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RESUMO 

 

Este trabalho descreve uma sequência de procedimentos para a implementação de controladores 

digitais aplicados ao Parrot® AR Drone 2.0, com vista a se obter dois controladores que serão 

avaliados e comparados: um controlador Bioinspirado e um controlador projetado por meio da 

Augmentação Estocástica por Controle de Variância Mínima Generalizado (SAGMVC). O 

controlador Bioinspirado é obtido através da identificação via Redes Neurais Artificiais (RNAs) 

do perfil de controle humano, sendo este realizado manualmente por comandos via joystick. Por 

sua vez, o controlador SAGMVC é projetado utilizando-se os pesos sinápticos obtidos pelas 

RNAs do controlador Bioinspirado, os quais podem ser comparados aos parâmetros dos 

polinômios de um controlador RST (Reference Signal Tracking). Com isto, pretende-se 

observar o desempenho dos controladores baseados na capacidade humana de controlar 

sistemas, analisando, ao mesmo tempo, o quanto tais sistemas podem ser melhorados. Os 

principais objetivos almejados pelo estudo consistem: na consolidação do procedimento de 

Augmentação Estocástica como método de aprimoramento de controladores lineares; no 

aprimoramento de controladores via Redes Neurais Artificiais; na difusão dos controladores 

ótimos, focando na robustez e na minimização da energia que será empregada; e no projeto de 

controladores para Veículos Aéreos Não Tripulados (VANTs). Para avaliar o cumprimento 

destes objetivos, a resposta do sistema controlado, o sinal de controle, os índices de desempenho 

𝐽𝐼𝑆𝐸 (Integral of Squared Error), 𝐽𝐼𝑆𝑈 (Integral of Squared Control), 𝐽𝑇𝑉𝐶  (Total Variation of 

Control) e 𝐽𝐼𝐴𝐸 (Integral of Absolute Error) e as margens de ganho e de fase, valendo-se de 

testes simulados e experimentais indoor, foram gerados. Pelos resultados adquiridos — 

dividindo-se o controle do drone em quatro dinâmicas: de arfagem, de guinada, de rolagem e 

de altitude — evidencia-se que os objetivos principais foram cumpridos, ou seja, os 

controladores projetados apresentaram melhorias nos índices de desempenho, no perfil de 

resposta transiente e no gasto energético do sistema. Outrossim, validou-se a hipótese de que é 

possível se projetar um controlador Bioinspirado por RNA cujos pesos sinápticos são 

semelhantes a parâmetros de controladores RST e, depreendeu-se também, que a SAGMVC 

apresentou melhorias de grande significância no desempenho do sistema, comparados ao 

simples controle manual via joystick e ao controle Bioinspirado. 

 

Palavras-chave: Augmentação Estocástica. Controle de Variância Mínima Generalizado. 

Controle Bioinspirado. Controle Ótimo. Redes Neurais Artificiais. Mínimos Quadrados. 

  



 

ABSTRACT 

 

This work describes a sequence of procedures for the implementation of digital controllers 

applied to the Parrot® AR Drone 2.0 in order to obtain two controllers that will be evaluated: a 

Bioinspired Controller and a controller designed through Stochastic Augmentation by 

Generalized Minimum Variance Control (SAGMVC). The Bioinspired Controller is acquired 

by means of identification via Artificial Neural Networks (ANNs) of the human control profile, 

which is performed by manual commands via joystick. In turn, the SAGMVC controller is 

designed using the synaptic weights obtained by ANNs of a bioinspired controller, which can 

be compared to the polynomial parameters of an RST (Reference Signal Tracking) controller. 

Thus, it is intended to observe the performance of controllers based on the human capacity to 

control systems, analyzing, at the same time, how much such systems can be improved. The 

main objectives pursued by the study are: the consolidation of the Stochastic Augmentation 

procedure as a method for improving linear controllers; in the improvement of controllers via 

Artificial Neural Networks; in the dissemination of optimal controllers, focusing on robustness 

and minimizing the energy that will be wasted; and in the design of controllers for Unmanned 

Aerial Vehicles. To assess the fulfillment of these objectives, the response of the controlled 

system, the control signal, the performance indices 𝐽𝐼𝑆𝐸 (Integral of Squared Error), 𝐽𝐼𝑆𝑈 

(Integral of Squared Control), 𝐽𝑇𝑉𝐶  (Total Variation of Control) e 𝐽𝐼𝐴𝐸 (Integral of Absolute 

Error) and the gain and phase margins, using simulated and experimental indoor tests, were 

generated. From the results obtained — dividing the drone control into four dynamics: pitch, 

yaw, roll and altitude — it is evident that the main objectives were fulfilled, that is, the projected 

controllers showed improvements in performance indices, in the transient response profile and 

in the energy expenditure of the system. Furthermore, it was validated the hypothesis that it is 

possible to design an ANN Bioinspired controller whose synaptic weights are similar to 

parameters of RST controllers, and it was also inferred that SAGMVC showed significant 

improvements in system performance, compared to both simple manual control via joystick and 

Bioinspired control. 

 

Key-words: Stochastic Augmentation. Generalized Minimum Variance Control. Bioinspired 

Control. Optimal Control. Artificial Neural Networks. Least Squares. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A Teoria de Sistemas de Controle busca técnicas que aprimorem o desempenho de 

processos existentes no mundo real. Perseguindo esse objetivo principal, nesta dissertação, 

busca-se obter o aprimoramento de um controlador Bioinspirado por meio de uma técnica 

chamada Augmentação Estocástica por Controle de Variância Mínima Generalizado 

(SAGMVC) que foi aplicada ao quadrotor (ou quadcóptero, ou quadmotor) Parrot® Ar Drone 

2.0. 

Para elucidar a proposta citada, neste capítulo serão abordados os motivos, a natureza e 

o escopo dos problemas que norteiam a escrita desta dissertação, bem como os objetivos e a 

revisão da literatura pertinentes ao conteúdo do trabalho desenvolvido. Também é feita uma 

breve abordagem dos principais resultados, contribuições e conclusões do estudo. 

 

1.1 Motivação 

 

O desenvolvimento da eletrônica digital proporcionou avanços significativos na ciência 

e nas tecnologias usadas pelo ser humano, dentre os quais, ocorreu o surgimento do Controle 

Digital, que se define como o controle (ou manipulação de alguma variável desejada) por meio 

de um dispositivo digital (como um computador, por exemplo) (ÅSTRÖM, 1997).  

Vários fatores tecnológicos como a ampliação do uso das redes sem fio, o aumento da 

velocidade dos microprocessadores e a otimização da produção de tecnologias de ponta 

(diminuindo custos de sensores de alta precisão), fizeram com que o ambiente acadêmico 

brasileiro se tornasse mais adequado para testes experimentais em plantas complexas como 

quadcópteros, sendo estes usados como foco da dissertação, pois propiciam grandes desafios 

para projetistas de algoritmos da área do controle discreto de processos. 

Através da evolução tecnológica, o ser humano se viu imerso em um mundo em que a 

interação homem-máquina estava cada vez mais presente. Consequentemente, os métodos de 

controle de sistemas e de inteligência computacional tornaram-se mais refinados de modo que 

o “controlador humano” (termo designado para o controle via ações de seres humanos, como a 

pilotagem) pudesse ser aprimorado em diversas situações. A título de exemplo, pode-se citar o 

aperfeiçoamento no guiamento de veículos. 
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Abrangendo esta concepção, alguns questionamentos foram levantados: É possível que 

o comportamento humano de guiamento seja aprendido pela máquina? E, caso seja possível, 

como ele pode ser melhorado? 

Buscando-se responder estes questionamentos, as seguintes hipóteses foram 

formuladas: 

a) ao se observar uma pessoa executar a tarefa de controlar um quadcóptero, o 

observador é capaz de inferir como tal tarefa foi executada e, portanto, adquirir a 

capacidade de replicar a execução. Além disso, sabe-se que tal fator de aprendizado 

humano é gerado pelas sinapses que as células neuronais humanas fazem entre si. 

Logo, é razoável pensar que redes neurais artificiais possam representar 

comportamentos do controle humano e assim se define a seguinte hipótese: 

- hipótese 1: “As Redes Neurais Artificiais (RNAs) podem identificar o perfil 

de controle humano”. 

b) caso as RNAs sejam capazes de identificar o perfil de controle humano, existe uma 

técnica otimizadora para o controlador que leva em consideração o comportamento 

estocástico que pode estar presente em um quadrotor: a SAGMVC1 (Stochastic 

Augmentation by Generalized Minimum Variance Control). Portanto, algumas 

possíveis maneiras de melhoria do controle humano consistem na preocupação do 

tratamento da parcela probabilística da planta e, ao mesmo tempo, otimizar as 

variáveis envolvidas no processo, buscando-se a variância mínima da variável 

controlada, de acordo com a energia disponível para o sinal de controle, tal que a 

seguinte hipótese é formulada: 

- hipótese 2: “O controlador linear bioinspirado2 identificado por RNA pode 

ser melhorado utilizando-se a técnica da Augmentação Estocástica por 

Controlador de Variância Mínima Generalizado”. 

 
1  A Augmentação Estocástica é um termo usado na teoria de Sistemas de Controle para designar o acréscimo do 

tratamento estocástico no projeto do controlador, ou seja, o controlador, que antes era somente determinístico, 

será capaz de tratar incertezas do processo após a aplicação da técnica. 
2  Entende-se como controlador Bioinspirado qualquer que seja o controlador que é baseado em organismos vivos 

(e.g. plantas, animais, funcionamento do corpo humano). 
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Dadas as hipóteses, o que motiva o desenvolvimento deste trabalho é a ideia de como 

os algoritmos têm evoluído para poder representar as noções humanas de controle, partindo de 

soluções intuitivas que, com o devido alicerce matemático, culminam em soluções ótimas para 

o objetivo de controle, refere-se aqui às RNAs. Igualmente, pretende-se mostrar não apenas um 

simples controlador para as dinâmicas de um drone, e sim, um controlador que chega cada vez 

mais perto da melhor solução para um problema, reduzindo ao mínimo a variância do sinal de 

saída e do sinal de controle, refere-se aqui ao SAGMVC. 

A ideia descrita no parágrafo anterior traduz um dos principais pretextos que cercam o 

estudo da teoria de controle, pois, para dados projetos, não é interessante somente garantir erro 

nulo de offset, diminuição de sobressinal e aumento da velocidade de resposta, como um 

controlador Proporcional-Integral-Derivativo (PID) pode ser capaz de fazer. Muitas vezes, 

acrescentado a isso, também é importante diminuir ao máximo o custo de produção, reduzir 

oscilações causadas por ruídos e prever um comportamento futuro do sistema, por isso, o 

controle ótimo, preditivo e estocástico é uma boa solução para sistemas que demandam tanto 

refinamento de precisão como economia. 

Para elucidar este entendimento, é interessante se pensar em uma linha de produção cuja 

saída do sistema e o sinal de controle exigem grande quantidade de valor monetário para operar, 

sendo assim, o aperfeiçoamento trazido pelo SAGMVC é capaz de reduzir os desperdícios 

oriundos da tentativa de “controlar o ruído”, pois ao contrário de um PID, por exemplo, o 

GMVC entende o ruído como parte inerente do sistema, fazendo com que o controlador não 

demande energia desnecessariamente, culminando na redução de gastos, daí que vêm o termo 

Augmentação, devido ao “aumento da capacidade” do controlador para o tratamento da parcela 

estocástica. 

Sob o mesmo viés, quando se pensa em controle para quadmotores, onde os sensores 

inerciais são bastante sensíveis a pequenas variações, um dos principais objetivos da SAGMVC 

é o de reduzir as oscilações da resposta do sistema, utilizando como base o perfil do controlador 

(loop-shaping3) que lhe deu origem (nesta dissertação o controlador de origem é o 

Bioinspirado), melhorando assim o desempenho do processo. Aliás, cogitando-se um futuro 

 

3  Entende-se por loop-shaping como a característica de resposta transitória ou o comportamento de malha de um 

sistema (CRUZ, 1996). 
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provável, em que drones possam ser usados como veículos de transporte de cargas, é 

extremamente interessante achar maneiras de economizar a energia utilizada no transporte, 

corroborando com a vantagem no uso da SAGMVC. 

 

1.2 Objetivos 

 

1.2.1 Objetivo Geral  

 

Desenvolver controladores Bioinspirados para VANTs e melhorar o desempenho das 

dinâmicas através de técnicas lineares de controle estocástico e preditivo, avaliando as respostas 

do sistema qualitativamente e quantitativamente. 

 

1.2.2 Objetivos Específicos 

 

➢ Enriquecer as experiências de aprendizagem propiciando alternativas para o 

pesquisador, estudante e/ou profissional compreender e relacionar os resultados obtidos 

e os conceitos vinculados à fundamentação teórica do experimento; 

➢ Disponibilizar material com designação de propiciar ensino ao uso do sistema 

comunicador em Matlab/Simulink para Parrot® AR Drone 2.0; 

➢ Explorar a ligação entre as técnicas de Inteligência Computacional e de Sistemas de 

Controle preditivos e estocásticos, a qual apresenta grande crescimento na produção 

científica atual; 

➢ Pesquisar sobre os limites acerca da Augmentação Estocástica por Controlador 

Generalizado de Variância Mínima, que vem sendo empregado em pesquisas do 

Laboratório de Controle e Sistemas da UFPA (lacos.ufpa.br); 

➢ Permitir experiências com quadcópteros contribuindo com a capacitação de pessoal a 

nível regional e nacional; 

➢ Instigar a abordagem de controladores Bioinspirados; 

➢ Disponibilizar modelos lineares desacoplados para o controle do Parrot® AR Drone 2.0, 

bem como apresentar métodos de identificação de modelos lineares (Mínimos 

Quadrados e Redes Neurais Artificiais) e não lineares (Redes Neurais Artificiais); 

➢ Investigar a robustez de controladores ótimos provenientes de algoritmos de Redes 

Neurais Artificiais e Variância Mínima Generalizado. 

http://www.lacos.ufpa.br/
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1.3 Revisão Bibliográfica 

 

Para a consolidação da validade da pesquisa aqui relatada, algumas buscas em endereços 

eletrônicos foram feitas com o intuito de procurar na literatura trabalhos já realizados que 

apresentem alguma relação com as hipóteses suscitadas, onde as palavras-chaves procuradas 

estão explicitadas no Quadro 1. 

 

Quadro 1 – Buscas por palavras-chaves em endereços online. 

Palavras-chaves Endereços 

Identification of Human Control 
IEEE explorer 

https://ieeexplore.ieee.org/Xplore/home.jsp 

Bioinspired Quadcopter Control 
Elsevier 

https://www.sciencedirect.com/ 

Human Control Based 
Springer 

https://www.springer.com/br 

Sthocastic Augmentation 
Google Scholar 

https://scholar.google.com.br/ 

Fonte: elaborado pelo autor do trabalho. 

Nota: o estudo não se privou apenas às palavras-chaves mostradas no quadro, sendo estas úteis principalmente 

como norteamento para a análise de trabalhos relacionados. 

 

Destarte, ao se analisar a pesquisa bibliográfica, faz-se necessário o relato cronológico 

condizente com o progresso da pesquisa científica acerca da temática do Controle Bioinspirado 

e de suas possíveis melhorias, principalmente no tocante aos VANTs (Veículos Aéreos Não 

Tripulados, ou UAVs). 

Assim sendo, no começo do estudo da interação entre humanos e máquinas, as 

características do controlador humano funcionando como elemento de controle em uma malha 

receberam considerável atenção. As principais aplicações para esse conhecimento incluem 

segmento de trajetória e estabilização de direção e de voos. As pesquisas nessas áreas nas 

décadas de 50, 60 e 70 tiveram como objetivo entender as características do controle humano e 

aplicar esta compreensão ao controle colaborativo (feito pelo próprio ser humano com o auxílio 

automático da máquina) (VAN PAASSEN e MULDER, 2006). 

Nos dias de hoje, o comportamento do controle humano foca aplicações de 

deslocamento em tempo real e em dispositivos virtuais, por exemplo, em jogos e veículos. As 

pesquisas que envolvem esta área buscam compreender as diferenças entre o comportamento 

do controle humano real e simulado, a percepção humana de desempenho e quão além o ser 

https://ieeexplore.ieee.org/Xplore/home.jsp
https://www.sciencedirect.com/
https://www.springer.com/br
https://scholar.google.com.br/
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humano pode ser melhor ou pior do que a máquina automática (FOEHN, ROMERO e 

SCARAMUZZA, 2021). 

Os controladores automáticos surgiram da necessidade do ser humano de obter saídas 

desejadas de sistemas onde não se conseguia precisão e erro nulo somente com o ser humano 

controlando processos, sobretudo em processos com dinâmicas muito rápidas. 

Consequentemente, a ciência e a indústria começaram a desenvolver os primeiros controladores 

automáticos conhecidos pelo homem. Depois de bem consolidada a teoria e aplicação dos 

controladores automáticos, o ser humano tentou resgatar características de seres vivos para 

serem utilizadas em novas técnicas para a formulação de controladores como em Jiang et al. 

(2018). 

Em concordância, os algoritmos computacionais baseados em Redes Neurais Artificiais 

são exemplos de métodos desenvolvidos para solucionar vários problemas da engenharia (e.g. 

modelagem de sistemas, classificação de dados, predição de séries temporais) (KOVÁCS, 

2002) cuja inspiração se deu no funcionamento dos neurônios dos seres vivos. Portanto, o 

próprio emprego das RNAs em uma perspectiva de Sistemas de Controle pode ser visualizado 

como controle Bioinspirado. 

O controle Bioinspirado é uma área grande e produz diversos tipos de controladores, 

buscando equiparar a forma de projeto e vinculando características de organismos vivos. Um 

clássico exemplo de Controlador Bioinspirado está presente no marcapasso utilizado na 

regulação dos batimentos cardíacos, pois esse dispositivo emprega o controle natural exercido 

pelos feixes condutores de eletricidade no coração como perfil de regulação quando o sistema 

cardíaco não está em sincronia com as demandas fisiológicas do corpo. Ou seja, em uma visão 

generalista, o projeto do controlador não necessita ser em todas as suas etapas descritas 

semelhantes a processos biológicos, bastando que a “inspiração” (ou correlação) o seja. 

Por exemplo, no projeto dos primeiros aviões, muitos projetistas acreditavam numa 

intrínseca relação entre as asas dos pássaros e a capacidade de voar. Ao se estudar a dinâmica 

de um voo de uma ave juntamente com a teoria de mecânica dos fluídos, algumas semelhanças 

puderam ser constatadas, tais analogias foram e ainda são de grande valia para o trabalho dos 

projetistas, pois este resgate do comportamento humano é levado em consideração em vários 

estudos atuais, alavancando o número de pesquisas acerca dos projetos Bioinspirados (ZHU, 

ZHU e CHEN, 2020) (LENTINK, 2014) (AUGUGLIARO, SCHOELLIG e D'ANDREA, 

2013) (SILVEIRA e SILVA, 2015). 

Citando outro caso de controle Bioinspirado, pode-se observar a aplicação no processo 

industrial de produção da fiação da fibra de carbono, sendo este um processo complexo, que 
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tem características de alta especificidade, incerteza, exigência de controle estrito e padrão de 

qualidade do produto, e está muito próximo de características do metabolismo humano, que é 

um sistema de controle “perfeito” do corpo. Portanto, a fiação de fibra de carbono é um processo 

industrial complexo típico, que precisa de vários algoritmos inteligentes e estratégias de 

otimização baseadas em algoritmos Bioinspirados para aumentar o nível do sistema de controle 

e realizar a colaboração inteligente, de modo que os produtos de fibra de carbono possam 

alcançar uma certa qualidade (DING, 2018a). 

É importante salientar que o projeto de controladores pode envolver várias etapas, uma 

delas é a forma em que o sistema a ser controlado é visualizada pelo projetista (acoplamentos, 

quantidade de entradas e saídas). Em Ding et al. (2018b) métodos de desacoplamento 

Bioinspirados no sistema neuroendócrino humano são propostos e comparados. 

Já em Lin, Hsia e Ching-Kun (2010), visando contribuir no controle postural de robôs 

biônicos ou robôs auxiliadores de movimentos, o equilíbrio de sistemas posturais humanos em 

múltiplos graus de liberdade foi emulado. Nesse estudo, objetivava-se o entendimento analítico 

do equilíbrio postural humano como extensão para compreender as oscilações provenientes do 

corpo bípede. As aplicações provenientes de trabalhos como esse têm se mostrado de grande 

relevância para a ciência e tecnologia, fato refletido na produção de robôs de alta performance 

que tentam realizar tarefas complexas e imitar movimentos humanos, tendo como um dos 

maiores exemplos atuais da área os robôs produzidos pela empresa Boston Dynamics®. 

Em Augugliaro, Schoellig e D’Andrea (2013) expressa-se muito a colaboração humano-

robô, sendo os drones os dispositivos que fazem essa interação, onde os algoritmos extraem 

características da dança humana e da música para realizar movimentos característicos, focando 

na ideia de que a interação entre homem e robôs se tornará cada vez mais usual, como 

evidenciado por Abtahi (2017) que propõe estratégias para interação entre humanos e drones. 

Com isto, torna-se evidente a relevância do estudo dos algoritmos e projetos de 

Controladores Bioinspirados, restando-se agora justificar a utilização do SAGMVC, 

relacionando-o ao controle Bioinspirado. 

O controlador de Variância Mínima, ou MV (Minimum Variance), foi proposto por 

Åström e Wittenmark (1973) e serviu como base para os estudos de Clark & Gawthrop (1975), 

sendo estes os desenvolvedores do Controlador de Variância Mínima Generalizado. Tais 

estudos proporcionaram alicerce para a difusão de projetos de algoritmos de controle 

estocásticos e preditivos, contribuindo para produção do trabalho de Silveira (2012), o qual 

proporciona uma excelente revisão conceitual da gama de controladores de variância mínima, 

aproximando-se, por teoria e prática, à formulação do algoritmo de SAGMVC. 
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A Augmentação Estocásticas por GMVC para controladores no formato RST é um 

método descrito em Trentini et al. (2016) e em Pinheiro et al. (2016) de forma pioneira. Tal 

método também pode ser visto como generalizações conferidas ao se buscar melhorias 

estocásticas para controladores do tipo PID, como nos trabalhos de Dutra (2018), Silva e 

Silveira (2019) e Silva (2017), estando ciente de que qualquer controlador linear pode ser 

rearranjando no formato de um controlador RST, como exemplo cita-se Araújo et al. (2017). 

Os trabalhos científicos mencionados no parágrafo anterior evidenciam que a técnica de 

SAGMVC vem sendo trabalhada e aceita pela comunidade científica cada vez mais, portanto, 

consolidando-se no meio acadêmico, sobretudo no grupo de pesquisas do LACOS (Laboratório 

de Controle e Sistemas) da Universidade Federal do Pará. 

 

1.4 Contribuições Tecnológicas e Científicas 

 

Nesta dissertação, o “controlador base” (entende-se como controlador base aquele em 

que o loop-shaping característico servirá para o projeto do GMVC por Augmentação 

Estocástica) será um Controlador Bioinspirado. Até então, na data de escrita desta dissertação 

e observados os limites das fontes bibliográficas pesquisadas, nunca se tentou realizar os 

procedimentos que serão utilizados seguindo este raciocínio abordado configurando, portanto, 

uma contribuição científica do trabalho. 

 

1.5 Estrutura do Trabalho 

 

O Capítulo 1 corresponde à introdução deste trabalho. 

No Capítulo 2 compila-se o material e a infraestrutura utilizados para o estudo científico 

aqui abordado, em ordem a disponibilizar ao leitor os instrumentos indispensáveis para a 

replicação dos dados que serão apresentados. Abrange os elementos de hardware e software 

necessários ao uso do Parrot® AR Drone 2.0, restringindo-se aos objetivos da dissertação. 

No Capítulo 3 mostra-se a implementação dos algoritmos de identificação de forma 

sistemática, progredindo conforme a capacidade de generalização dos mínimos quadrados. 

Nesse capítulo, as dinâmicas de interesse do drone são separadas e identificadas por algoritmos 

lineares de forma que possibilitem a implementação do GMVC para o caso SISO (Single Input 

and Single Output). Por conseguinte, utiliza-se um exemplo de identificação da dinâmica de 

rolagem do drone. 
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No Capítulo 4 o formato de controladores RST é explicado, onde se pretende tomá-lo 

como referencial para o projeto da RNA que será utilizada para a confecção do controlador 

bioinspirado. Em seguida, é feito um exemplo de projeto de controlador RST por alocação de 

polos para a dinâmica de rolagem do drone. 

No Capítulo 5 apresenta-se o algoritmo backpropagation usado para o treinamento da 

RNA e justifica-se a abordagem da topologia da rede MLP (Multi Layer Perceptron) recorrente 

com entradas atrasadas. Outrossim, emprega-se tal algoritmo em um exemplo para a 

identificação do controlador para a dinâmica de rolagem do drone resultando em um 

controlador bioinspirado. 

No Capítulo 6 exibe-se o algoritmo de Augmentação Estocástica por Controlador de 

Variância Mínima Generalizado bem como a teoria de Variância Mínima que propiciou sua 

confecção. Além disso, realiza-se a Augmentação Estocástica para o exemplo de controlador 

bioinspirado para a dinâmica de rolagem. 

No Capítulo 7 um resumo e fluxograma acerca dos algoritmos empregados serão 

mostrados. 

No Capítulo 8 os resultados gráficos e numéricos das simulações e experimentações da 

implementação dos algoritmos do AR Drone 2.0 são mostrados. 

Por fim, no Capítulo 9 as conclusões do trabalho são relatadas, abrindo margens à 

produção de trabalhos futuros correlacionados.   
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2 MATERIAIS EMPREGADOS E INFRAESTRUTURA 

 

Neste tópico os enfoques serão, principalmente, a infraestrutura e o hardware utilizado 

para a realização deste trabalho. Sempre que possível, o texto justificará os fatores de uso dos 

materiais empregados. 

 

2.1 Parrot® AR Drone 2.0 

 

O Parrot® AR. Drone 2.0 é um Veículo Aéreo Não-Tripulado que será utilizado neste 

trabalho. Esse VANT comporta quatro motores acoplados a hélices igualmente espaçadas do 

eixo central. Seu sistema de processamento e transmissão de dados conta com processador 

ARM Cortex A8 32 bits de 1 GHz, sensores de navegação inercial – dentre eles, acelerômetro, 

girômetro, barômetro, ultrassom (para pequenas altitudes) e altímetro (para maiores altitudes) 

–, câmeras de resolução HD 720 pixels e comunicação por meio de protocolos 802.11 IEEE 

(WiFi™) com alcance de até 50 metros sem obstáculos (PARROT DRONES SAS, 2020). 

O suporte de sensores é bastante convidativo ao intuito da pesquisa, pois os sensores de 

navegação inercial propiciam dados que facilitam o processo de estimação de possíveis 

variáveis e, além disso, vai em conformidade com um dos sistemas wireless mais populares no 

mundo atual, o WiFi™ (MACFARLAND e WONG, 2003). 

O AR Drone versão 2.0 foi escolhido pois possibilita a comunicação em “tempo real” 

(com a devida licença do rigor para o uso do termo) entre o drone e a unidade de processamento 

que executa algoritmos de comando para o drone. Quando se utiliza o termo “tempo real” 

significa a tentativa de se obter instantaneamente o envio e recepção de sinais do drone, todavia, 

um loop completo entre o envio e recepção de dados se faz em intervalo de tempo de 0,065 

segundo, o qual corresponde ao menor Tempo de Amostragem (𝑇𝑠) possível para ser usado em 

todo o projeto do controlador. Esse 𝑇𝑠 surge naturalmente proveniente do atraso de transporte 

da tecnologia WiFi™ presente na comunicação entre o computador e o AR Drone 

(SANABRIA, 2013). 

O AR Drone possui quatro rotores dispostos em formato de “x”, isto é, para que ele 

execute variações no ângulo de rolagem, sem que o ângulo de arfagem seja afetado, todos os 

quatro rotores devem ser acionados de forma que dois rotores aumentem as rotações e dois 

rotores diminuam as rotações. É importante deixar claro esse fator pois existem drones onde os 

rotores estão dispostos em formato de “+” o que pode dificultar o entendimento das dinâmicas. 
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Também é necessária a utilização de um computador munido de comunicação WiFi™ 

e, de preferência, com reduzidos atrasos de processamento para não inviabilizar os testes, 

devido à grande flutuação de atraso de transporte. Além disso, também se faz uso de um joystick 

com entrada USB 2.0 para realizar comandos manuais provenientes do da manipulação humana 

que posteriormente servirão como perfil (ou loop-shaping) do controlador Bioinspirado. O 

arranjo dos materiais empregados é explicitado na Figura 1. 

 

Figura 1 – Dispositivos utilizados para os testes experimentais da dissertação. 

 

Fonte: elaborada pelo autor do texto. 

 

O joystick é um simples aparelho eletrônico de uso geralmente relacionado a jogos 

virtuais. O intuito de usar o joystick para a efetivação do trabalho é para que seja possível 

vincular os botões a comandos para controlar o drone manualmente. Por exemplo, 

movimentando um botão analógico para cima o drone pode se deslocar no sentido de aumentar 

seu nível de altitude até que um valor de referência seja atingido. Estes sinais utilizados para 

deslocar o drone podem também ser usados para a aquisição de dados com o intuito de 

identificar o sistema. 

Para realizar os experimentos não é necessário embarcar controladores no 

microprocessador do drone, pois os algoritmos são processados no computador em solo e 

apenas os sinais wireless são enviados. O envio e recepção dos sinais é feito por UDP (User 

Datagram Protocol), não existindo handshake – termo usado no Tranmission Control Protocol 

(TCP) para conferência de recebimento do sinal – entre os pares envolvidos, privilegiando a 

velocidade de comunicação, sem se preocupar com as possíveis perdas de informação 

características do UDP. Logo, se os hosts perderem contato, os buffers presentes no drone 

operarão com a última referência recebida pelo mesmo. Ademais, o AR drone possui 
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mecanismos autônomos de segurança de voo embarcados que são acionados caso existam erros 

persistentes (PARROT, 2014). 

   

2.2 Infraestrutura 

 

O ambiente de testes experimentais para o AR Drone deve ser amplo o suficiente para 

tornar as colisões mais difíceis de acontecerem, com boa iluminação (pois as velocidades 

translacionais do drone são estimadas via pixel flow fazendo uso de uma câmera localizada na 

parte de baixo do drone, apontada para o solo) e isolado de interferências externas (indoor) 

como a do vento, por exemplo. Por isso, escolheu-se o prédio anexo ao Laboratório de 

Engenharia Elétrica e Biomédica da UFPA como local adequado para a efetivação dos 

experimentos, de acordo com tais restrições. A Figura 2 exibe a foto do local de realização dos 

testes. 

 

Figura 2 – Ambiente de experimentação. 

 

Fonte: elaborada pelo autor do texto. 
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2.3 Ambiente Virtual (Software) 

 

Para a realização dos ensaios de aquisição de dados o Toolbox AR Drone Simulink 

Development-Kit v1.13 em Simulink® fornecido por Sanabria (2013) é utilizado, onde os sinais 

disponíveis para envio via Wi-Fi™ são os de Referência de Taxa de Variação da Altitude 

(𝑣𝑧𝑟𝑒𝑓), Referência de Taxa de Variação Angular de Guinada (𝑣𝜓𝑟𝑒𝑓
), Referência de Ângulo 

de Arfagem (𝜃𝑟𝑒𝑓) e Referência de Ângulo de Rolagem (𝜙𝑟𝑒𝑓). Os valores provenientes dos 

sensores do drone são: Altitude (h), Ângulo de Arfagem (𝜃), Ângulo de Rolagem (𝜙) e Ângulo 

de Guinada (𝜓). Didaticamente, os sinais podem ser visualizados na Figura 3. Note que os sinais 

estimados de velocidades no eixo X (𝑣𝑥) e no eixo Y (𝑣𝑦) não são usados neste trabalho. 

 

Figura 3 – Sinais de entrada e saída da planta. 

 

Fonte: elaborada pelo autor do texto. 

Nota: o diagrama Simulink® não tem acesso aos sinais de tensão dos motores que rotacionam a hélice, contudo, 

apenas com os comandos de referência da entrada acrescidos do controlador embarcado de fábrica no AR Drone 

já é possível realizar a aquisição de dados da planta. 

 

O ambiente principal de Interface Homem-Máquina em Simulink® é exibido na Figura 

4. No bloco de cor cinza são gerados os dados de entrada para o AR Drone, totalizando quatro 

entradas enviadas. O bloco azul corresponde aos comandos de gerenciamento do voo e 

protocolos de comunicação sem fio, nele é possível interromper o funcionamento dos rotores, 

efetuar pouso, monitorar a carga da bateria, dentre outras funções. O bloco branco é uma 

simples visualização das variáveis medidas e estimadas correspondendo às saídas do sistema 

mostradas anteriormente na Figura 3. 



22 
 

 

Figura 4 – Simulink Development Kit 1.1 para AR Drone. 

 

Fonte: elaborada pelo autor do texto. 

Nota: o bloco cinza é responsável por gerar os comandos que serão enviados ao drone, o bloco azul faz o envio e 

recepção dos sinais utilizando UDP. 

 

Para que se possa executar o toolbox alguns pré-requisitos são necessários e outros são 

recomendados, sendo eles: instalar o Real-Time Windows Target, por meio do comando: 

'rtwintgt -setup'; utilizar as versões mais recentes do Matlab®; inicializar o arquivo em 

Simulink® com um 𝑇𝑠 igual para todos os blocos (uma maneira de fazer isso é clicando em um 

bloco qualquer dentro do toolbox do tipo “MATLAB Function”, depois clicando em “Edit 

Data” na barra “Editor”, em seguida, mudando em “Update method” para “Discrete” e em 

“Sample Time” para “0.065”, finalizando com um click no botão “Apply” e salvando); conectar 

o WiFi™ do computador ao do AR Drone; uma vez que a aquisição de dados entre o 

computador e o drone estejam funcionando, recomenda-se desativar o Windows Update, pois o 

mesmo pode inviabilizar o uso do programa e causar danos ao computador. 

São adotadas duas maneiras distintas para o uso do joystick: um para a identificação do 

sistema e outro para o projeto do controlador Bioinspirado. 

Na Figura 5 o joysitck é utilizado pelo ser humano para que o drone atinja, por meio de 

comandos manuais, uma dada referência preestabelecida, obtendo-se o datalog de três sinais de 

cada dinâmica (o sinal de referência, o sinal de comandos do drone e o sinal dos sensores).  
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Figura 5 – Esquemático para o projeto do controlador Bioinspirado. 

 

Fonte: elaborada pelo autor do texto. 

 

Na Figura 6 é mostrada a aquisição de dados em malha direta, onde as dinâmicas do 

drone são excitadas com Sinais Binários Pseudo-Aleatórios (SBPA) acrescidos de comandos 

via joystick. O uso combinado dessas duas formas de excitação do sistema se justifica pois o 

uso somente do SBPA pode fazer o drone colidir, portanto, o uso do joystick serve para evitar 

esta colisão. Outrossim, o bloco intitulado “Parrot AR Drone” possui os controladores de 

fábrica embarcados, que são responsáveis pela ativação de dispositivos de segurança (por 

exemplo, parar os rotores quando o ângulo de rolagem ultrapassar 90º) e garantem certa 

estabilidade dinâmica ao drone, porém, não o conseguem controlar para tarefas que exijam 

maior precisão. 

 

Figura 6 – Esquemático para Identificação da dinâmica do drone. 

 

Fonte: elaborada pelo autor do texto. 
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3 IDENTIFICAÇÃO DO SISTEMA 

 

Neste capítulo, o AR Drone será visualizado como um SLIT (Sistema Linear Invariante 

no Tempo) do tipo MIMO (Multiple Inputs and Multiple Outputs), cujas dinâmicas de interesse 

podem ser desacopladas e tomadas como a junção de vários sistemas SISO, com o intuito de 

levantar modelos estocásticos da planta para a aplicação dos controladores que serão projetados. 

Para isso, o algoritmo de Mínimos Quadrados Estendido (MQE) foi utilizado, sendo este 

justificado pela tentativa de eliminação da polarização nos modelos estimados pelo algoritmo 

puramente determinístico de Mínimos Quadrados Ordinário (MQO). 

O drone foi excitado em cada uma de suas quatro entradas de comando disponíveis e 

em diversos ensaios por SBPA (Sinais Binários Pseudoaleatórios) acrescidos de sinais 

provenientes de um joystick, com a intenção de evitar colisões em ambiente fechado e, ao 

mesmo tempo, estimular a resposta do processo em vasta gama de frequências.  

Para a seleção de quais regressores podem representar uma boa aproximação linear para 

um modelo da planta, utilizou-se o Critério de Informação de Akaike (AIC) (AKAIKE, 1974) 

mostrado em 

 

𝐴𝐼𝐶(𝑛𝜗) = 𝑁𝑙𝑛(𝜎𝑒
2(𝑛𝜗)) + 2𝑛𝜗, (3.1) 

 

onde 𝑛𝜗 é a quantidade de regressores; 𝜎𝑒
2(𝑛𝜗) é a variância do resíduo que é função de 𝑛𝜗 e N 

é o tamanho dos dados amostrados. 

Os resultados serão analisados quantitativamente e qualitativamente através de índices 

de desempenho como, por exemplo, o 𝐽𝐶𝐶𝑀 (Coeficiente de Correlação Múltipla), a análise 

gráfica de resposta transitória e a localização de polos e zeros. Espera-se que os modelos 

matemáticos levantados por meio dos algoritmos empregados assumam boa capacidade de 

representação das dinâmicas pertinentes ao quadrotor, sendo os mesmos suficientes para uma 

simulação de estratégias de implementação de controladores mais próximas da realidade do 

sistema. 

 

3.1 O Quadcóptero como modelo 

 

Um quadcóptero é uma planta complexa e, tal como outros sistemas físicos do mundo 

real, possui não linearidades e repostas em frequência semelhantes às respostas de filtros passa-
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baixa. Todavia, as principais diferenças de drones com quatro rotores acoplados a hélices 

residem no fato de que as dinâmicas de movimento envolvidas precisam de grande refinamento 

no projeto de algoritmos de controle, logo, para o eficiente projeto de controladores baseados 

em modelos, uma descrição matemática que represente bem as dinâmicas envolvidas no 

processo é imprescindível. Outrossim, o uso da identificação propicia um melhor entendimento 

das dinâmicas envolvidas no sistema, possibilitando ao projetista uma visão mais ampla do 

escopo do problema tornando possível a utilização de simulações virtuais de diversos 

algoritmos de controle (PATWARDHAN e SHAH, 2002). 

As dinâmicas que envolvem o quadcóptero podem ser visualizadas na Figura 7, onde os 

seis graus de liberdade de movimentação ficam explícitos. De acordo com a literatura de 

Stevens, Lewis e Johnson (2016) a rotação em torno do eixo X, do eixo Y e do eixo Z 

correspondem, respectivamente, aos ângulos de Rolagem, de Arfagem e de Guinada do Drone, 

tais ângulos são chamados de Ângulos de Euler. O giro desses ângulos no sentido horário resulta 

em valores de velocidades angulares positivas (regra da mão direita, onde o polegar segue o 

sentido dos eixos e os dedos restantes indicam o sentido de rotação), consequentemente, para o 

giro em sentido oposto as velocidades são negativas. 

 

Figura 7 – Orientação das dinâmicas do Parrot® AR Drone seguindo o sistema NED (North-East-Down). 

 

Fonte: elaborada pelo autor do texto. 

Nota: existem 6-DOF (seis graus de liberdade de movimentação do drone): lateralmente, para frente e para trás, 

para cima e para baixo e rotacionando em torno dos 3 eixos XYZ. 
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Quatro graus de liberdade serão usados para os objetivos deste trabalho, atendo-se ao 

controle das dinâmicas de Atitude e Altitude. Portanto, as localizações no plano XY não serão 

identificadas, focando-se nos dados puros provenientes dos sensores inerciais (acelerômetro e 

girômetro) e ultrassônicos. 

 

3.2 Métodos de Identificação 

 

Existem vários métodos de identificações de sistemas em que as vantagens e 

desvantagens no uso de cada uma delas pode variar de acordo com algumas características da 

planta. Em Coelho e Coelho (2004) alguns fatores inerentes ao processo são evidenciados para 

se levar em consideração no tocante à escolha do tipo da identificação: o conhecimento a priori 

do sistema (linearidade, grau de não linearidade, atraso de transporte); as propriedades do 

modelo do sistema (complexidade); a seleção da medida do erro a ser minimizado; a presença 

de ruídos. 

Dito isto, torna-se necessária a explicação de alguns dos métodos de identificação, a fim 

de localizar o uso destes nos algoritmos empregados nesta dissertação. 

Portanto, os métodos de identificação podem ser: 

 

a) Caixa branca: corresponde à modelagem fenomenológica da planta; 

b) Caixa cinza: quando o projetista tem algumas informações a respeito do 

comportamento da planta; 

- este é utilizado tanto para a identificação da planta como para a identificação do 

controlador humano (ou projeto do controlador bioinspirado), pois alguns 

parâmetros já são conhecidos pelo projetista, como polos integradores e 

características usuais da topologia de controladores RST. 

c) Caixa preta: quando o projetista tem apenas os sinais de entrada e saída da planta e 

não possui conhecimento do comportamento dela; 

d) Contínua: Gera modelos no domínio contínuo; 

e) Determinística: Levanta modelos em que as relações entre entrada e saída 

apresentam perfeita explicação de causalidade, sem considerar incertezas 

probabilísticas; 
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f) Discreta: Gera modelos no domínio discreto; 

- como os dados provenientes da planta são todos discretos, então a identificação 

discreta será utilizada com o propósito de melhores modelos serem obtidos. 

g) Em malha direta: o projetista não inclui a retroalimentação na aquisição dos dados; 

- este tipo é utilizado na identificação do AR Drone 2.0, pois o mesmo já apresenta 

controladores embarcados de fábrica, deixando-o com certa estabilidade para a 

aquisição de dados em malha aberta.  

h) Em malha fechada: o projetista usa a retroalimentação para a aquisição de dados.  

i) Estendida: levanta um modelo para descrever o comportamento da planta a 

estímulos determinísticos e estocásticos; 

- esta dissertação faz a comparação dentre os modelos determinísticos e estocásticos 

do quadcóptero para justificar o emprego da Augmentação Estocástica. 

j) Offline ou não recursiva: levanta um modelo para um conjunto de dados disponíveis; 

- o drone é identificado por Mínimos Quadrados não recursivo, pois leva em 

consideração o perfil de média de todos os dados adquiridos, facilitando o 

entendimento do aparecimento das polarizações da planta. 

k) Online ou recursiva: capaz de atualizar o modelo da planta a cada iteração ou 

conjunto de iterações (épocas); 

- o controlador bioinspirado é uma forma de identificação recursiva onde os pesos 

sinápticos se adequam iterativamente sob um mecanismo de supervisão do erro 

médio quadrático. 

l) Ordinária: comum, clássica. 
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3.3 Tipos de Modelos 

 

Existem várias famílias de modelos para representar processos dinâmicos. Um exemplo 

bastante abrangente pode ser observado pelo diagrama de blocos da Figura 8 e descrito por 

 

𝐴(𝑞−1)𝑦(𝑘) = 𝐵(𝑞−1)𝑢(𝑘)𝑞−𝑑 + 𝐶(𝑞−1)
𝜁(𝑘)

Δ
  

Δ = 1 − 𝑞−1. 

(3.2) 

 

Tal modelo é denominado como um sistema linear ARMAX, onde 𝜁 é ruído gaussiano, 

𝑑 é o atraso discreto de transporte, 𝑘 ∈ ℕ é o instante de tempo discreto e 𝑞−1 é o operador de 

deslocamento no tempo discreto proveniente da Transformada 𝕫+ assumindo o sistema como 

causal para os valores de 𝑘 e com valores iniciais nulos4 (ÅSTRÖM, 1997), 𝑦 é a saída, 𝑢 é a 

entrada do sistema e os polinômios do modelo que multiplicam a saída, a entrada e o ruído do 

sistema são representados por 

 

𝐴(𝑞−1) = 1 + 𝑎1𝑞
−1 + 𝑎2𝑞

−2 +⋯+ 𝑎𝑛𝑎𝑞
−𝑛𝑎  

𝐵(𝑞−1) = 𝑏0 + 𝑏1𝑞
−1 + 𝑏2𝑞

−2 +⋯+ 𝑏𝑛𝑏𝑞
−𝑛𝑏 (3.3) 

𝐶(𝑞−1) = 1 + 𝑐1𝑞
−1 + 𝑐2𝑞

−2 +⋯+ 𝑐𝑛𝑐𝑞
−𝑛𝑐  

 

Figura 8 – Diagrama de blocos de um modelo do tipo ARIMAX. 

 

Fonte: elaborada pelo autor do texto. 

 
4 O operador de tempo discreto pertence ao domínio do tempo discreto e é uma simplificação para a seguinte 

operação matemática: 𝑢(𝑘)𝑞−𝑑 = 𝑢(𝑘 − 𝑑). 
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Simplificadamente, alguns modelos lineares podem ser explicitados de acordo com o 

Quadro 2, onde as denominações paramétricas são exibidas de acordo com seus respectivos 

significados, por exemplo, para um modelo do tipo FIR (Resposta Finita ao Impulso) a equação 

em (3.2) seria reescrita conforme 𝐴(𝑞−1)𝑦(𝑘) = 𝜁(𝑘), ou seja, 𝐴(𝑞−1) = 1 + 𝑎1𝑞
−1 +

𝑎2𝑞
−2 +⋯+ 𝑎𝑛𝑎𝑞

−𝑛𝑎, 𝐵(𝑞−1) , 𝐶(𝑞−1) = 1 e Δ = 1. 

É importante salientar que para um SLIT o número de raízes dos polinômios 𝐵(𝑞−1) e 

𝐶(𝑞−1) deve ser menor ou igual do que o de 𝐴(𝑞−1) para que a causalidade do sistema não seja 

prejudicada. Caso a identificação realizada não respeite esta condição a solução da equação 

Diofantina do GMVC será prejudicada. 

 

Quadro 2 – Tipos de Modelos. 

Modelo 𝐴(𝑞−1) B(𝑞−1) 𝐶(𝑞−1) Δ 

FIR 1 Sim 1 1 

MA 1 Não Sim 1 

AR Sim Não 1 1 

ARMA Sim Não Sim 1 

ARX Sim Sim 1 1 

ARMAX Sim Sim Sim 1 

ARIX Sim Sim 1 (1 − 𝑞−1) 
ARIMA Sim Não Sim (1 − 𝑞−1) 

ARIMAX Sim Sim Sim (1 − 𝑞−1) 
Fonte: Adaptado de Coelho e Coelho (2004). 

Nota: MA (Média Móvel), AR (Auto-Regressiva), X (Entrada Exógena), I (Integrador). 

Legenda: “sim” = a parcela é um polinômio; “não” = a parcela não existe; “1” = a parcela é igual a um. 

 

3.4 Os Mínimos Quadrados 

 

Muitos trabalhos científicos vêm sendo produzidos no mundo inteiro na busca de 

modelos que descrevam bem as dinâmicas de drones quadrotores. Em Lopes (2013) dois 

modelos são desenvolvidos e comparados, sendo um fenomenológico (ou caixa branca) e um 

Auto Regressivo com entradas Exógenas (ARX) utilizando MQO para o Parrot® AR Drone. O 

estudo foi uma tentativa de representar as dinâmicas do drone adequadamente. Conclui-se com 

o trabalho realizado que os modelos alcançados foram válidos para simulações e que, apesar de 

existirem acoplamentos, no caso específico do AR Drone, o sistema pode ser controlado de 

forma desacoplada. 

Em Hernandez (2013) as dinâmicas de arfagem e altitude foram identificadas, segundo 

os autores, por um MPE (Método de Predição do Erro) com tempos de amostragem diferentes 
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para cada dinâmica. O estudo propôs alguns modelos para serem usados na simulação de 

drones. 

Ao contrário de Hernandez (2013), a abordagem presente nesta dissertação engloba 

todas as dinâmicas em um único período de amostragem com o intuito de facilitar o tratamento 

de problemas pertinentes ao atraso de transporte, o qual pode sofrer flutuações devido à 

comunicação sem fio. Outra diferença é que o algoritmo de Mínimos Quadrados Estendido é 

usado como MPE, portanto, a modelagem estocástica é realizada, obtendo, assim, modelos 

melhor parametrizados que em Lopes (2013). 

Portanto, agora será apresentada uma breve explicação dos principais conceitos e da 

história dos Mínimos Quadrados (MQ) com o intuito de facilitar o entendimento do algoritmo 

para o leitor. A título de elucidação para o entendimento desta dissertação, o termo MQ é 

utilizado como forma genérica da concepção do algoritmo, já o MQO é a forma “mais simples” 

de aplicação do algoritmo. 

Apesar de não se ter um consenso histórico de quem foi o primeiro a formular o 

algoritmo de Mínimos Quadrados, atribui-se a este tema grande colaboração de Karl Friedrich 

Gauss no final do século XVIII. Os Mínimos Quadrados tomam como base a diferença entre o 

valor estimado e o valor real, estes geram entre si um erro de estimação que, por sua vez, é 

minimizado com o intuito de que os parâmetros lineares estimados sejam os mais próximos 

possíveis dos parâmetros reais da planta (LJUNG, 1987). 

Seja o Vetor de Regressores dado em  

 

𝜑𝑇(𝑘) = [−𝑦(𝑘 − 1) …  − 𝑦(𝑘 − 𝑛𝑎)  𝑢(𝑘 − 𝑑)…   𝑢(𝑘 − 𝑛𝑏)] (3.4) 

  

e o Vetor de Parâmetros reais do sistema em 

 

𝜗𝑇 = [𝑎1  𝑎2  …  𝑎𝑛𝑎   𝑏0  𝑏1  𝑏𝑛𝑏], (3.5) 

 

a saída real do sistema é representada por 

 

𝑦(𝑘) = 𝜑𝑇(𝑘)𝜗 + 𝑒(𝑘) 
 

(3.6) 

 

que em formato matricial é escrita como em 
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[

𝑦(0)
𝑦(1)
⋮

𝑦(𝑁 − 1)

]

⏟      
𝑌

=

[
 
 
 
𝜑𝑇(0)

𝜑𝑇(1)
⋮

𝜑𝑇(𝑁 − 1)]
 
 
 

⏟        
Φ

𝜗 + [

𝑒(0)
𝑒(1)
⋮

𝑒(𝑁 − 1)

]

⏟      
𝐸

 

𝑌 = Φ𝜗 + 𝐸, 

(3.7) 

 

onde a variável 𝑒(𝑘) é um ruído até então desconhecido.  

Seja �̂� o Vetor de Parâmetros Estimados da planta, o objetivo é minimizar o erro 

quadrático de estimação representado em 

 

min
�̂�
|𝑌 − Φ�̂�|

2
, (3.8) 

 

cuja manipulação algébrica resultada na solução em 

  

�̂� = [Φ𝑇Φ]−1Φ𝑇𝑌. (3.9) 

 

Portanto, a saída estimada do sistema pode ser escrita como em 

 

�̂�(𝑘) = 𝜑𝑇(𝑘)�̂�(𝑘) + 𝜁(𝑘), 
 

(3.10) 

 

sendo 𝜉(𝑘) os resíduos provenientes da estimação. 

 

3.4.1 Plantas Tipo-1 (com um integrador natural) 

 

Para plantas com um integrador natural o algoritmo dos Mínimos Quadrados sofre 

modificações conforme mostrado em 

 

Δ𝑦(𝑘) = 𝑤(𝑘) = 𝑦(𝑘) − 𝑦(𝑘 − 1). 
 

(3.11) 

 

Uma nova variável 𝑤(𝑘) é criada com o objetivo de representar a diferenciação no 

tempo discreto da saída 𝑦(𝑘) do sistema. Logo, a nova saída do sistema é representada por 

 

𝑤(𝑘) = 𝜑𝑇(𝑘)𝜗(𝑘) + 𝑒(𝑘) 
 

(3.12) 
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Esta, por sua vez, será computada pelo algoritmo de MQO e, após um modelo linear ser 

identificado, acrescentar-se-á um polo integrador ao sistema. 

 

3.4.2 Mínimos Quadrados Estendido para plantas tipo-1 

 

O MQE tenta explicar alguma polarização que pode estar presente quando o MQO não 

consegue representar bem o comportamento do sistema. Para isso, os resíduos de saída 

provenientes da estimação em 

  

𝜉(𝑘, 𝑖) = 𝑦(𝑘) − �̂�(𝑘, 𝑖) 
 

(3.13) 

  

são analisados. Caso exista polarização, significa que há considerável correlação entre a saída 

do sistema e os resíduos. Desta forma, pretende-se modelar os resíduos de maneira que as 

polarizações de Média Móvel sejam identificadas, tornando o sistema mais próximo da 

realidade. Em outras palavras, existe o esforço na obtenção de um modelo probabilístico mais 

condizente com o comportamento do processo, e não somente determinístico. 

As adaptações feitas no algoritmo MQO podem ser visualizadas em 

 

𝜑𝑇(𝑘, 𝑖) = [−𝑤(𝑘 − 1) …  

− 𝑤(𝑘 − 𝑛𝑎)  𝑢(𝑘 − 𝑑)…   𝑢(𝑘 − 𝑑 − 𝑛𝑏)  𝜉(𝑘 − 1, 𝑖)…  𝜉(𝑘

− 𝑛𝑐, 𝑖)] 

𝜗𝑇(𝑖) = [𝑎1  𝑎2  …  𝑎𝑛𝑎   𝑏0  𝑏1  … 𝑏𝑛𝑏   𝑐1… 𝑐𝑛𝑐] 

𝑤(𝑘) = 𝜑𝑇(𝑘, 𝑖)𝜗(𝑖) + 𝑒(𝑘) 

[

𝑤(0)
𝑤(1)
⋮

𝑤(𝑁 − 1)

]

⏟        
𝑊

=

[
 
 
 
𝜑𝑇(0, 𝑖)

𝜑𝑇(1, 𝑖)
⋮

𝜑𝑇(𝑁 − 1, 𝑖)]
 
 
 

⏟        
Φ

𝜃 + [

𝑒(0)
𝑒(1)
⋮

𝑒(𝑁 − 1)

]

⏟      
𝐸

 

𝑊 = Φ𝜗 + 𝐸 

min
�̂�
|𝑊 − Φ�̂�|

2
 

�̂� = [Φ𝑇Φ]−1Φ𝑇𝑊. 

(3.14) 
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Nota-se que o MPE inclui o polinômio 𝐶(𝑞−1) no Vetor de Parâmetros. Além disso, os resíduos 

provenientes do erro de estimação e a variável 𝑤(𝑘) passam a fazer parte do Vetor de 

Regressores. 

Outra diferença é que a saída estimada passa a depender de um parâmetro “𝑖”, 

representando o número de vezes que o algoritmo vai ser computado. Ou seja, em um loop de 

programação repetido i-vezes o Vetor de Parâmetros será atualizado i-vezes até o algoritmo 

convergir (caso seja possível a convergência). 

Uma vez que os parâmetros da planta foram estimados por MQE, a saída estimada do 

sistema tipo-1 é calculada conforme 

 

�̂�(𝑘, 𝑖) = 𝜑𝑇(𝑘, 𝑖)�̂�(𝑘, 𝑖) 
 

 

 

�̂�(𝑘, 𝑖) = �̂�(𝑘, 𝑖) + �̂�(𝑘 − 1, 𝑖) 
 

(3.15) 

 

Em seguida, os resíduos são calculados novamente como em (3.13) até se observar 

convergência. Um valor de i entre 7 e 30 costuma ser suficiente para se observar convergência 

(AGUIRRE, 2007). 

 

3.5 Resultados das Identificações 

 

Para que seja possível a realização de uma estratégia de identificação descentralizada, 

várias aquisições de sinais foram realizadas. Como o drone possui 4 entradas, fizeram-se 4 

ensaios onde em cada um deles uma entrada foi excitada com SBPA e as outras permaneceram 

com valores nulos. Ao se obter a massa de dados, a função de correlação entre as varáveis de 

entrada e saída de todos os ensaios foram analisadas e julgadas como desprezíveis ou não com 

a margem de confiança de 95%. É válido lembrar que, por sua própria natureza construtiva, o 

alto desempenho de controladores na maioria dos quadrotores está associado quando se leva 

em consideração os acoplamentos, todavia, para uma tarefa de estabilização, a literatura fornece 

margens para estratégias de controle descentralizadas no que se refere ao Parrot® AR Drone 

2.0, não implicando em perdas significativas sob a ótica dos sistemas de controle. 

Os resultados são mostrados separadamente de forma a se evidenciarem as 

peculiaridades de cada dinâmica. As comparações foram feitas objetivando, principalmente, 

analisar as vantagens da identificação estocástica do sistema, por isso, os gráficos evidenciam 
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três sinais principais: a saída estimada do modelo ARX; a saída estimada do modelo ARMAX; 

e a saída real da planta. 

O sinal de entrada de cada dinâmica também foi plotado com o intuito de observar, ainda 

que empiricamente, se a aquisição de dados está condizente com o recomendado para a 

identificação de sistemas e se o comportamento de resposta da planta se enquadra com os 

modelos levantados. As entradas do sistema são comandos via joystick pelo usuário de forma a 

se evitar colisões e instabilidade em ambiente indoor. 

Considerando o modelo ARIMAX em (3.2), todos os parâmetros dos modelos 

correspondentes às dinâmicas do drone envolvidas são mostradas na Tabela 1. 

 

Tabela 1 – Valores dos parâmetros dos modelos levantados. 

Parâmetros Arfagem Rolagem Altitude Guinada 

𝑑 3 3 3 3 

n 0 0 1 1 

𝑎1 -1.562 -1.579 -0.689 -0.737 

𝑎2 0.6735 0.6891 - - 

𝑏0 0.03811 0.03688 0.012 0.02076 

𝑐1 0.04269 0.2514 -0.01045 -0. 05911 

Fonte: elaborada pelo autor do texto. 

 

3.5.1 Altitude 

 

A altitude atingida pelo quadcóptero é comandada via sinais de Referência de Taxa de 

Variação de Altitude. Logo, espera-se obter um modelo com um integrador natural, pois, neste 

caso, uma grandeza de saída do sistema em uma grandeza física tem como sinal de entrada uma 

grandeza física dividida por variação temporal, tal fator é evidente quando se analisa a Figura 

9. 

Notou-se, pela resposta transiente, pela convergência do algoritmo de MQ e de acordo 

com o princípio da parcimônia, que o modelo mais apropriado, além de apresentar um polo 
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localizado em um (𝑧 = 1), teria um outro polo do lado direito do círculo unitário responsável 

pela constante de tempo da dinâmica de altitude. Percebeu-se que o modelo ARIMAX 

representa com melhor fidelidade à saída real do sistema. 

 

Figura 9 – Uma comparação entre as respostas real e estimadas da dinâmica de altitude do drone. 

 

Fonte: elaborada pelo autor do texto. 

 

3.5.2 Rolagem e Arfagem 

 

Tanto a dinâmica de rolagem como a de arfagem são comandadas por sinais de 

referência angular, ou seja, deseja-se que o drone atinja certo ângulo em radianos como 

referência e este valor é enviado para o sistema. O drone, por sua vez, retorna os valores 

alcançados medidos por seus sensores inerciais. Assim, as dinâmicas a serem identificadas não 

possuem integradores naturais, porquanto o valor de referência está na mesma grandeza física 

da saída. 

Nas Figura 10 e Figura 11 são expostos os gráficos das respostas estimadas do sistema 

para as dinâmicas de Rolagem e Arfagem, respectivamente. Apesar de visualmente o modelo 

ARX parecer adequado nestes casos, ao se analisar a função de correlação cruzada dos resíduos 

com a saída real, percebeu-se que a polarização excedia o nível de significância de 95%, por 

isso, o modelo ARMAX deveria ser empregado a fim de eliminar este viés. 
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Figura 10 – Uma comparação entre as respostas real e estimadas da dinâmica de rolagem do drone. 

 

Fonte: elaborada pelo autor do texto. 

 

Figura 11 – Uma comparação entre as respostas real e estimadas da dinâmica de arfagem do drone. 

 

Fonte: elaborada pelo autor do texto. 
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3.5.3 Guinada 

 

Observou-se, em testes experimentais, que os comandos positivos e negativos 

correspondentes ao giro em sentido horário e anti-horário, respectivamente, causam diferentes 

mudanças no ângulo de guinada em magnitude. Por exemplo, o drone gira mais rapidamente 

para a mesma magnitude de entrada no sentido horário, caracterizando, portanto, uma não 

linearidade do sistema. Este fator fica evidenciado na Figura 12, onde existe uma tendência de 

movimentação do drone no sentido horário. Isto também ficou evidente pelos testes somente 

com SBPA, pois, de acordo com a entrada de média nula aplicada, o quadrotor deveria variar 

em pequena magnitude nos dois sentidos de rotação e preservar sua posição angular 

centralizada, por isso, mais uma razão para o joystick também ser empregado. 

Como os objetivos desta dissertação não incluem tratamentos especiais às não 

linearidades, optou-se por levantar um modelo linear que possa atender o objetivo de 

estabilização da planagem do drone, devendo os controladores lineares projetados serem 

robustos o suficiente para cumprir tal tarefa, para isso, a identificação linear foi feita, a qual 

pode ser visualizada como se fosse uma média entre os dois sentidos de giro. De qualquer 

maneira, esta dissertação abre margens em estudos futuros para o emprego de controladores 

não lineares com o emprego de RNAs, como será visto adiante. 

 

Figura 12 – Uma comparação entre as respostas real e estimadas da dinâmica de guinada do drone. 

 

Fonte: elaborada pelo autor do texto. 
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3.5.4 Índices para a comparação entre os modelos 

 

Para julgar quantitativamente e comparativamente a qualidade dos modelos estimados 

dois índices serão usados: o 𝐽𝑆𝐸𝑄 (Somatório do Erro Quadrático) dado por 

 

𝐽𝑆𝐸𝑄 =∑[𝑦(𝑘) − �̂�(𝑘)]2
𝑁

𝑘=1

 (3.16) 

 

e o 𝐽𝐶𝐶𝑀 (Coeficiente de Correlação Múltipla) dado por 

 

𝐽𝐶𝐶𝑀 = 1 −
𝐽𝑆𝐸𝑄

∑ [𝑦(𝑘)−�̅�]2𝑁
𝑘=1

, (3.17) 

 

onde �̅� é a média da saída real, �̂�(𝑘) é a saída estimada e 𝑁 é o número total de amostras. 

O 𝐽𝑆𝐸𝑄 vai somar o erro quadrático entre a saída real e a saída estimada por MQO e 

MQE. Quanto menor o 𝐽𝑆𝐸𝑄, mais próximo o modelo estará dos valores reais do sistema e, dessa 

forma, estará mais apropriado. É possível perceber que o 𝐽𝑆𝐸𝑄 é então puramente comparativo, 

ele servirá para indicar o quão mais próximo o MQ pode estar do valor real, indicando um 

vencedor dentre os algoritmos. 

Diferente do 𝐽𝑆𝐸𝑄, o 𝐽𝐶𝐶𝑀 pode ser utilizado tanto para a comparação quanto para 

averiguar a qualidade do modelo em relação a saída real. Segundo Coelho e Coelho (2004), 

para várias aplicações práticas, um valor de 𝐽𝐶𝐶𝑀 entre 0,8 e 1 pode ser considerado adequado. 

 

Tabela 2 – Índices de qualidade da estimação: 𝐽𝑆𝐸𝑄 e 𝐽𝐶𝐶𝑀. 

 Parâmetros Arfagem Rolagem Altura Guinada 

ARX 
𝐽𝑆𝐸𝑄¹ 0.5426 0.5988 7.2720 288.551 

𝐽𝐶𝐶𝑀¹ 0.9342 0.9349 0.9850 0.9967 

ARMAX 
𝐽𝑆𝐸𝑄² 0.3948 0.4570 1.1341 33.8466 

𝐽𝐶𝐶𝑀² 0.9522 0.9503 0.9977 0.9996 

1Para modelos ARX ou ARIX; 2Para modelos ARMAX ou ARIMAX. 

 

Os principais resultados obtidos, cujos índices são exibidos na Tabela 2, foram 

satisfatórios, pois abrangeram a hipótese de que a identificação estocástica traz significantes 
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melhorias nos modelos alcançados. Com isto, aliado a estratégia desacoplada de identificação 

e ao tratamento das não linearidades observadas, a identificação produz modelos adequados 

para a simulação e projeto de controladores, permitindo que eles sirvam como referência para 

pesquisadores que estiverem buscando empregar algoritmos de controle linear aplicados ao 

Parrot® AR Drone 2.0. 

Além disso, é importante frisar algumas vantagens peculiares dos modelos obtidos, 

sendo uma delas, que a identificação de plantas com integrador natural evita que o projeto de 

alguns controladores baseados em modelo necessite aumentar o modelo utilizado para se 

produzir erro de regime nulo, isto é, caso um polo não perfeitamente integrador fosse 

identificado o desempenho do controlador baseado em modelo aumentado seria prejudicado, 

porque o sinal de controle produzido consideraria a redundância de integradores. 

Foi visto que os índices 𝐽𝐶𝐶𝑀 dos modelos ARX podem ser suficientes para aplicações 

práticas, contudo, significantes melhorias foram evidenciadas pelos modelos ARMAX, 

possibilitando que melhores soluções para estabilização do AR Drone 2.0 possam ser 

alcançadas. Logo, o uso do MQE traz vantagens na qualidade da identificação de sistemas 

lineares comparados ao algoritmo clássico de MQO. 

Outra vantagem visualizada é que todos os modelos levantados estão sob o mesmo 

período de amostragem, fazendo com que facilite a análise das principais diferenças entre as 

dinâmicas do drone envolvidas. 
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4 CONTROLADOR RST 

 

Este capítulo fornecerá instrumentos teóricos para entender a principal técnica abordada 

nesta dissertação: a Augmentação Estocástica por um GMVC de um controlador RST. Ao se 

explicar as principais características dos controladores ficará fácil perceber as semelhanças e 

diferenças entre o GMVC e o RST e, ao final, será possível enxergar como realizar uma “fusão” 

dos mesmos. Dito isto, para se alcançar o entendimento da SAGMVC é necessário compreender 

o funcionamento do controlador RST. 

A estrutura dos controladores digitais RST pode ser vista levando-se em consideração 

três polinômios na forma de filtros (ÅSTRÖM, 1997), onde o polinômio 𝑆𝑅𝑆𝑇(𝑞
−1) filtra a 

saída 𝑦(𝑘), 𝑇𝑅𝑆𝑇(𝑞
−1) filtra o sinal de referência 𝑦𝑟(𝑘) e 𝑅𝑅𝑆𝑇(𝑞

−1) filtra o sinal de controle 

𝑢(𝑘) conforme ilustrado na Figura 13 e nas equações a seguir: 

 

𝑅𝑅𝑆𝑇(𝑞
−1) = 𝑟0 + 𝑟1𝑞

−1 + 𝑟2𝑞
−2 +⋯+ 𝑟𝑛𝑟𝑞

−𝑛𝑟  

𝑆𝑅𝑆𝑇(𝑞
−1) = 𝑠0 + 𝑠1𝑞

−1 + 𝑠2𝑞
−2 +⋯+ 𝑠𝑛𝑠𝑞

−𝑛𝑠 (4.1) 

𝑇𝑅𝑆𝑇(𝑞
−1) = 𝑡0 + 𝑡1𝑞

−1 + 𝑡2𝑞
−2 +⋯+ 𝑡𝑛𝑡𝑡

−𝑛𝑡   

 

Δ𝑢(𝑘) =
𝑇𝑅𝑆𝑇(𝑞

−1)𝑦𝑟(𝑘) − 𝑆𝑅𝑆𝑇(𝑞
−1)𝑦(𝑘)

𝑅𝑅𝑆𝑇(𝑞−1)
 (4.2) 

 

Figura 13 – Diagrama em blocos de um modelo ARIMAX com controlador RST. 

 

Fonte: elaborada pelo autor do texto. 

 

Um fator interessante do controlador no formato RST é que ele não tem restrições 

matemáticas para plantas lineares, pois, independente da ordem dos polinômios 𝐵(𝑞−1) e 
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𝐴(𝑞−1), é possível impor um polinômio característico de malha fechada para o sistema 

(LANDAU, 1998). 

Em Teoria de Sistemas de Controle Discretos é comum projetar controladores RST do 

tipo posicional para plantas tipo-1 (com um integrador natural) e incremental para plantas tipo-

0 (sem integrador natural), porém, para simplificar a repetição de exemplos nesta dissertação, 

o caso posicional será visto como caso particular do incremental, onde denota-se Δ𝑛 =

(1 − 𝑞−1)𝑛 como operador incremental e “𝑛” como quantidade de integradores presentes na 

planta. Nota-se que quando 𝑛 = 0 → Δ = 1 e 𝑛 = 1 → Δ = (1 − 𝑞−1) que correspondem, 

respectivamente, aos modelos tipo-0 e tipo-1. 

Tomando-se o diagrama de blocos da Figura 13, a equação de malha fechada com 

relação ao sinal de referência pode ser calculada substituindo (4.2) em (3.2) multiplicada por Δ 

em ambos os lados, gerando 

 

𝑦(𝑘)

𝑦𝑟(𝑘)
=

𝐵(𝑞−1)𝑇𝑅𝑆𝑇(𝑞
−1)𝑞−𝑑

Δ𝐴(𝑞−1)𝑅𝑅𝑆𝑇(𝑞−1) + 𝑆𝑅𝑆𝑇(𝑞−1)𝐵(𝑞−1)𝑞−𝑑
 (4.3) 

 

A forma como a perturbação Gaussiana 𝜁(𝑘) sensibiliza a malha de controle é dada por 

 

𝑦(𝑘)

𝜁(𝑘)
=

𝐶(𝑞−1)𝑅𝑅𝑆𝑇(𝑞
−1)

Δ𝐴(𝑞−1)𝑅𝑅𝑆𝑇(𝑞−1) + 𝑆𝑅𝑆𝑇(𝑞−1)𝐵(𝑞−1)𝑞−𝑑
 (4.4) 

 

4.1 Projeto do Controlador RST por alocação de polos 

 

Uma das maneiras de projeto do controlador por alocação de polos corresponde à 

escolha de um polinômio de malha fechada (𝐻𝑀𝐹) que embarca dois polinômios: um com os 

polos de malha fechada desejados, nomeado de polinômio da parcela controladora (𝐻𝑐); e outro 

com os polos do modelo da planta, chamado de polinômio da parcela observadora (𝐻𝑜). 

Por conseguinte, iguala-se o polinômio de malha fechada da planta, mostrado no 

denominador de (4.3), com o polinômio de malha fechada desejado em 

 

𝐻𝑀𝐹(𝑞
−1) = 𝐻𝑐(𝑞

−1)𝐻𝑜(𝑞
−1) = Δ𝐴(𝑞−1)𝑅𝑅𝑆𝑇(𝑞

−1) + 𝑆𝑅𝑆𝑇(𝑞
−1)𝐵(𝑞−1)𝑞−𝑑 

𝐻𝑀𝐹(𝑞
−1) = 1 + ℎ1𝑞

−1 + ℎ2𝑞
−2 +⋯+ ℎ𝑛ℎ𝑞

−𝑛ℎ 
(4.5) 
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com o intuito de impor um comportamento dinâmico específico ao processo. 

Com esta estratégia é possível que os polos originais da planta sejam preservados e não 

cancelados, contribuindo com a melhoria da robustez do processo controlado. Ademais, uma 

vez que os polos de Malha Aberta da planta são conservados quando em Malha Fechada, então 

tal procedimento não se aplica a sistemas instáveis em Malha Aberta. 

Visto isto, apresentar-se-á um exemplo numérico para facilitar o entendimento do 

projeto de um controlador RST incremental. 

 

4.1.1 Projeto de um Controlador RST Incremental para a Dinâmica de Rolagem do AR Drone 

 

Objetiva-se, nesta seção, elaborar os passos do algoritmo de alocação de polos levando-

se em consideração a topologia RST do controlador. Tal exemplo pode ser estendido às outras 

dinâmicas do drone e, apesar dos valores dos parâmetros do controlador não serem usados 

diretamente para a SAGMVC do Controlador Bioinspirado, a estrutura gerada será levada em 

consideração na construção da RNA. 

Os parâmetros do modelo ARMAX para a dinâmica de rolagem, conforme exibido na 

Tabela 1, podem ser descritos de acordo com a equação a diferenças em 

 

𝑦(𝑘) = 1.579⏟  
−𝑎1

𝑦(𝑘 − 1) − 0.6891⏟    
𝑎2

𝑦(𝑘 − 2) + 0.03688⏟    
𝑏0

𝑢 (𝑘 − 3⏟
𝑑

)

+ 0.2514⏟    
𝑐1

𝜁(𝑘 − 1) + 𝜁(𝑘) 
(4.6) 

 

O polinômio da parcela observadora então é escrito como 

 

𝐻𝑜(𝑞
−1) = 1 + (−1.579)⏟      

𝑎1

𝑞−1 + 0.6891⏟    
𝑎2

𝑞−2 
(4.7) 

 

Observando-se os polos de malha aberta de (4.6), os polos desejados são projetados 

conforme a necessidade do projetista. Em uma concepção genérica, um polinômio com duas 

raízes é escolhido em 

 

𝐻𝑐(𝑞
−1) = 1 + ℎ𝑐1𝑞

−1 + ℎ𝑐2𝑞
−2 = 1 − 1.4𝑞−1 + 0.4901𝑞−2. (4.8) 

 

Então, o polinômio de Malha Fechada em 



43 
 

 

𝐻𝑀𝐹(𝑞
−1) = 1 + ℎ1𝑞

−1 + ℎ2𝑞
−2 + ℎ3𝑞

−3 + ℎ4𝑞
−4 (4.9) 

 

é de quarto grau e foi gerado pela multiplicação entre (4.7) e (4.8). 

Agora, deve-se resolver a equação Diofantina em 

 

𝐻𝑀𝐹(𝑞
−1) = Δ𝐴(𝑞−1)𝑅𝑅𝑆𝑇(𝑞

−1) + 𝑞−𝑑𝐵(𝑞−1)𝑆𝑅𝑆𝑇(𝑞
−1) (4.10) 

 

𝑛𝑠 = 𝑛𝑎 = 2 

𝑛𝑟 = 𝑛𝑏 + 𝑑 − 1 = 0 + 3 − 1 = 2. 
(4.11) 

 

Para isso, os polinômios 𝑅𝑅𝑆𝑇(𝑞
−1) e 𝑆𝑅𝑆𝑇(𝑞

−1) podem ter o grau de acordo com (4.11) 

(COELHO, JERONYMO e ARAÚJO, 2019). 

Logo, os polinômios do controlador assumem a forma como em 

 

𝑅𝑅𝑆𝑇(𝑞
−1) = 𝑟0 + 𝑟1𝑞

−1 + 𝑟2𝑞
−2 

𝑆𝑅𝑆𝑇(𝑞
−1) = 𝑠0 + 𝑠1𝑞

−1 + 𝑠2𝑞
−2. 

(4.12) 

 

A resolução da equação (4.10) produz os valores dos parâmetros em 

 

𝑟0 = 1 

𝑟1 = ℎ1 − 𝑟0�̅�1 

𝑟2 = ℎ2 − 𝑟0�̅�2 − 𝑟1�̅�1 

𝑠0 =
ℎ3 − 𝑟0�̅�3 − 𝑟1�̅�2 − 𝑟2�̅�1

𝑏0
 

𝑠1 =
ℎ4 − 𝑟2�̅�2 − 𝑟1�̅�3

𝑏0
 

𝑠2 = −
𝑟2�̅�3

𝑏0
, 

(4.13) 

 

onde os parâmetros �̅�𝑛�̅� provém do polinômio aumentado Δ𝐴(𝑞−1) = �̅�(𝑞−1). 

Uma forma para a definição do polinômio 𝑇𝑅𝑆𝑇(𝑞
−1) é por meio da soma dos parâmetros 

do polinômio 𝑆𝑅𝑆𝑇(𝑞
−1) quando 𝑞−1 = 1 (i.e., 𝑞 = 𝑒−𝑗𝜔𝑇𝑠, em que a frequência 𝜔 → 0 𝑟𝑎𝑑/𝑠), 

conforme descrito em (4.14). Isso fará com que o erro em regime permanente se anule. 
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𝑇𝑅𝑆𝑇(𝑞
−1) = 𝑆𝑅𝑆𝑇(1) = 𝑠0 + 𝑠1 + 𝑠2 

𝑇𝑅𝑆𝑇(𝑞
−1) = 𝑡0 

(4.14) 

 

Os valores obtidos para os polinômios do RST, foram: 

 

𝑅𝑅𝑆𝑇(𝑞
−1) = 1 − 0.4𝑞−1 + 0.0901𝑞−2 

𝑆𝑅𝑆𝑇(𝑞
−1) = 2.4431 − 3.8576𝑞−1 + 1.6835𝑞−2 

𝑇𝑅𝑆𝑇(𝑞
−1) = 0.269 

 

Uma vez adquiridos os parâmetros do controlador RST, a simulação da resposta do 

processo em Malha Fechada pode ser feita, esta produziu o gráfico da Figura 14, onde a 

variância do ruído branco aplicado no processo é a mesma que foi medida durante a aquisição 

de dados para a identificação do modelo, ou seja, a variância do ruído do sistema real em Malha 

Direta foi calculada e a mesma variância foi utilizada no ruído das simulações com o 

controlador. 

 

Figura 14 – Exemplo de simulação de um controlador RST para a dinâmica de rolagem. 

 

Fonte: elaborada pelo autor do texto. 
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A título de curiosidade, ao se analisar a Figura 14, notou-se que o controlador RST 

projetado apresenta estabilidade e erro nulo em regime estacionário, o que comprova as 

melhorias trazidas pelo controlador quando comparado à resposta em Malha Aberta (em 

vermelho). Fala-se em “título de curiosidade”, pois o controlador RST não é utilizado 

diretamente nos gráficos obtidos nos experimentos, o que é utilizado do controlador RST é o 

número de parâmetros dos polinômios do projeto do controlador por alocação de polos para 

escolher a topologia da RNA e a função de transferência de malha fechada para explicar a 

SAGMVC. As simulações do controlador RST obtidas são mostradas apenas como explicação 

do funcionamento dos algoritmos descritos, os quais podem ser executados copiando e colando 

os códigos disponíveis nos apêndices. 

Além disso, vale ressaltar que os sinais de controle possuem saturação entre [-1 1] no 

Simulink quando se realiza a experimentação do processo. Destaca-se que, apesar da dimensão 

do sinal de controle de rolagem estar em radianos no diagrama de blocos Simulink, na verdade, 

este sinal é adimensional. O mesmo vale para os sinais de controle das outras dinâmicas 

(Arfagem, Guinada e Altitude). 

Destarte, uma vez adquiridos os dados de simulação, os três sinais que serão usados para 

a confecção da RNA (sinal de referência, resposta da planta e sinal de controle) agora são 

separados e guardados para o treinamento da rede. 

Ao se avaliar a resposta em frequência do sistema (planta + controlador) em malha 

fechada na Figura 15, pode-se constatar várias características do comportamento do processo. 

Dentre as mesmas, aquelas que correspondem aos parâmetros de análise de robustez têm 

enfoque especial. Nota-se que o sistema apresenta margens de ganho e fase de 10.3588𝑑𝐵 e 

60°, respectivamente, as quais garantem que o controlador seja resistente a variações 

paramétricas. 

 



46 
 

 

Figura 15 – Resposta em frequência para a dinâmica de rolagem. 

 

Fonte: elaborada pelo autor do texto. 

 

Neste momento, não é o objetivo detalhar os critérios de robustez que serão usados na 

dissertação, deixando, assim, apenas a citação de que o controlador RST projetado por alocação 

de polos pode ser um controlador robusto. Adiante, na Seção 6.2.1, os critérios de robustez 

serão minudenciados, facilitando a visualização das vantagens na utilização de cada um dos 

controladores. 

Para ilustrar o algoritmo explicado neste capítulo, no Apêndice A é mostrada a 

implementação em linhas de código via Matlab® do exemplo da Seção 4.1.1. 
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5 REDES NEURAIS ARTIFICIAIS 

 

O uso de Redes Neurais Artificias (RNAs) tornou-se bastante difundido no mundo, não 

somente devido à correlação criada entre elas e o sistema nervoso humano, como também, por 

causa da alta capacidade de resolução de problemas com melhor desempenho quando 

comparados a outros algoritmos existentes (RANGAYYAN, 2015). 

O emprego do algoritmo Backpropagation (ou de Retropropagação do Erro) com Multi 

Layer Perceptron (MLP) é convidativo para tratar problemas linearmente separáveis ou não, 

pois permite supervisionar o aprendizado da rede e obter bons níveis de aproximações dos 

resultados. O aprendizado supervisionado carrega consigo esse nome pois a entrada e saída 

desejadas do sistema são fornecidas por um supervisor externo, ou seja, a cada padrão de 

entrada submetido à rede, realiza-se uma comparação da resposta desejada com a resposta 

calculada (que representa uma ação ótima realizada pela rede), ajustando-se os pesos das 

conexões para minimizar o erro médio quadrático (HAYKIN, 2007). 

 

Figura 16 – Rede Neural Artificial Genérica. 

 

Fonte: elaborada pelo autor do texto. 

 

Em uma MLP, a forma de processar os dados é descrita pela combinação das saídas das 

funções de ativação nos nodos dos neurônios da camada anterior que estão conectadas a eles, 
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como descrito na Figura 16, onde uma RNA genérica é apresentada com três camadas: a camada 

de entrada (𝛼); a camada escondida (𝛽); e a camada de saída (𝛾). A função dos neurônios ocultos 

é intervir entre a entrada externa e a saída da rede de maneira útil, de forma a ponderar os pesos 

sinápticos para a convergência de resposta da rede. Adicionando-se uma ou mais camadas 

ocultas, tornamos a rede capaz de extrair estatísticas de ordem cada vez mais elevada. 

Outras características das redes neurais são que elas têm a capacidade de coletar, utilizar 

e armazenar informações baseadas em experimentos, pois o processo de treinamento da rede é 

feito a partir de algoritmos de aprendizagem, onde os pesos sinápticos da rede são modificados 

de uma forma ordenada para alcançar o resultado desejado. 

Tendo ciência disto, o objetivo agora é explicar sinteticamente o algoritmo 

Backpropagation, o qual procura achar iterativamente a mínima diferença entre as saídas 

desejadas e as saídas obtidas pela rede neural ajustando os pesos entre as camadas através da 

retropropagação do erro encontrado em cada iteração. 

O Backpropagation se baseia em duas fases: forward e backward. Na fase forward a 

propagação de varredura da informação parte da entrada para a saída da rede. Os sinais de 

entrada são apresentados à primeira camada da rede, depois para cada camada seguinte. Logo 

em seguida, as ativações dos neurônios escondidos são propagadas para os neurônios de saída, 

então os erros entre as saídas desejadas e as saídas da rede são calculados dando fim a essa fase. 

Já na fase backward, o fluxo de informação da saída é em direção aos neurônios escondidos. 

Nela o erro é propagado para trás e os pesos são atualizados, conectando diferentes níveis. Os 

nodos da camada de processamento atual ajustam seus pesos de forma a reduzir seus erros a 

partir da última camada até chegar na camada de entrada. Portanto, o erro de um nodo das 

camadas intermediárias é calculado utilizando os erros dos nodos da camada seguinte 

conectados a ele, ponderados pelos pesos das conexões entre os neurônios, que se dão na forma 

de gradientes. 

A formulação matemática do algoritmo de Retropropagação do Erro será explicado de 

forma breve nesta dissertação, sendo tal explicação baseada nas literaturas mais completas de 

Kovács (2002) e Haykin (2007). 

Para calcular o erro quadrático (𝐸𝑞) utiliza-se 

 

Eq =
1

2
∑(dj − yj)

2
k

j=1

, (5.1) 
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onde 𝑑𝑗 é a j-ésima saída desejada e 𝑦𝑗 é a j-ésima saída gerada pela rede. 

Note que o mesmo princípio de minimização do erro quadrático dos Mínimos 

Quadrados também pode ser utilizado nas RNAs, tal fator é evidenciado na literatura de Haykin 

(2007), a qual postula que ao se procurar uma generalização dos Mínimos Quadrados 

Recursivo, pode-se chegar à topologia das RNAs usadas nesta dissertação. O que os 

diferenciará é a forma de visualização do problema e a inspiração de suas respectivas soluções 

quando citados por literaturas das áreas de controle e de computação inteligente. Além disso, 

as redes neurais podem comportar técnicas não lineares, enquanto que o MQ é geralmente 

empregado para estimação paramétrica de sistemas dinâmicos lineares. 

Dando prosseguimento ao desenvolvimento do algoritmo, procura-se detectar um 

mínimo erro seguindo a variação dos pesos sinápticos através do gradiente descendente do erro 

com relação aos pesos sinápticos em 

 

∆𝜔𝛽𝛼 = −
𝜕𝐸𝑞

𝜕𝜔𝛽𝛼
, (5.2) 

 

onde 𝑤𝛽𝛼 é o peso sináptico entre a camada escondida 𝛽 e a camada de entrada 𝛼 (BRAGA, 

CARVALHO e LUDERMIR, 2000). 

Apesar de levarmos em consideração para o desenvolvimento matemático apenas os 

pesos entre as camadas de entrada e escondida, o mesmo pode ser estendido para os pesos entre 

sucessivas camadas escondidas e entre a camada de saída e a escondida. 

Utilizando a regra da cadeia e realizando-se substituições e manipulações matemáticas 

é possível obter a equação de atualização dos pesos do algoritmo backpropagation em 

 

𝑤𝛽𝛼(𝑘 + 1) = 𝑤𝛽𝛼(𝑘) + 𝜂𝛼𝛿𝛽(𝑘)𝑥𝛼(𝑘)  

𝑤𝛾𝛽(𝑘 + 1) = 𝑤𝛾𝛽(𝑘) + 𝜂 𝛽𝛿𝛾(𝑘)𝑥𝛽(𝑘). 
(5.3) 

 

Tal equação é equivalente para a camada de saída com a mudança de notação feita, onde 𝜂 é o 

parâmetro da taxa de aprendizagem; 𝛿𝛽 é o gradiente local; e 𝑥𝛼 é o sinal de entrada proveniente 

do neurônio anterior na fase forward. 

Os gradientes locais da camada de saída e da camada escondida podem ser calculados 

por (5.4) e (5.5), respectivamente, onde 𝑓′(𝑛𝑒𝑡𝛾) é a derivada da função de ativação da camada 

de saída e 𝑓′(𝑛𝑒𝑡𝛽) é a derivada da função de ativação da camada escondida. 
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𝛿𝛾 = 𝐸𝑞𝑓′(𝑛𝑒𝑡𝛾) (5.4) 

 

𝛿𝛽 = 𝑓′(𝑛𝑒𝑡𝛽)∑𝜕𝛾𝜔𝛽𝛼 (5.5) 

 

Para implementar o Backpropagation com o intuito de identificação de sistemas é 

importante dividir os dados para treinamento e validação para que boas generalizações possam 

ser geradas. Destarte, nesta dissertação, escolheu-se dividir os dados de maneira intercalada, de 

forma que 50% dos dados são utilizados para treinamento e o restante para validação da RNA. 

Outrossim, um questionamento acerca do uso do método por MLP pode surgir por parte 

do leitor, já que segundo estudos de Cybenko (1989) uma só camada é suficiente para aproximar 

uma função linear por RNA. Existem duas respostas principais para esse questionamento: uma 

é que a topologia com uma camada escondida é bem convidativa ao se comparar o formato de 

controladores RST, como será visto na seção 5.1; outra resposta é que devido à capacidade de 

aproximação de qualquer função (seja ela linear ou não) da MLP, esta proporciona a aplicação 

de seus algoritmos ao controle e/ou à identificação não linear, fazendo com que trabalhos 

futuros correlacionados se tornem mais facilmente visualizados, como a junção de várias 

estratégias de controle não linear em uma só rede — e.g. o estudo de Li & Wang (2004), um 

dos primeiros trabalhos que juntou a teoria do GMVC com as RNAs. 

Sanado o questionamento do uso da MLP, outros pontos devem ser salientados 

referentes às estratégias de convergência da rede. Quanto menor for a taxa de aprendizagem 

(𝜂), mais lenta será a convergência da rede, pois os pesos sinápticos se ajustarão “a passos mais 

curtos”. Contudo, valores altos podem causar instabilidade e oscilação na saída da rede. Por 

isso, valores empíricos obtidos por sucessivos testes podem ser suficientes para uma dada 

aplicação da rede. Ainda assim, vários estudos são desenvolvidos com o intuito de melhorar a 

velocidade de convergência dos algoritmos de treinamento, como em Rumelhart et al. (1986), 

porém, não serão usados nesta dissertação. 

 

5.1 Projeto do Controlador Bioinspirado via RNA 

 

Nesta seção a teoria de controle e de identificação serão fundidas com as redes neurais 

de múltiplas camadas, sendo um ponto crítico da proposta desta dissertação. Portanto, é 

fundamental estar atento ao que será explicado com esquemas e exemplos. 
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Simplificadamente, os parâmetros de um controlador linear serão ponderações lineares 

de pesos sinápticos, sendo os parâmetros dos polinômios 𝑆𝑅𝑆𝑇(𝑞
−1) e 𝑇𝑅𝑆𝑇(𝑞

−1) identificados 

entre as camadas de entrada e escondida e o polinômio 𝑅𝑅𝑆𝑇(𝑞
−1) identificado entre as camadas 

escondida e de saída. Assim sendo, a Figura 17 está relacionada à Figura 16, onde o esquema 

em diagrama de blocos representa a lei do controlador RST. 

 

Figura 17 – Topologia mesclada de uma RNA com os pesos sinápticos correspondendo aos parâmetros do 

controlador RST. 

 

Fonte: elaborada pelo autor do texto. 

 

 

5.1.1 Projeto do Controlador Bioinspirado para a Dinâmica de Rolagem do AR Drone 

 

Tendo como referência o controlador RST feito na seção 4.1.1, uma RNA foi projetada 

para herdar as características do perfil de controle simulado. Para isso, os sinais presentes na 

lei de controle do RST – 𝑦(𝑘), 𝑦𝑟(𝑘) e 𝑢(𝑘) –, juntamente com seus respectivos deslocamentos 

no tempo discreto, foram utilizados. 
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É importante frisar que a quantidade de neurônios entre a camada de entrada e a camada 

escondida é igual à soma dos graus dos polinômios 𝑆(𝑞−1) e 𝑇(𝑞−1) obtidos pelo projeto do 

controlador RST por alocação de polos e a quantidade de parcelas atrasadas no neurônio de 

saída equivale ao número de parâmetros de 𝑅(𝑞−1). A função de ativação para o controlador 

Bioinspirado utilizado é do tipo linear. Portanto, a contribuição da teoria de Sistemas de 

Controle no projeto da RNA faz com que a topologia já seja preestabelecida, não se tendo uma 

preocupação a priori com a quantidade de neurônios necessários para a convergência da rede. 

Consoante com as equações (4.12) e (4.14), pode-se configurar a topologia da RNA de 

acordo com a Figura 18, em que os pesos sinápticos estimados do controlador são representados 

por “chapéus” e as entradas e saídas da rede neural provém de testes, ou seja, são vetores de 

dados disponíveis para o projetista.   

 

Figura 18 – Topologia da RNA baseada no controlador RST para a dinâmica de rolagem. 

 

Fonte: elaborada pelo autor do texto. 

 

Uma vez definida a topologia da RNA, o próximo passo é treinar a rede. Para isso, os 

sinais provenientes do controlador são separados e condicionados à identificação (i.e., 

separados em dados de treinamento e validação e normalizados). Feito isto, dar-se-á início ao 

algoritmo backpropagation: 
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a) em um primeiro momento, os valores das variáveis são inicializados. As taxas de 

aprendizagem das camadas, o valor do erro e a quantidade de épocas de parada são 

definidos; 

b) na fase forward: 

- as quatro entradas da rede são multiplicadas pelos pesos sinápticos que foram 

inicializados aleatoriamente (podendo ser valores arbitrados ou simplesmente 

fazendo-se uso da função ‘rand’ no Matlab) e os resultados são somados no neurônio 

da camada intermediária; 

- a saída do neurônio da camada intermediária não é ponderada neste caso, pois se 

sabe que o polinômio 𝑅(𝑞−1) é mônico (i.e., 𝑟0 = 1); 

- a saída da rede neural é recorrente, portanto, os valores de Δ𝑢(𝑘) são atrasados e 

realimentam o neurônio de saída; 

- o erro médio quadrático em (5.1) é calculado; 

- finaliza-se a fase forward. 

c) na fase backward: 

- calcula-se o a gradiente da camada de saída através de (5.4); 

- atualiza-se a matriz de pesos da camada de saída por meio de (5.3); 

- calcula-se o gradiente da camada escondida via (5.5); 

- renova-se a matriz de pesos da camada escondida mediante (5.3); 

- obtém-se o erro médio quadrático por (5.1), computa-se uma época de treinamento 

em uma variável acumuladora e se decide se o treinamento já foi suficiente. 

d) finaliza-se o treinamento. Os dados são validados por simulação e os pesos 

sinápticos estimados são implementados para realizar o controle bioinspirado do 

quadcóptero. 

 

Os dados obtidos pela simulação do controlador RST para a dinâmica de rolagem foram 

usados para treinar uma RNA resultando na Figura 19 e na Figura 20 e nos pesos sinápticos em 

 

𝝎𝛽𝛼 = [0.3780  − 0.0822    0.3086    0.6045] = [�̂�0 �̂�1 �̂�2 �̂�0] 

𝝎𝛾𝛽 = [1.0000    0.6218    0.5768] = [�̂�0 �̂�1 �̂�2], 
(5.6) 

 

onde o “chapéu” em cima dos parâmetros significa que os mesmos foram estimados. 
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Para ilustrar o algoritmo explicado neste capítulo, no Apêndice B é mostrada a 

implementação em linhas de código via Matlab® do exemplo da Seção 5.1.1. 

 

Figura 19 – Resposta do Controlador Bioinspirado por RNA. 

 

Fonte: elaborada pelo autor do texto. 

 

Figura 20 – Convergência do algoritmo backpropagation. 

 

Fonte: elaborada pelo autor do texto. 
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6 CONTROLE DE VARIÂNCIA MÍNIMA GENERALIZADO 

 

Neste capítulo, explicar-se-á sobre o Controlador de Variância Mínima Generalizado, 

cujo desenvolvimento teórico culminará na apresentação do algoritmo de Augmentação 

Estocástica do controlador Bioinspirado pelo GMVC. Por fim, dando coesão ao 

desenvolvimento da dissertação, aplicar-se-á a SAGMVC ao controlador bioinspirado do 

exemplo da Seção 5.1.1, feito para dinâmica de rolagem. 

 

6.1 O Controlador de Variância Mínima Generalizado 

 

Seja o modelo ARMAX, conforme mostrado em (3.2), o problema do GMVC considera 

a minimização da saída generalizada a d-passos à frente em 

 

𝜚(𝑘 + 𝑑) = 𝑃𝐺𝑀𝑉(𝑞
−1)𝑦(𝑘 + 𝑑) − 𝑇𝐺𝑀𝑉(𝑞

−1)𝑦𝑟(𝑘 + 𝑑) + 𝑄𝐺𝑀𝑉(𝑞
−1)𝑢(𝑘) 

𝐽𝐺𝑀𝑉 = 𝔼[�̂�
2(𝑘 + 𝑑|𝑘)] 

𝜕𝐽𝐺𝑀𝑉
𝜕𝑢(𝑘)

= 0, 

(6.1) 

 

onde 𝔼[] corresponde ao operador Esperança matemática e 𝑃𝐺𝑀𝑉(𝑞
−1), 𝑇𝐺𝑀𝑉(𝑞

−1) e 

𝑄𝐺𝑀𝑉(𝑞
−1) são polinômios que filtram a saída, a referência e o sinal de controle, 

respectivamente, cujas estruturas são exibidas em 

 

𝑃𝐺𝑀𝑉(𝑞
−1) = 𝑝0 + 𝑝1𝑞

−1 +⋯+ 𝑝𝑛𝑞
−𝑝𝑛 

𝑇𝐺𝑀𝑉(𝑞
−1) = 𝑡0 + 𝑡1𝑞

−1 +⋯+ 𝑡𝑛𝑞
−𝑡𝑛 

𝑄𝐺𝑀𝑉(𝑞
−1) = 𝑞0 + 𝑞1𝑞

−1 +⋯+ 𝑞𝑛𝑞
−𝑞𝑛 . 

(6.2) 

 

Nota-se que a saída 𝑦(𝑘 + 𝑑) em (6.1) não é conhecida ainda, sendo factível, a priori, 

apenas no formato do diagrama de blocos da Figura 21, onde a equação em (6.1) é deslocada a 

d-passos atrás. Portanto, existe o problema de se predizer uma estimativa para o valor da saída. 

Apesar disso, os valores provenientes do sinal de referência futuro 𝑦𝑟(𝑘 + 𝑑) vão depender da 

aplicação, que pode ou não assumir o conhecimento dos valores futuros. 
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Figura 21 – Diagrama em blocos da saída generalizada do GMVC atrasada d-passos. 

 

Fonte: elaborada pelo autor do texto. 

 

Ciente disto, para que se possa entender o desenvolvimento do Preditor de Variância 

Mínima, ou MVP (Minimum Variance Predictor), é necessário que algumas manipulações 

matemáticas sejam demonstradas, dentre elas, inclui-se a multiplicação do polinômio 

𝑃𝐺𝑀𝑉(𝑞
−1) no modelo ARIMAX deslocado d-passos à frente, conforme 

 

𝑃𝐺𝑀𝑉(𝑞
−1)𝑦(𝑘 + 𝑑)

=
𝑃𝐺𝑀𝑉(𝑞

−1)𝐵(𝑞−1)

𝐴(𝑞−1)
𝑢(𝑘) +

𝑃𝐺𝑀𝑉(𝑞
−1)𝐶(𝑞−1)

𝐴(𝑞−1)
[
𝜁(𝑘 + 𝑑)

Δ
]

⏟                  
𝑝𝑎𝑟𝑐𝑒𝑙𝑎 𝑒𝑠𝑡𝑜𝑐á𝑠𝑡𝑖𝑐𝑎 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑒𝑑𝑖çã𝑜

. (6.3) 

 

A parcela estocástica de predição em (6.3) pode ser exibida em 

 

𝑃𝐺𝑀𝑉(𝑞
−1)𝐶(𝑞−1)

𝐴(𝑞−1)
[
𝜁(𝑘 + 𝑑)

Δ
] =

𝐹(𝑞−1)

𝐴(𝑞−1)
[
𝜁(𝑘)

Δ
 ] 

⏟          
𝑎𝑡𝑢𝑎𝑙

+ 𝐸(𝑞−1)𝜁(𝑘 + 𝑑)⏟          
𝑓𝑢𝑡𝑢𝑟𝑜

 
(6.4) 

 

como uma soma de fatores de contribuições de incertezas atuais com incertezas do futuro. 

Os polinômios 𝐸(𝑞−1) e 𝐹(𝑞−1) representam a tentativa de explicar o comportamento 

do ruído atual e futuro. O formato deles é mostrado em (6.5) e (6.6), respectivamente. 

 

𝐸(𝑞−1) = 𝑒0 + 𝑒1𝑞
−1 +⋯+ 𝑒𝑛𝑒𝑞

−𝑛𝑒 (6.5) 
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𝐹(𝑞−1) = 𝑓0 + 𝑓1𝑞
−1 +⋯+ 𝑓𝑛𝑓𝑞

−𝑛𝑓 (6.6) 

 

Atrasando d amostras a equação (6.4), pode-se dar prosseguimento à manipulação 

matemática. Esta, por sua vez, resultará na equação Diofantina do GMVC dada por 

 

𝑃𝐺𝑀𝑉(𝑞
−1)𝐶(𝑞−1)

𝐴(𝑞−1)
[
𝜁(𝑘)

Δ
] = 𝑞−𝑑

𝐹(𝑞−1)

𝐴(𝑞−1)
[
𝜁(𝑘)

Δ
 ] + 𝐸(𝑞−1)𝜁(𝑘) 

𝑃𝐺𝑀𝑉(𝑞
−1)𝐶(𝑞−1)

Δ𝐴(𝑞−1)
𝜁(𝑘) = 𝑞−𝑑

𝐹(𝑞−1)

Δ𝐴(𝑞−1)
𝜁(𝑘) +

Δ𝐴(𝑞−1)𝐸(𝑞−1)

Δ𝐴(𝑞−1)
𝜁(𝑘) 

 

𝑃𝐺𝑀𝑉(𝑞
−1)𝐶(𝑞−1) = Δ𝐴(𝑞−1)𝐸(𝑞−1) + 𝑞−𝑑𝐹(𝑞−1), (6.7) 

 

onde os polinômios 𝐸(𝑞−1) e 𝐹(𝑞−1) podem ser obtidos. 

Uma forma possível de se resolver a equação Diofantina é assumindo a ordem dos 

polinômios em (6.5) e (6.6) conforme 

 

𝑛𝑒 = 𝑑 − 1 

𝑛𝑓 = max [(𝑛𝑝 + 𝑛𝑐), (𝑛Δ𝑎 + 𝑛𝑒)] − 𝑑. 
(6.8) 

 

Note que a melhor maneira de se predizer a saída 𝑦(𝑘 + 𝑑) é assumindo que a parcela 

futura ruidosa seja desconsiderada em uma estimativa da saída, dado um instante k – ou seja, 

𝐸(𝑞−1)𝜁(𝑘 + 𝑑) não faz parte de �̂�(𝑘 + 𝑑|𝑘). Portanto, substituindo (6.4) em (6.3), pode-se 

escrever o Preditor de Variância Mínima conforme 

 

𝑃𝐺𝑀𝑉(𝑞
−1)�̂�(𝑘 + 𝑑|𝑘)

=
𝑃𝐺𝑀𝑉(𝑞

−1)𝐵(𝑞−1)

𝐴(𝑞−1)
𝑢(𝑘)

+
𝐹(𝑞−1)

𝐴(𝑞−1)
[
𝜁(𝑘)

Δ
 ] 

⏟          
𝑎𝑡𝑢𝑎𝑙

+ 𝐸(𝑞−1)𝜁(𝑘 + 𝑑)⏟          
𝑓𝑢𝑡𝑢𝑟𝑜

⏟                      
𝑝𝑎𝑟𝑐𝑒𝑙𝑎 𝑒𝑠𝑡𝑜𝑐á𝑠𝑡𝑖𝑐𝑎 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑒𝑑𝑖çã𝑜

. 
(6.9) 

 

De acordo com o modelo ARIMAX, tem-se 
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𝜁(𝑘)

Δ
=
𝐴(𝑞−1)𝑦(𝑘) − 𝐵(𝑞−1)𝑞−𝑑𝑢(𝑘)

𝐶(𝑞−1)
 (6.10) 

 

Substituindo a parcela (6.10) em (6.9), obtém-se 

 

𝑃𝐺𝑀𝑉(𝑞
−1)�̂�(𝑘 + 𝑑|𝑘)

=
𝑃𝐺𝑀𝑉(𝑞

−1)𝐵(𝑞−1)

𝐴(𝑞−1)
𝑢(𝑘)

+ 
𝐹(𝑞−1)

𝐴(𝑞−1)
[
𝐴(𝑞−1)𝑦(𝑘) − 𝐵(𝑞−1)𝑞−𝑑𝑢(𝑘)

𝐶(𝑞−1)
] 

 

 

𝑃𝐺𝑀𝑉(𝑞
−1)�̂�(𝑘 + 𝑑|𝑘)

=
𝑃𝐺𝑀𝑉(𝑞

−1)𝐶(𝑞−1) − 𝑞−𝑑𝐹(𝑞−1)

𝐴(𝑞−1)𝐶(𝑞−1)
𝐵(𝑞−1)𝑢(𝑘)

+
𝐹(𝑞−1)𝐴(𝑞−1)

𝐴(𝑞−1)𝐶(𝑞−1)
𝑦(𝑘). 

(6.11) 

 

Utilizando a equação Diofantina dada em (6.7) e se comparando com (6.11) é possível 

fazer a simplificação dada em 

 

𝑃𝐺𝑀𝑉(𝑞
−1)𝐶(𝑞−1)�̂�(𝑘 + 𝑑|𝑘)

=
A(q−1)E(q−1)B(q−1)

𝐴(𝑞−1)
Δ𝑢(𝑘) +

𝐹(𝑞−1)𝐴(𝑞−1)

𝐴(𝑞−1)
𝑦(𝑘). 

(6.12) 

 

Sabendo-se disto e seguindo os passos dados em Silveira (2012), o MVP pode ser obtido 

de acordo com 

 

�̂�(𝑘 + 𝑑|𝑘) =
𝐵(𝑞−1)𝐸(𝑞−1)Δ𝑢(𝑘) + 𝐹(𝑞−1)𝑦(𝑘)

𝑃𝐺𝑀𝑉(𝑞−1)𝐶(𝑞−1)

=
𝐵(𝑞−1)𝐸(𝑞−1)Δ𝑢(𝑘) + 𝐹(𝑞−1)𝑦(𝑘)

𝐴(𝑞−1)𝐸(𝑞−1) + 𝐹(𝑞−1)𝑞−𝑑
, 

(6.13) 

 

onde �̂�(𝑘 + 𝑑|𝑘) é a saída predita à d-passos à frente dado o instante k. 

Nota-se que o MVP traz restrições consigo, como pode ser notado ao se analisar o 

denominador da equação em (6.13), pois, percebe-se que o preditor só será assintoticamente 

estável se a parcela 𝑃𝐺𝑀𝑉(𝑞
−1)𝐶(𝑞−1) tiver as raízes dentro do círculo unitário. 
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Uma vez alcançada a solução do MVP, para que a lei de controle do GMVC seja 

calculada, é necessário resolver o problema de otimização citado anteriormente em (6.1) 

(ÅSTRÖM, 1997). Desta forma, a lei de controle do GMVC pode ser dada por 

 

Δu(𝑘) =
𝐶(𝑞−1)𝑇𝐺𝑀𝑉(𝑞

−1)𝑦𝑟(𝑘 + 𝑑) − 𝐹(𝑞
−1)𝑦(𝑘)

𝐵(𝑞−1)𝐸(𝑞−1) + 𝑄𝐺𝑀𝑉(𝑞−1)𝐶(𝑞−1)
. (6.14) 

 

Substituindo-se a lei de controle de (6.14) em (3.2), a Função de Transferência de Malha 

Fechada do GMVC pode ser obtida, sendo esta mostrada em 

 

𝑦(𝑘)

𝑦𝑟(𝑘)
=

𝐵(𝑞−1)𝑇𝐺𝑀𝑉(𝑞
−1)

Δ𝐴(𝑞−1)𝑄𝐺𝑀𝑉(𝑞−1) + 𝐵(𝑞−1)𝑃𝐺𝑀𝑉(𝑞−1)
. (6.15) 

 

A equação de malha fechada com relação ao ruído branco é dada em 

 

𝑦(𝑘)

𝜁(𝑘)
=

𝐵(𝑞−1)𝐸(𝑞−1) + 𝑄𝐺𝑀𝑉(𝑞
−1)𝐶(𝑞−1)

Δ𝐴(𝑞−1)𝑄𝐺𝑀𝑉(𝑞−1) + 𝐵(𝑞−1)𝑃𝐺𝑀𝑉(𝑞−1)
. (6.16) 

 

6.2 A Augmentação Estocástica por GMVC a partir de um Controlador Bioinspirado 

 

Esta seção recorre ao ponto principal da técnica descrita nesta dissertação. Uma vez que 

as principais teorias envolvidas no contexto já foram explanadas, torna-se fácil demonstrar o 

surgimento da técnica da Augmentação Estocástica, dando prosseguimento ao exemplo 

explicativo para a dinâmica de rolagem. A partir disso, o algoritmo de SAGMVC para 

controlador bioinspirado no formato RST será aplicado para os 4-DOF do Parrot® AR Drone 

2.0. 

A técnica de SAGMVC é uma forma de otimização do controlador RST, tornando-o um 

controlador preditivo e estocástico, características que não eram diretamente levadas em 

consideração no seu projeto por alocação de polos descrito na Seção 4.1. Espera-se, com a 

melhoria fornecida pela Augmentação Estocástica, que o processo em malha fechada adquira 

aumento na robustez devido ao projeto ótimo ser baseado em modelo, tanto levando em 

consideração o sinal de referência, como a perturbação estocástica. 
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A principal ideia que cerceia a Augmentação Estocástica para controladores RST leva 

em consideração a comparação das funções de transferência de malha fechada dos 

controladores. Para isso, as equações (4.3) e (6.15) são analisadas. 

Então, os polinômios das funções de transferência de malha fechada podem ser 

comparados de acordo com 

 

𝑆𝑅𝑆𝑇(𝑞
−1) = 𝑃𝐺𝑀𝑉(𝑞

−1) 

𝑇𝑅𝑆𝑇(𝑞
−1) = 𝑇𝐺𝑀𝑉(𝑞

−1) 

𝑅𝑅𝑆𝑇(𝑞
−1) = 𝑄𝐺𝑀𝑉(𝑞

−1) 

(6.17) 

 

Realizando-se esse procedimento, o algoritmo baseado no modelo da planta para síntese 

do GMVC pode prosseguir. 

Sendo assim, constata-se que a única diferença entre as funções de Malha Fechada para 

os controladores diz respeito ao atraso de tempo discreto d, o qual é compensado se o sinal de 

referência conhecido for deslocado d-passos à frente no controlador RST. 

Por outro lado, levando-se em consideração a função de transferência de malha fechada 

da parcela estocástica (também chamada de função de sensibilidade), é possível deferir 

comportamentos diferentes entre os controladores, evidenciando a preocupação de tratamento 

estocástico inerente ao GMVC. Tal característica é herdada no polinômio 𝐸(𝑞−1), como foi 

mostrado na Seção 6.1 no desenvolvimento das equações (6.3) e (6.4). 

 

6.2.1 SAGMVC Incremental do Controlador Bioinspirado para a Dinâmica de Rolagem do 

AR Drone 

 

Dando prosseguimento a sequência de exemplos realizados nesta dissertação, o último 

passo é a implementação da Augmentação Estocástica. Para isso, recorre-se aos parâmetros 

alcançados em (5.6) provenientes do controlador bioinspirado no formato RST. 

Portanto, os polinômios são igualados conforme (6.17) e a equação Diofantina em (6.7) 

é resolvida, gerando então os parâmetros do GMVC mostrados em 

 

𝐸(𝑞−1) = 0.3780 + 0.9877𝑞−1 + 1.9778𝑞−2 

𝐹(𝑞−1) = 3.1988 − 3.8053𝑞−1 + 1.3629𝑞−2 
(6.18) 
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Sendo assim, a lei de controle do GMVC já pode ser implementada. A simulação 

comparativa entre os controladores Bioinspirado e GMV pode ser visualizada na Figura 22, 

onde o ruído branco é adicionado ao processo no instante 𝑡 = 6,5𝑠. Graficamente, já é possível 

apreciar as melhorias trazidas pela Augmentação Estocástica, as quais serão refletidas 

numericamente por meio dos índices de desempenho da Tabela 3. Nota-se que a soma do erro 

entre os sinais de referência e de saída são menores na SAGMVC, inclusive, o sobressinal 

existente no processo referente ao Controlador Bionispirado foi anulado, porém, houve 

aumento do tempo de estabilização que pode ser visto como o “preço pago” pela melhoria da 

robustez proveniente da SAGMVC. Ressalta-se também a importância de verificar o sinal de 

controle 𝑢𝑆𝐴𝐺𝑀𝑉𝐶  (em vermelho), porque é perceptível que o sinal de controle passa a apresentar 

maior quantidade de variações quando o ruído é inserido. Logo a seguir, tal fato será entendido 

com maior clareza através da análise da Figura 23. 

 

Figura 22 – Gráfico comparativo entre os controladores Bioinspirado e SAGMV. 

 

Fonte: elaborada pelo autor do texto. 
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Figura 23 – Comparação entre os sinais de variação do controle Bioinspirado e SAGMVC para a dinâmica de 

rolagem simulada quanto ao ruído. 

 

Fonte: elaborada pelo autor do texto. 

 

Os índices de desempenho que serão utilizados nesta dissertação são calculados 

conforme (6.19), onde 𝑈 = [𝑢(1)   𝑢(2)  …    𝑢(𝑁)] é o vetor de todas as amostras (𝑁) do sinal 

de controle e 𝐸 = [𝑒(1)   𝑒(2)  …    𝑒(𝑁)] é o vetor de todas as amostras do erro dado por 

𝑒(𝑘) = 𝑦𝑟(𝑘) − 𝑦(𝑘). 

Na Figura 23 é possível enxergar o porquê prático da SAGMVC ter características 

estocásticas, pois existe a preocupação da saída do sistema não gerar gastos desnecessários de 

energia com o ruído. Em outras palavras, se existe uma pequena diferença entre o valor de 

referência e o da saída que seja entendida como ruído, não é de valia movimentar a saída do 

sistema para corrigir algo que não tem correção, dado que incertezas geradas por ruído branco 

não são previsíveis. Por isso, a SAGMVC entende o ruído como parte inerente do sistema, 

compensando, por meio da variação do sinal de controle, o deslocamento desnecessário da 

variável de saída, culminando na variância mínima desta última. Tal fato se torna visível ao se 

comparar a equivalência entre o ruído (em amarelo) e sinal Δ𝑢𝑆𝐴𝐺𝑀𝑉𝐶  (em vermelho), onde a 

característica de filtragem ótima do ruído transferida pelo projeto do MVP está presente. Por 

outro lado, nota-se que o Controlador Bioinspirado (em azul) não possui esta habilidade, pois 

a interferência do ruído é transmitida pelo sinal de controle ao sistema sem compensação ótima. 
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𝐽𝐼𝑆𝑈 = 𝑈
𝑇 × 𝑈 

𝐽𝐼𝐴𝐸 =∑ |𝑒(𝑘)|

𝑁

𝑘=1

 

𝐽𝐼𝑆𝐸 = 𝐸
𝑇𝐸 

𝐽𝑇𝑉𝐶 =∑|Δu(𝑘)|

𝑁

𝑘=1

 

 

(6.19) 

 

Para a análise de robustez dos controladores que são utilizados nesta dissertação, as 

funções de Sensibilidade e Sensibilidade Complementar dadas por 

 

𝕋𝐺𝑀𝑉(𝑒
𝑗𝑤𝑇𝑠) =

𝐵(𝑒𝑗𝑤𝑇𝑠)𝑇𝐺𝑀𝑉(𝑒
𝑗𝑤𝑇𝑠)

Δ𝐴(𝑒𝑗𝑤𝑇𝑠)𝑄𝐺𝑀𝑉(𝑒𝑗𝑤𝑇𝑠) + 𝐵(𝑒𝑗𝑤𝑇𝑠)𝑃𝐺𝑀𝑉(𝑒𝑗𝑤𝑇𝑠)
 

𝕊𝐺𝑀𝑉(𝑒
𝑗𝑤𝑇𝑠) = 1 − 𝕋𝐺𝑀𝑉(𝑒

𝑗𝑤𝑇𝑠), 

(6.20) 

 

podem ser utilizadas, sendo a última semelhante à função de transferência de malha fechada 

dos controladores lineares, onde “𝑤” é a frequência, “𝑗” é um número complexo e “𝑇𝑠” o 

período de amostragem. 

Nota-se que aqui o rigor matemático é amenizado devido ao fator didático, não 

implicando em perda de generalização na aproximação entre as variáveis 𝑞 =̅ 𝑧 =̅ 𝑒𝑗𝑤𝑇𝑠. 

Uma vez dito isto, é possível plotar os gráficos exibidos na Figura 24, onde as 

magnitudes das respostas em frequência são exibidas. 
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Figura 24 – Gráficos de sensibilidade para os controladores empregados na dinâmica de rolagem. 

 

Fonte: elaborada pelo autor do texto. 

 

Para analisar as curvas de sensibilidade, os parâmetros em 

 

𝑀𝑠 = max |𝕊(𝑒
𝑗𝑤𝑇𝑠)| 

𝑀𝑡 = max |𝕋(𝑒
𝑗𝑤𝑇𝑠)| 

(6.21) 

  

foram utilizados, os quais medem os picos máximos da resposta em frequência da Sensibilidade 

e Sensibilidade Complementar, respectivamente. Utilizando-se dos fatores em (6.21), as 

Margens de Ganho e de Fase podem ser calculadas, nesta ordem, por 

  

𝐺𝑀 ≥
𝑀𝑠

𝑀𝑠 − 1
 

𝐺𝑀 ≥ 1 +
1

𝑀𝑡
 

 

(6.22) 
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𝑃𝑀 ≥ 2 sin−1 (
1

2𝑀𝑠
) 

𝑃𝑀 ≥ 2 sin−1 (
1

2𝑀𝑡
), 

 

(6.23) 

 

onde o maior valor achado é o escolhido (Seborg et al., 2010). 

De acordo com Seborg et al. (2010), a Margem de Ganho entre 4.6dB e 12dB e Margem 

de Fase de 30 a 45 graus, garantem uma boa sintonia da malha de controle com compromisso 

adequado entre desempenho e robustez. Para Stevens et al. (2016), consideram a necessidade 

de margens ainda maiores, tais como: MG de 6dB a 15dB e MF de 30 a 60 graus, sendo que as 

Margens de Fase neste limite superior ainda caracterizam desempenho robusto e estabilidade 

robusta. 

Deve-se destacar também a característica preditiva do procedimento de SAGMVC. No 

estudo de Cruz (2019), o GMVC é analisado com o horizonte de predição estendido, 

aproximando, as teorias de Controle Preditivo Generalizado e de Variância Mínima 

Generalizado. Como o enfoque desta dissertação não é analisar a fundo as características 

preditivas dos controladores, as mesmas são citadas apenas como uma vantagem inerente ao 

projeto, onde, para o exemplo da dinâmica de rolagem, o horizonte de predição (𝑁𝑦) é 

equivalente ao atraso puro de tempo discreto (𝑑 = 3). 

A Tabela 3 sintetiza e confirma os resultados gráficos apresentados até este ponto da 

dissertação. Em um primeiro plano, através da avaliação das Margens de Ganho e de Fase do 

sistema, extrai-se que o controlador Bioinspirado contribui para a melhoria da robustez do 

sistema quando comparado ao controlador RST, contudo, a SAGMVC apresentou mais 

robustez do que ambos, isso pode ser explicado pela forma de projeto dos controladores. O RST 

por alocação de polos apresenta robustez devido à preservação dos polos originais da planta 

com a utilização dos polinômios da parcela controladora 𝐻𝑐 e da observadora 𝐻𝑜. O 

Bioinspirado provém da minimização do erro quadrático, configurando a técnica de projeto de 

um controlador por otimização, por isso, apresenta melhorias quanto ao RST. Já o SAGMVC 

apresenta a maior robustez, porque é capaz de embarcar na forma de projeto o controle ótimo, 

preditivo e estocástico. 
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Tabela 3 – Comparação de índices de desempenho e robustez para a dinâmica de rolagem simulada. 

Parâmetros RST Bioinspirado SAGMVC 

Margem de Ganho (dB): 10.3588 11.3188 14.9879 

Margem de Fase (graus): 
 

60° 60° 60° 

𝐽ISU 1343.4 1349.4 1311.7 

𝐽ISE 10.2026 10.0516 7.1092 

𝐽IAE 17.5591 18.2768 17.500 

𝐽𝑇𝑉𝐶  5.7590 5.4271 5.6307 

Fonte: elaborada pelo autor do texto. 

 

Para os índices de desempenho dos controladores RST e Bioinspirado o cenário ideal é 

o de não haver diferenças entre eles, pois o que se pretende é que o Bioinspirado seja uma 

réplica do controlador que lhe deu origem. Por outro lado, pode-se esperar diferenças quando 

mais de um controlador base dá origem ao Bioinspirado, não sendo este o caso para a dinâmica 

de rolagem. 

Nesta dissertação, o controlador base para o Bioinspirado é o perfil de controle humano 

via joystick, porém, para as simulações de rolagem descritas nesta seção, utilizou-se o RST 

como controlador base, já que não era um drone real que estava sendo controlado, e sim, um 

modelo. A maior diferença entre os controladores quanto aos índices de desempenho advém da 

SAGMVC. Espera-se que a Augmentação Estocástica traga sempre melhorias nos índices e 

culmine na economia de energia através da minimização da variância da variável controlada. 

Destarte, os índices 𝐽𝐼𝑆𝑈, 𝐽𝐼𝑆𝐸, 𝐽𝐼𝐴𝐸 e 𝐽𝑇𝑉𝐶  tendem a apresentar melhorias. 

É importante frisar que o 𝐽𝑇𝑉𝐶  calcula a variação total do sinal de controle ∑ |Δ𝑢(𝑘)| e 

não a variância do sinal de controle 𝑉𝐴𝑅[𝑢(𝑘)]. O que é diferente em termos de variância é a 

variância do sinal de saída 𝑉𝐴𝑅[𝑦(𝑘)], que no SAGMVC é a menor possível, por isso as 

melhorias são refletidas nos índices de desempenho. 

Em conclusão, para ilustrar o algoritmo explicado neste capítulo, no Apêndice C é 

mostrada a implementação em linhas de código via Matlab® do exemplo da Seção 6.2.1. 
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7 RESUMO DOS ALGORITMOS 

 

Neste Capítulo a metodologia de validação das hipóteses será brevemente descrita. Para 

isto, recorre-se ao uso das principais equações utilizadas nesta dissertação, com vista a 

simplificar e resumir a visão do escopo do trabalho. 

A forma como os procedimentos foram realizados segue a sequência apresentada na 

Figura 25. Em um primeiro momento, é necessário se obter o perfil de controle humano por 

meio da realização de uma tarefa em que uma pessoa, pressionando botões no joystick, consiga 

estabilizar e seguir referências preestabelecidas com o drone. Por conseguinte, após a aquisição 

dos sinais provenientes da execução da tarefa, o controlador Bioinspirado é projetado e, através 

dos parâmetros dele no formato RST, realiza-se a técnica da SAGMVC. 

 

Figura 25 – Esquema de como os procedimentos foram realizados. 

 

Fonte: elaborada pelo autor do texto. 

 

Um controlador linear pode ser formulado no formato RST (Reference Signal Tracking) 

de acordo com a lei de controle dada por 

 

Δ𝑢(𝑘) =
𝑇𝑅𝑆𝑇(𝑞

−1)𝑦𝑟(𝑘) − 𝑆𝑅𝑆𝑇(𝑞
−1)𝑦(𝑘)

𝑅𝑅𝑆𝑇(𝑞−1)
, (4.2) 

 

onde o polinômio 𝑆𝑅𝑆𝑇(𝑞
−1) filtra a saída 𝑦(𝑘), 𝑇𝑅𝑆𝑇(𝑞

−1) filtra o sinal de referência 𝑦𝑟(𝑘), 

𝑅𝑅𝑆𝑇(𝑞
−1) filtra a variação do sinal de controle Δ𝑢(𝑘), 𝑘 ∈ ℕ é o instante de tempo discreto e 

𝑞−1 é o operador de deslocamento no tempo discreto proveniente da Transformada 𝕫+ 
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assumindo o sistema como causal para os valores de 𝑘 (ÅSTRÖM, 1997), sendo os polinômios 

do controlador RST indicados em 

 

𝑅𝑅𝑆𝑇(𝑞
−1) = 𝑟0 + 𝑟1𝑞

−1 + 𝑟2𝑞
−2 +⋯+ 𝑟𝑛𝑟𝑞

−𝑛𝑟  

𝑆𝑅𝑆𝑇(𝑞
−1) = 𝑠0 + 𝑠1𝑞

−1 + 𝑠2𝑞
−2 +⋯+ 𝑠𝑛𝑠𝑞

−𝑛𝑠 (4.1) 

𝑇𝑅𝑆𝑇(𝑞
−1) = 𝑡0 + 𝑡1𝑞

−1 + 𝑡2𝑞
−2 +⋯+ 𝑡𝑛𝑡𝑡

−𝑛𝑡 .  

 

É importante frisar que Δ𝑢(𝑘) = 𝑢(𝑘) − 𝑢(𝑘 − 1). Desta forma, vê-se o sinal 𝑢(𝑘) =

𝑢(𝑘 − 1) + Δ𝑢(𝑘) como uma forma incremental para o envio do sinal de controle à entrada da 

planta. 

Dada tal topologia, toma-se a intenção de comprovar a hipótese 1. Para isso, deve-se 

projetar a estrutura de uma RNA que consiga aproximar o perfil de controle humano no formato 

RST, como foi mostrado no Capítulo 5. Uma alternativa coerente para atingir esse objetivo é 

fazer com que os pesos sinápticos entre os neurônios correspondam aos parâmetros dos 

polinômios de (7.2). Destarte, os sinais 𝑦(𝑘) e 𝑦𝑟(𝑘) podem ser relacionados como os sinais de 

entrada da RNA e Δ𝑢(𝑘) como o sinal de saída da rede. 

Em termos resumidos, para o projeto da RNA, os neurônios de entrada (denominados 

neurônios “𝛼”) serão o sinal de referência; o sinal de saída medida da planta; e as versões 

atrasadas de ambos os sinais (estes caracterizando uma rede neural com entradas atrasadas). 

Em seguida, um neurônio da camada escondida (denominado neurônio “𝛽”) calculará a soma 

ponderada pelos pesos sinápticos dos sinais provenientes dos neurônios de entrada por meio de 

uma função de ativação linear, resultando em um valor que, por sua vez, será multiplicado por 

mais um peso sináptico e resultará no sinal de controle bioinspirado cujo valor pertinente será 

mostrado no neurônio de saída (denominado neurônio “𝛾”). 

Concedendo-se continuidade aos procedimentos, ao final da estimação por RNA, os 

pesos sinápticos correspondentes aos parâmetros provenientes da topologia do controlador RST 

são obtidos conforme 

 

𝝎𝛽𝛼 = [𝜔11 … 𝜔1𝛼] = [�̂�0 … �̂�𝑛𝑠 �̂�0 … �̂�𝑛𝑡] 

𝝎𝛾𝛽 = [𝜔11 … 𝜔𝛾1] = [�̂�0 … �̂�𝑛𝑟], 
(7.1) 

 

que corresponde à versão generalizada de (5.6). 

Os pesos sinápticos entre o neurônio da camada escondida (𝝎𝛽𝛼) e o da camada de saída 

(𝝎𝛾𝛽) são adquiridos pelo treinamento da rede neural, sendo os pesos da camada de saída 
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provenientes da realimentação do sinal estimado do controlador bioinspirado atrasado até 𝑛𝑟 

vezes (característica das redes neurais artificiais recorrentes), como foi explicitado na Figura 

17. 

Em sequência, prossegue-se a avaliação da hipótese 2, a qual faz emprego do algoritmo 

de SAGMVC. Para isso, um modelo do tipo ARMAX (Auto Regressive Integrated Moving 

Average with eXogenous input) em 

 

𝐴(𝑞−1)𝑦(𝑘) = 𝑞−𝑑𝐵(𝑞−1)𝑢(𝑘) + 𝐶(𝑞−1)
𝜁(𝑘)

Δ
    

Δ = 1 − 𝑞−1 

(3.2) 

 

deve ser utilizado, pois agora o foco reside no tratamento da parcela estocástica da planta. 

A técnica de Augmentação Estocástica permite igualar os polinômios do Controlador 

Bioinspirado no formato RST com os polinômios do GMVC (Generalized Minimum Variance 

Control) como em (6.17) (PINHEIRO, SILVA, et al., 2016). 

 

𝑇𝑅𝑆𝑇(𝑞
−1) = 𝑇𝐺𝑀𝑉(𝑞

−1) 

𝑅𝑅𝑆𝑇(𝑞
−1) = 𝑄𝐺𝑀𝑉(𝑞

−1) 

𝑆𝑅𝑆𝑇(𝑞
−1) = 𝑃𝐺𝑀𝑉(𝑞

−1) 

(6.17) 

 

Uma vez obtido o modelo da dinâmica do drone, os polinômios em 

 

𝐸(𝑞−1) = 𝑒0 + 𝑒1𝑞
−1 +⋯+ 𝑒𝑛𝑒𝑞

−𝑛𝑒  

𝐹(𝑞−1) = 𝑓0 + 𝑓1𝑞
−1 +⋯+ 𝑓𝑛𝑓𝑞

−𝑛𝑓   

𝑛𝑒 = 𝑑 − 1 e 𝑛𝑓 = max [(𝑛𝑝 + 𝑛𝑐), (𝑛Δ𝑎 + 𝑛𝑒)] − 𝑑  

 

podem ser calculados por meio da equação Diofantina como em 

 

𝑃𝐺𝑀𝑉(𝑞
−1)𝐶(𝑞−1) = Δ𝐴(𝑞−1)𝐸(𝑞−1) + 𝑞−𝑑𝐹(𝑞−1). (6.7) 

 

A lei de controle do GMVC é reproduzida em 

 

Δu(𝑘) =
𝐶(𝑞−1)𝑇𝐺𝑀𝑉(𝑞

−1)𝑦𝑟(𝑘 + 𝑑) − 𝐹(𝑞
−1)𝑦(𝑘)

𝐵(𝑞−1)𝐸(𝑞−1) + 𝑄𝐺𝑀𝑉(𝑞−1)𝐶(𝑞−1)
. (7.1) 
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Todos os passos provenientes das equações mostradas nesta subseção serão feitos para 

as quatro dinâmicas envolvidas no controle do AR Drone 2.0 (Rolagem, Arfagem, Altitude e 

Guinada), evidenciando as peculiaridades de cada situação, explicitando a presença de 

integrador natural, as diferenças na localização dos polos e os atrasos de transporte 

correspondentes. 
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8 RESULTADOS 

 

Como foi dito anteriormente, o projeto do controlador RST por alocação de polos servirá 

para se determinar uma quantidade de parâmetros estimados por redes neurais de acordo com 

uma possível solução para a equação Diofantina em (4.10). Deste modo, busca-se solucionar 

um problema das RNAs que está relacionado ao número de neurônios necessários nas camadas 

de entrada e escondida para que se consiga representar adequadamente a aproximação de uma 

função, como foi mostrado na Figura 18. Logo, por mais que um controlador humano via 

joystick exerça um sinal de controle característico, uma certa quantidade de parâmetros já é 

suficiente para uma boa aproximação, por isso, não existe a necessidade, neste caso, de vários 

testes de treinamento das redes neurais buscando-se um número de neurônios mais adequado, 

uma vez que por mais que exista uma solução melhor para a aproximação dos pesos sinápticos, 

a topologia herdada do algoritmo de sintonia do controlador RST é suficiente para o treinamento 

da rede e para o uso do algoritmo SAGMVC. Esta heurística alcançada pode ser enxergada 

como uma vantagem herdada da fusão das técnicas de controle e inteligência computacional. 

Mais informações acerca desta concepção serão discutidas no Capítulo 9. 

Preliminarmente, é importante que os resultados provenientes do controlador 

Bioinspirado sejam mostrados. Depois disso, várias figuras e índices serão apresentados (sendo 

estes: gráficos da resposta transitória do sistema simulado e real; gráficos da resposta em 

frequência dos sistemas e índices de desempenho), os quais correspondem aos 4-DOF alvos 

desta dissertação. 

 

8.1 Testes para Altitude 

 

A tentativa de controle manual aplicada à dinâmica de altitude é expressa na Figura 26. 

Apesar de não se ter uma exatidão quanto ao erro de regime permanente devido às não 

linearidades provenientes do controlador humano, tal erro pode se tornar nulo ao se realizar o 

projeto do controlador Bioinspirado, forçando-se as características integradoras tanto na 

identificação da planta como na do controlador. Contudo, se o controlador manual apresentar 

um comportamento muito distante do desejado, o controlador Bioinspirado (e 

consequentemente o SAGMVC) herdado terá dificuldades de convergir. Consequentemente, 

problemas de robustez e instabilidade podem surgir. 



72 
 

 

 

Figura 26 – Controle manual para a dinâmica de altitude. 

 

Fonte: elaborada pelo autor do texto. 

 

Na Figura 27 é exibida a aproximação linear por redes neurais (em azul) do controlador 

humano via joystick, cuja estrutura foi herdada dos parâmetros do controlador RST. Note que 

o objetivo não é que o controlador Bioinspirado tenha exatamente o mesmo perfil do 

controlador em preto, bastando que apenas as características deste sejam herdadas. 

A progressão do erro quadrático médio de treinamento da rede neural para a dinâmica 

de altitude é visualizada no gráfico da Figura 28, a qual indica boa convergência da rede. 
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Figura 27 – Identificação do controlador bioinspirado de altitude. 

 

Fonte: elaborada pelo autor do texto. 

 

Figura 28 – MSE de treinamento da RNA para a dinâmica de altitude. 

 

Fonte: elaborada pelo autor do texto. 
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Resumidamente, e isso vale para todas as dinâmicas, quanto maior o erro de regime 

permanente do controlador manual, pior será o controlador bioinspirado, o mesmo vale para 

outras características como oscilação, sobressinal e tempo de subida. Portanto, a preocupação 

desta dissertação não é avaliar o quão bom é o controlador manual, tendo em vista que não se 

usou nenhum especialista em pilotagem de drones para os testes, mas sim, avaliar, a partir de 

um controlador manual minimamente suficiente para a estabilização, as melhorias que as 

técnicas empregadas podem trazer consigo, e isto ficará evidente nos resultados. A exemplo, 

pode-se avaliar a Figura 29, a Figura 30 e a Tabela 4. 

Na Figura 29 observa-se a resposta transiente do sistema para a dinâmica de Altitude, 

onde um pouco antes do instante 𝑡 = 80𝑠 uma perturbação de carga é aplicada, com o intuito 

de validar o desempenho dos controladores. 

 

Figura 29 – Simulação dos controladores para a dinâmica de altitude. 

 

Fonte: elaborada pelo autor do texto. 
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Figura 30 - Gráficos de sensibilidades para a dinâmica de altitude. 

 

Fonte: elaborada pelo autor do texto. 

 

Tabela 4 – Comparação de índices e robustez para a dinâmica de altitude. 

Parâmetros Bioinspirado GMV 

Margem de Ganho (dB): 14.3529 15.6264 

Margem de Fase (graus): 
 

60° 60° 

𝐽𝐼𝑆𝑈 15.9755 14.8274 

𝐽ISE 30.8818 28.6724 

𝐽IAE 72.7674 79.1122 

𝐽TVC 55.1291 54.5202 

Fonte: elaborada pelo autor do texto. 

 

Acrescentando-se aos comentários, pode-se dizer que a relação entre a habilidade do 

controle humano e a perfeição na execução de uma tarefa pode ser analisada por RNAs ou por 

outras técnicas de inteligência como sistemas Fuzzy. Dito isto, apesar de não ser o foco desta 

dissertação, é importante destacar que as ferramentas descritas neste trabalho podem extrapolar 

os objetivos específicos do mesmo, dando margens a outras aplicações e trabalhos futuros. 
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Na Figura 31 é exibido o gráfico do teste experimental para a dinâmica de altitude, onde 

é válido ressaltar que vários testes experimentais foram feitos (totalizando seis testes) e, em 

todos eles, as respostas do drone mantiveram semelhanças. Outrossim, todas as dinâmicas 

foram obtidas no mesmo teste, isto é, em uma decolagem foi possível de se obter a atuação do 

controle para todas as dinâmicas, simultaneamente. 

 

Figura 31 – Teste experimental dos controladores para a dinâmica de altitude. 

 

Fonte: elaborada pelo autor do texto. 

 

8.2 Testes para Guinada 

 

De forma semelhante ao que foi apresentado para a dinâmica de altitude, os resultados 

para a dinâmica de guinada seguem a mesma linha de raciocínio, com uma ressalva que será 

refletida nos testes experimentais. 

Como foi dito anteriormente, o Parrot® AR Drone 2.0 utilizado para os testes 

experimentais possui algumas restrições e problemas no controle de guinada. Ao se realizar a 

identificação da planta e a separação do sistema MIMO em dinâmicas do sistema SISO foi 

aplicado SBPA de média nula e, na dinâmica de guinada, notou-se visualmente que o drone 
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girava muito mais em sentido horário que em sentido anti-horário. Por isso, a estratégia de 

identificação mudou: ao invés de aplicar SBPA, apenas os comandos nos dois sentidos de 

rotação foram aplicados através do joystick com o intuito de levantar um modelo linear médio 

para que então os processos controlados pudessem ser simulados. Na simulação, obviamente, 

os testes obtiveram erro de regime permanente nulo, porém, os testes experimentais não 

indicaram o mesmo comportamento. Na prática, existe a tentativa de controle do ângulo de 

guinada e, assim, visualmente, o drone mantém um giro tentando controlar a variável almejada, 

porém, os sensores inerciais não detectam a variação do sinal de controle, o que pode ser 

observado na Figura 32. Uma hipótese para o problema é que os sensores do drone devem ter 

alguma não linearidade de medida para o ângulo de guinada, de forma que variações angulares 

lentas não sejam computadas. Este fato está sendo investigado pelo Grupo de Guiamento, 

Navegação e Controle do LACOS (GNC-LACOS). 

 

Figura 32 – Teste experimental dos controladores para a dinâmica de guinada. 

 

Fonte: elaborada pelo autor do texto. 

 

Uma possível solução para este problema é excitar o sinal de referência para que o 

controlador seja mais agressivo a ponto de os sensores captarem as variações do ângulo de 
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guinada. Outra solução, é levantar um modelo de guinada do tipo-0, com um polo estável 

próximo do círculo unitário, e realizar o projeto do controlador na forma incremental (assim 

como foi feito para a dinâmica de rolagem), isso fará com que o sinal de controle, ao não 

perceber a mudança de valores do sensor, aumente a taxa de variação do ângulo de guinada até 

o sensor conseguir captar a mudança. 

Nesta dissertação, para viabilizar a convergência do algoritmo de RNA, utilizou-se a 

planta identificada para a dinâmica de Guinada como sendo do tipo-1, assim como foi feito para 

a dinâmica de Altitude. Pretende-se, futuramente, refinar os algoritmos de treinamento para as 

RNAs para se tentar a solução proposta no parágrafo anterior. 

As Figura 33, Figura 34, Figura 35, Figura 36, Figura 37 e Tabela 5, seguem o mesmo 

raciocínio àquelas correspondentes para a dinâmica de altitude. A perturbação de carga aplicada 

ao sistema pode ser visualizada na Figura 36, próximo do instante 𝑡 = 40𝑠. 

Pela Tabela 5 constata-se a superioridade de desempenho trazida pela SAGMVC, cujos 

motivos já foram explicados explicado na Seção 6.2.1. 

 

Figura 33 – Controle manual para a dinâmica de guinada. 

 

Fonte: elaborada pelo autor do texto. 
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Figura 34 – Identificação do controlador bioinspirado de guinada. 

 

Fonte: elaborada pelo autor do texto. 

 

Figura 35 – MSE de treinamento da RNA para a dinâmica de guinada. 

 

Fonte: elaborada pelo autor do texto. 
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Figura 36 – Simulação dos controladores para a dinâmica de guinada. 

 

Fonte: elaborada pelo autor do texto. 

 

Figura 37 – Gráficos de sensibilidades para a dinâmica de guinada. 

 

Fonte: elaborada pelo autor do texto. 
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Tabela 5 – Comparação de índices e robustez para a dinâmica de guinada. 

Parâmetros Bioinspirado GMV 

Margem de Ganho (dB): 17.2355 18.2901 

Margem de Fase (graus): 
 

60° 60° 

𝐽ISU 2.2949 2.1474 

𝐽ISE 40.0522 37.3058 

𝐽𝐼𝐴𝐸 83.3390 81.9890 

𝐽𝑇𝑉𝐶  21.4376 21.0530 

Fonte: elaborada pelo autor do texto. 

 

8.3 Testes para Rolagem 

 

Diferente das dinâmicas de guinada e altitude, as dinâmicas de rolagem e arfagem não 

possuem integrador natural, fato que é facilmente perceptível nos gráficos da Figura 38, onde 

para se manter em uma magnitude diferente de zero o sinal de controle necessita ser não nulo 

também.  

Figura 38 – Controle manual para a dinâmica de rolagem. 

 

Fonte: elaborada pelo autor do texto. 
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As modificações feitas no algoritmo backpropagation para identificar controladores 

onde um dos objetivos é garantir erro de regime nulo pra plantas do tipo-0 (sem integradores 

naturais) são semelhantes às modificações realizadas na identificação por mínimos quadrados, 

utilizando o artifício da equação em (3.11). Ou seja, na saída da rede neural (e.g. na Figura 17) 

ao invés de obter o erro médio quadrático usando Δ𝑢(𝑘), utiliza-se 𝑢(𝑘) = Δu(𝑘) + 𝑢(𝑘 − 1), 

forçando-se assim um integrador no controlador. 

Ressalta-se novamente o que foi mencionado. Quanto maior o erro de regime no 

controlador manual, pior será a convergência do algoritmo para a estimação do controlador 

bioinspirado. As Figura 39, Figura 40, Figura 41, Figura 42 e Tabela 6 são apresentadas sob a 

mesma linha de raciocínio. 

 

Figura 39 – Identificação do controlador bioinspirado de rolagem. 

 

Fonte: elaborada pelo autor do texto. 
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Figura 40 – MSE de treinamento da RNA para a dinâmica de rolagem. 

 

Fonte: elaborada pelo autor do texto. 

 

Figura 41 – Simulação dos controladores para a dinâmica de rolagem. 

 

Fonte: elaborada pelo autor do texto. 
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Figura 42 – Gráficos de sensibilidades para a dinâmica de rolagem. 

 

Fonte: elaborada pelo autor do texto. 

 

Tabela 6 – Comparação de índices e robustez para a dinâmica de rolagem. 

Parâmetros Bioinspirado GMV 

Margem de Ganho (dB): 15.0559 17.5447 

Margem de Fase (graus): 
 

60° 60° 

𝐽ISU 1265.3 1233.2 

𝐽ISE 14.1782 11.8694 

𝐽IAE 30.3849 30.0188 

𝐽TVC 7.3183 7.7901 

Fonte: elaborada pelo autor do texto. 

 

Para o teste experimental da dinâmica de rolagem exibida na Figura 43, percebe-se a 

clara superioridade do SAGMVC, pois tanto o sobressinal como o tempo de acomodação foram 

menores, logo, isso se refletirá nos índices. 
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Figura 43 – Teste experimental dos controladores para a dinâmica de rolagem. 

 

Fonte: elaborada pelo autor do texto. 

 

8.4 Testes para Arfagem 

 

Seguindo os mesmos padrões de procedimentos da dinâmica de rolagem, os gráficos 

para a dinâmica de arfagem podem ser obtidos nas Figura 44, Figura 45, Figura 46, Figura 47, 

Figura 48 e Figura 49. 
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Figura 44 – Controle manual para a dinâmica de arfagem. 

 

Fonte: elaborada pelo autor do texto. 

 

Figura 45 – Identificação do controlador bioinspirado de arfagem. 

 

Fonte: elaborada pelo autor do texto. 



87 
 

 

Figura 46 – MSE de treinamento da RNA para a dinâmica de arfagem. 

 

Fonte: elaborada pelo autor do texto. 

 

Figura 47 – Simulação dos controladores para a dinâmica de arfagem. 

 

Fonte: elaborada pelo autor do texto. 
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Figura 48 – Gráficos de sensibilidades para a dinâmica de arfagem. 

 

Fonte: elaborada pelo autor do texto. 

 

Figura 49 – Teste experimental dos controladores para a dinâmica de arfagem. 

 

Fonte: elaborada pelo autor do texto. 
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Recapitulando o que já foi dito, a título de esclarecimento, pelos resultados obtidos na 

Tabela 7, constata-se a progressão das técnicas utilizadas. Inicialmente, o controle humano via 

joystick foi utilizado, caracterizando-se pelo perfil não automático do controlador, ou seja, para 

cada mudança de referência o perfil de controle se comportava de um jeito, pois necessitava 

dos comandos do ser humano para operar. Desta forma, o controle feito através do joystick 

apresentaria os piores índices de desempenho, servindo apenas como engajamento para o 

projeto do controlador Bioinspirado. Este, por usa vez, já é automático e possui uma série de 

vantagens, como: erro nulo em regime permanente, robustez e melhoria dos índices de 

desempenho. A partir do controlador Bioinspirado, projetou-se um GMVC pelo método da 

SAGMVC com o intuito de trazer melhorias utilizando como base o loop-shaping do 

controlador que lhe deu origem, ocasionando as melhorias paramétricas conforme descrito nas 

tabelas. 

 

Tabela 7 – Comparação de índices e robustez para a dinâmica de arfagem. 

Parâmetros Bioinspirado GMV 

Margem de Ganho (dB): 13.9600 16.2115 

Margem de Fase (graus): 
 

60° 60° 

𝐽ISU 1222.3 1169.9 

𝐽ISE 20.2322 15.3765 

𝐽IAE 37.4190 34.4183 

𝐽TVC 5.4198 5.1573 

Fonte: elaborada pelo autor do texto. 
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9 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A principal relevância do trabalho reside na consolidação do procedimento de 

Augmentação Estocástica por Controlador de Variância Mínima Generalizado, pois, através 

dos resultados obtidos, depreende-se que por mais que o controlador linear base para a 

SAGMVC não apresente uma sintonia excelente para um dado modelo, o novo controlador 

estocástico e preditivo herdado supera os limites originais de robustez e melhora os índices de 

desempenho do sistema. 

Outrossim, as principais ideias que cerceiam as hipóteses 1 e 2 foram desenvolvidas e 

comprovadas nos testes simulados e experimentais realizados, dando margens à aplicação da 

técnica discutida em outras plantas. 

É importante frisar vários pontos que devem ser levados em consideração para o 

fechamento desta dissertação, pois o trabalho feito é extenso e propicia a criação de várias 

outras hipóteses para trabalhos futuros. Decidiu-se que este capítulo não terá a subdivisão 

“Trabalhos Futuros”, pois, devido à extensão das conclusões, pretende-se citar e desenvolver 

brevemente as possibilidades de estudos futuros para cada conclusão. 

Com os exemplos de simulações feitas na Seção 4.1.1 e na Seção 6.2.1, e analisando a 

Tabela 3, é possível extrair que o SAGMVC traz significantes melhorias no controlador 

Bioinspirado, principalmente, no tocante à Margem de Ganho, comprovando o aumento da 

robustez do sistema. Também, notou-se melhoria por meio da diminuição dos valores dos 

índices de desempenho quando se optou pelo controlador de Variância Mínima Generalizado. 

É curioso perceber que as redes neurais proporcionaram melhorias em alguns índices e 

na margem de ganho quando comparadas somente com o controlador RST por alocação de 

polos. Deve-se lembrar que o algoritmo backpropagation é uma solução que leva em 

consideração a minimização do erro de estimação para o projeto de controladores lineares, tal 

fato explica a boa robustez encontrada no controlador bioinspirado, porém, uma ressalva 

importante precisa ser feita, e aí reside um dos principais problemas das RNAs em geral, que é 

o treinamento por heurísticas para convergência dos pesos sinápticos. Sendo assim, a cada 

execução do algoritmo, os valores finais dos pesos sinápticos podem variar bastante. 

Obviamente, tal fator depende muito da “sofisticação” do algoritmo utilizado no treinamento, 

todavia, ainda assim, um dado treinamento executado pode ser melhor do que um outro, por 

isso, recomenda-se realizar vários testes para validar as evidências da qualidade do controlador 

estimado. 
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Vide as várias possibilidades numéricas dos pesos sinápticos, um controlador 

Bioinspirado pode apresentar o polinômio 𝑆𝑅𝑆𝑇(𝑞
−1) com raízes com módulo maior que 1 (um), 

o que inviabiliza o projeto do Preditor de Variância Mínima, pois, segundo o SAGMVC, 

𝑃𝐺𝑀𝑉(𝑞
−1) = 𝑆𝑅𝑆𝑇(𝑞

−1) e, segundo a equação em (6.13), 𝑃𝐺𝑀𝑉(𝑞
−1) não pode ter raízes nesta 

condição. Logo, precisa-se executar o algoritmo de treinamento das redes neurais até que 

valores razoáveis sejam obtidos. 

Apesar deste viés, talvez essa “incerteza” proveniente das RNAs seja também uma das 

principais forças delas, pois se o mesmo procedimento para se obter os controladores 

Bioinspirados for realizado para um sistema MIMO é possível se obter um controlador capaz 

de embarcar várias características nele, as quais podem carecer de certo conhecimento 

matemático. Por exemplo, dois tipos de controladores lineares podem ser projetados para 

atender as não linearidades apresentadas na dinâmica de guinada do drone e a RNA pode herdar 

as duas características em um só controlador não linear. Portanto, pretende-se estudar em 

trabalhos futuros a possibilidade de aproximar cada vez mais o controle linear com as RNAs, o 

que já é uma realidade na pesquisa científica mundial atual. 

Da mesma forma, ainda que se obtenham controladores não lineares é importante 

adequar métricas de análise de robustez para esses casos, sendo uma área importante a ser 

investigada futuramente. 

Com base em uma concepção generalista, todas as dinâmicas controladas apresentaram 

comportamentos condizentes com a teoria explanada. Todavia, salienta-se, mais uma vez, que 

o perfil de resposta do controlador humano não está sob julgamento. Por exemplo, não é válido 

dizer pela análise da Figura 43 e da Figura 49 que os controladores estão mal sintonizados, 

porque a sintonia provém de um controlador humano não especialista na execução da tarefa de 

controle. Então, a aplicabilidade efetiva da técnica utilizada foca em controladores humanos 

especialistas a ponto de executarem tarefas melhores do que máquinas, extraindo 

conhecimentos, qualidades, técnicas e procedimentos do especialista para o controlador 

Bioinspirado. Isto é muito observado em alguns esportes de alto nível, onde existe uma técnica, 

que quanto mais próxima da execução perfeita, melhores são os resultados. Em resumo, o que 

se pretende com o SAGMVC não é mostrar somente que é possível controlar um sistema 

fazendo o uso de tal controlador, mas sim, mostrar quão mais próximo da perfeição uma tarefa 

pode ser executada. Destarte, este estudo pode proporcionar margens de pesquisas para várias 

outras áreas da ciência. Para ilustrar este preceito, cita-se uma aplicação em biomecânica. 

Dada a prática do esporte atletismo e avaliando como devem ser feitas as execuções de 

alguns fundamentos na marcha humana, chega-se a um consenso prático de como seria um 
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treinamento adequado para um atleta. Dito isto, qual seria a diferença entre um atleta de ponta 

e um atleta amador ao correr? Supõe-se que uma maneira de avaliação poderia ser a medição 

da pressão aplicada nas solas dos pés, comprovando que existe um comportamento típico de 

controle da pressão empregada pelos atletas profissionais. Os modelos bioinspirados levantados 

pela aquisição de dados de pressão e velocidade então poderiam ser estimados e esses, por sua 

vez, podem ser empregados tanto na melhoria da marcha humana, como na melhoria da marcha 

de robôs humanoides, os quais são passíveis de herdar tais características. 

O exemplo pode parecer um pouco esdrúxulo, ou fictício, todavia, com o significativo 

avanço da tecnologia, da robótica e da engenharia biomédica, é possível perceber que esta não 

é uma realidade muito distante, como mencionado na Seção 1.3. 

Voltando-se aos resultados da dissertação, através dos gráficos de Sensibilidade e 

Sensibilidade Complementar apresentados no Capítulo 8, nota-se que a resposta em frequência 

tanto para o controlador bioinspirado como para o SAGMVC não exibe grandes variações, pois 

os dois controladores se baseiam na minimização de uma função custo, o que está diretamente 

ligado à robustez inerente dos controladores. 

Da mesma forma, quando as respostas simuladas são comparadas, pode-se extrair que, 

pelo perfil de comportamento das curvas, existe outra vantagem do SAGMVC, que diz respeito 

à sua aplicação na indústria, porquanto, neste meio, é muito comum que engenheiros projetem 

controladores PID para operar máquinas, devido à praticidade e ao amplo conhecimento 

fornecido pela literatura, quando os sistemas são submetidos a estes controladores. Logo, sob o 

pretexto de sintonia de ganhos de um PID, rearranjando-os como controladores RST, pode-se 

adquirir um SAGMVC, que é mais robusto, preditivo e estocástico. Em suma, seria um “PID 

melhorado”, com a licença do termo. 

Concluindo-se, comprovou-se, por meio dos resultados mostrados nas tabelas e gráficos 

resultantes, que os objetivos e questionamentos indagados na dissertação foram respondidos, 

sendo o quadrotor uma planta desafiadora e suficiente para validar os testes cerceados no escopo 

deste trabalho científico, contribuindo para o avanço do estudo dos sistemas de controle, 

sobretudo, em uma perspectiva nacional e regional. 

Esta dissertação teve como embasamento alguns trabalhos publicados pelo autor, dentre 

eles, destacam-se: 

➢ Utilização de Redes Neurais Artificiais para Representar o Algoritmo de Balda para 

Detecção de Picos QRS de Eletrocardiogramas (2017), no V Congresso Brasileiro de 

Eletromiografia e Cinesiologia | X Simpósio de Engenharia Biomédica. Nesta 

publicação, realizou-se uma tentativa de utilizar as RNAs para a representação de 



93 
 

 

funções matemáticas, servindo de alicerce para o desenvolvimento do controlador 

Bioinspirado obtido nesta dissertação. 

➢ Desenvolvimento e Identificação de uma Planta MIMO de duas Entradas e duas Saídas 

para Ensino de Sistemas de Controle (2019), no XLVII Congresso Brasileiro de 

Educação em Engenharia e II Simpósio Internacional de Educação em Engenharia da 

ABENGE. Nesta publicação, desenvolve-se o algoritmo de Mínimos Quadrados para o 

espaço de estados valendo-se do uso de uma planta MIMO. O estudo serviu para 

amadurecer o entendimento acerca dos algoritmos de identificação, em especial, sobre 

os Mínimos Quadrados. 

➢ Augmentação Estocástica de Controlador I-PD por Controle de Variância Mínima 

Generalizado (2019), no Simpósio Brasileiro de Automação Inteligente. Neste trabalho 

aprovado, um controlador I-PD foi rearranjado no formato RST e, a partir daí, foi feito 

o procedimento da SAGMVC, constatando-se as melhorias paramétricas trazidas pelo 

emprego da técnica. O estudo contribui para consolidar os procedimentos realizados 

nesta dissertação referentes à Augmentação Estocástica. 
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Apêndice A 

 

close all; clc; clear; 

  
%% -------------------  Descrição ----------------------- 
% Programa para comparar as respostas dos sistemas simulados em Malha      

% aberta e com controlador RST por Alocação de Polos 

  
% Autor:  Carlos Eduardo Durans Nogueira 
% Universidade Federal do Pará 
% Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica 
% Laboratório de Controle e Sistemas (LACOS)  
%% ----------------------------------------------------- 

  
% Parâmetros da planta 
A=[1 -1.579 0.6891]; 
a1=A(2); a2=A(3); 
Aa=conv(A,[1 -1]); 
aa1=Aa(2); aa2=Aa(3); aa3=Aa(4); 
B=[0.03688]; 
b0=B(1); 
C=[1  0.2514]; 
c1=C(2); 
d=3; 

  
Ts=0.065; 

  
Gz=tf(B,A,Ts); 
z=tf('z',Ts,'Variable','z^-1'); 

  
% Polinômio observador 
Ho=A; 

  
% Polinômio com os polos desejados 
Hc=conv([1 -0.7+0.01i],[1 -0.7-0.01i]); 

  
Hmf=conv(Hc,Ho); 
h0=Hmf(1); h1=Hmf(2); h2=Hmf(3); h3=Hmf(4); h4=Hmf(5); 

  
% Parâmetros do controlador após resolver a eq. diofantina 
r0=h0; 
r1=h1-r0*aa1; 
r2=h2-r0*aa2-r1*aa1; 
s0=(h3-r0*aa3-r1*aa2-r2*aa1)/b0; 
s1=(h4-r2*aa2-r1*aa3)/b0; 
s2=-r2*aa3/b0; 

  
S=[s0 s1 s2]; 
Sz=s0 +s1*z^-1 +s2*z^-2; 

  
R=[r0 r1 r2]; 
Rz=r0 +r1*z^-1 +r2*z^-2; 

  
T=[s0+s1+s2]; 
t0=T(1); 
Tz=t0; 
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% Modelo aumentado ARIMAX 
% Polinômio A(z^-1) 
Az=1 +a1*z^-1 +a2*z^-2; 

  
% Polinômio B(z^-1) 
Bz=b0; 

  
% Polinômio C(z^-1) 
Cz=1 +c1*z^-1; 

  
% Polinômio Aa(z^-1) 
Aaz=1 +aa1*z^-1 +aa2*z^-2 +aa3*z^-3; 

  
Delta=(1-z^-1); 

  
yr(1:20)=0; yr(21:100+d)=1; 
yr(101+d:200+d)=0.5; yr(201+d:300+d)=0.7; 
nit=length(yr)-d; 
noise=0.001*wgn(1,nit,1,'linear'); % ruído branco 
do(1:250)=0; do(251:300+d)=0; 

  
% Condições Iniciais para simulação 
l=2+d; 
for i=1:l 

     
    y(1:l)=0;   
    u(1:l)=0;  
    e(1:l)=0; 
    delta_u(1:l)=0; 
    ys(1:l)=0;  
    us(1:l)=0; 
    es(1:l)=0; 
    delta_us(1:l)=0; 
    noise(1:l)=0; 

     
end 

  
%% Malha aberta 
for k=l+1:nit 

     
    y(k)=-a1*y(k-1) -a2*y(k-2) ... 
          +B(1)*yr(k-d)... 
          +do(k) +a1*do(k-1) +a2*do(k-2) ... 
          +noise(k) +c1*noise(k-1); 

       
    e(k)= yr(k)-y(k); 

      
end 

  
%% Controle RST 
for k=l+1:nit 

     
    ys(k)=-a1*ys(k-1) -a2*ys(k-2) ... 
          +B(1)*us(k-d)... 
          +do(k) +a1*do(k-1) +a2*do(k-2) ... 
          +noise(k) +c1*noise(k-1); 

       
    es(k)= yr(k)-ys(k); 
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    % Lei de Controle 
    delta_us(k)= -s0*ys(k) -s1*ys(k-1) -s2*ys(k-2)... 
        +t0*yr(k)... 
        -r1*delta_us(k-1) -r2*delta_us(k-2); 
    us(k)=us(k-1)+delta_us(k); 

   
end 

  
t=0:Ts:Ts*nit-Ts; 

     
figure, 
subplot(211) 
stairs(t,yr(1:nit),'k--','linewidth',1.5); hold; 
stairs(t,ys,'b','linewidth',1.5); 
stairs(t,y,'r','linewidth',1.5); 
legend('\bf \fontsize{10} \phi_{ref}','\bf \fontsize{10} \phi_{RST}','\bf 

\fontsize{10} \phi_{MA}'); 
ylabel('\fontsize{11} Ângulo de Rolagem (rad)'); 
xlabel('\fontsize{10} Tempo (s)'); 
title('Simulação do controle RST para a Dinâmica de Rolagem'); 
subplot(212) 
stairs(t,us,'b','linewidth',1.5); hold; 
legend('\bf \fontsize{10} u_{\phi}'); 
ylabel('\fontsize{11} Sinal de Controle de Rolagem (rad)'); 
xlabel('\fontsize{10} Tempo (s)'); 

  
%% -------------- Análise de Robustez ------------------- 

  
% -------- Referência como entrada --------------  
% Magerns RST 
Trst=(Bz*Tz)/(Aaz*Rz+(Bz*Sz*z^-d)); 
Srst=1-Trst; 

  
mt_rst = max(sigma(Trst)); 
ms_rst = max(sigma(Srst)); 

     
% Margem de Ganho e Margem de Fase com base em |T| e |S|: 
disp('Margem de Ganho (dB):'); 
MGrst = 20*log10( max( (ms_rst/(ms_rst-1)),(1+(1/mt_rst))  ) ) 

       
disp('Margem de Fase (grau):'); 
MFrst = (180/pi)*max(2*asin(1/(2*ms_rst)),2*asin(1/(2*mt_rst))) 

  
figure, 
bode(Trst); grid; 
title('Resposta em frequência do sistema com controlador em Malha 

Fechada'); 

  
% RST 
ISUs=(us*us') %Integral of Squared Control 
IAEs=sum(abs(es)) % Integral Absolute Error 
ISEs=(es*es') % Integral of Squared Error 
TCVs=sum(abs(delta_us)) % Total Variation of Control 

 

%% Salvar dados 

  
dados = [t;ys;us;yr(1:nit)]; 
save 'dados.txt' dados -ascii; 
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Apêndice B 

 

clear; close all; clc; 

  
%% ------------------ Descrição --------------------- 
% Programa para estimar o controlador bioinspirado a partir dos dados 
% obtidos na simulação do controlador RST por Alocação de Polos 

  
% Autor:  Carlos Eduardo Durans Nogueira 
% Universidade Federal do Pará 
% Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica 
% Laboratório de Controle e Sistemas 

%% --------------------------------------------------- 
 

% dados provenientes do arquivo de texto salvo da simulação do Apêndice A  
dados=load('dados.txt'); 

  
t=dados(1,:); % vetor de tempo 
y=dados(2,:); % vetor de saída 
u=dados(3,:); % vetor de sinal de controle 
yr=dados(4,:); % vetor de referência 

  
a=1; b=300; % as amostradas usadas estarão no intervalo [a,b] 
y1=y(a:b); 
us=u(a:b); 
yr1=yr(a:b); 
t=t(1:b-a+1); 
nit=length(us); % número de interações 

  
es=yr1-y1; % vetor de erro 

  
for k=5:nit 

     
    in1(k)=-y1(k); 
    in2(k)=-y1(k-1); 
    in3(k)=-y1(k-2); 
    in4(k)=yr1(k); 

  
end 

  
in=[in1;in2;in3;in4]; % matriz dados de entrada 
out=us(:,1:nit); % matriz dados de saída 
N = size(in); % Tamanho da matriz de dados de entrada 
Neuron_entrada = N(1,1); % Número de entradas 
amostras = N(1,2); % Número de amostras 

  
int=in; 
outt=out; 

  
% Escolhendo topologias da rede 
ni1 = 0.0001; % coeficiente de atualização dos pesos da camada escondida 
ni2 = 0.0001; % coeficiente de atualização dos pesos da camada de saída 
x1 = 1; % Número de neurônios na camada escondida 
x2 = 1; % Número de neurônios na camada de sáida 
criterio_erro = 0.001; % critério de parada do MSE 
criterio_epocas = 10000; % critério de parada de épocas 
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% Inicialização aleatória os pesos sinápticos 
w_escondida = rand(x1,Neuron_entrada); 
w_saida = [1 rand(1,2)]; 

  
saida_escondida = zeros(x1,amostras); % Saída da função de ativação da 

camada escondida 
saida_final = zeros(x2,amostras); % Saída da função de ativação da camada 

de saída 
u_rna=zeros(x2,amostras); 
erro = zeros(x2,amostras); % Erro da saída da rede 
erro_treinamento = zeros(x2,amostras); % Erro quadrático de treinamento 
m2 = zeros(x2,1); % Saída da derivada da função de ativação da camada de 

saída 
m1 = zeros(x1,1); % Saída da derivada da função de ativação da camada 

escondida 
m3 = zeros(1,x2); % Variável auxiliar relacionada ao gradiente local da 

camada escondida 
grad2 = zeros(x2,1); % Gradiente local da camada de saída 
grad1 = zeros(x1,1); % Gradiente local da camada escondida 

  
mse = 1; % Erro quadrático médio inicial 
ep = 0; % Épocas 
aux = []; % Variável auxiliar da variável mse 

  
% Treinamento 
while (mse > criterio_erro) && (ep <= criterio_epocas) 

     
%% Fase Forward 
for i = 6:amostras 

         
% Camada escondida 
n1 = w_escondida*int(:,i); % Entrada líquida da camada escondida 
    for k = 1:x1 
    saida_escondida(k,i) = n1(k,1); % Linear 
    end  
u=[saida_escondida(:,i);-saida_final(1,i-1);-saida_final(1,i-2)];     

  
% Camada de saída 
n2 = w_saida*u; % Entrada líquida da camada de saída 
    for k = 1:x2 
    saida_final(k,i) = n2(k,1); % Linear 
    end 
u_rna(k,i)=saida_final(k,i)+u_rna(k,i-1); 

         
% Cálculo do erro quadrático 
erro(:,i) = outt(:,i)-u_rna(k,i); 
    if x2 == 1 
    erro_treinamento(1,i) = 0.5*(erro(:,i).^2); 
    elseif x2 > 1 
    erro_treinamento(1,i) = 0.5*sum(erro(:,i).^2); 
    end 

  
%% Fase Backward 
% Cálculo do gradiente da camada de saída 
    for j = 1:x2 
    m2(j,1) = 1; % derivada da função de ativação linear 
    end              
    for h = 1:x2 
    grad2(h,1) = erro(h,i)*m2(h,1); % Gradiente da camada de saída 
    end 
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% Atualização da matriz de peso da camada de saída 
    for f = 2:x1+2 
        for g = 1:x2 
        w_saida(g,f) = w_saida(g,f)+ni2*grad2(g,1)*u(f,1); 
        end 
    end 

         
% Cálculo do gradiente da camada escondida 
     for j = 1:x1 
     m1(j,1) = 1; % derivada da função de ativação linear 
     end 
     for h = 1:x1 
        for z = 1:x2 
        m3(1,z) = (grad2(z,1)*w_saida(z,h)); 
        end 
     grad1(h,1) = sum(m3)*m1(h,1); % Gradiente da camada escondida 
     end 

         
% Atualização da matriz de pesos da camada escondida 
     for f = 1:Neuron_entrada 
        for g = 1:x1 
        w_escondida(g,f) = w_escondida(g,f)+ni1*grad1(g,1)*int(f,i); 
        end 
     end 
end 

      
% Cálculo do erro quadrático médio  
mse = (1/amostras)*sum(sum(erro_treinamento)); 
aux = [aux mse]; % variável auxiliar 
ep = ep+1; % incremento de época de treinamento 
end 

  
% Matrizes de pesos da camada escondida e de saída após treinamento 
w_escondida_train = w_escondida; % Pesos da camada escondida 
w_saida_train = w_saida;% Pesos da camada de saída 

  
figure, 
stairs(t,us,'k','linewidth',1.5); hold; 
stairs(t,u_rna,'b','linewidth',1.5); 
legend('\bf \fontsize{10} \phi_{RST}','\bf \fontsize{10} \phi_{RNA}'); 
ylabel('\fontsize{11} Ângulo de Rolagem (rad)'); 
xlabel('\fontsize{10} Tempo (s)'); 
title('Treinamento de uma RNA para representar o Controle da Dinâmica de 

Rolagem'); 

  
figure, 
semilogx(1:ep,aux,'k','linewidth',1.5); 
legend('Erro médio quadrático'); 
xlabel('Épocas de treinamento'); 
title('Progressão do Erro Médio Quadrático (Convergência da RNA)'); 

  
disp('Pesos da camada escondida:'); 
display(w_escondida_train); 
disp('Pesos da camada de saída:'); 
display(w_saida_train); 

  
disp('Erro médio quadrático de treinamento:'); 
display(mse); 
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Apêndice C 

 

close all; clc; clear; 

  
%% Descrição 
% Programa para avaliar as diferenças entre o controlador bioinspirado e o 
% controlador GMV 

  
% Autor:  Carlos Eduardo Durans Nogueira 
% Universidade Federal do Pará 
% Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica 
% Laboratório de Controle e Sistemas 

  
%% ----------------------------------------------------- 

  
A=[1.0000 -1.579 0.6891];    
Aa=conv(A,[1 -1]); % polinômio A(q^-1) acrescido de um polo em z=1 
B=[0.03688];                                      
C=[1 0.2514]; c1=C(2); 
Ts=0.065; % período de amostragem 
var=2.852941297119292e-04; 
d=3;   % delay 

  
Gz=tf(B,A,Ts); 
z=tf('z',Ts); 

  
S=[0.3780   -0.0822    0.3086]; 
s0=S(1); s1=S(2); s2=S(3); 
Sz=s0 +s1*z^-1 +s2*z^-2; 

  
R=[1.0000    0.6218    0.5768]; 
r0=R(1); r1=R(2); r2=R(3); 
Rz=r0 +r1*z^-1 +r2*z^-2; 

  
T=[0.6044]; 
t0=T(1); 
Tz=t0; 

  
PC=conv(S,C); 

  
%% Equação Diofantine 
[E,F]=dioph_SISO(Aa,PC,d); 
E=cell2mat(E(d)) 
F=cell2mat(F(d)) 

  
BE=conv(B,E); 

  
%% -------- Polinômios GMV ----------------- 

  
% Polonômio A(z^-1) 
a1=A(2); a2=A(3); 
Az=1 +a1*z^-1 +a2*z^-2; 

  
% Polonômio A(z^-1) 
aa1=Aa(2); aa2=Aa(3); aa3=Aa(4); 
Aaz=1 +aa1*z^-1 +aa2*z^-2 +aa3*z^-3; 
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% Polonômio B(z^-1) 
b0=B(1); 
Bz=b0; 

  
% Polonômio C(z^-1) 
Cz=1 +c1*z^-1; 

  
% Polonômio E(z^-1) 
e0=E(1); e1=E(2); e2=E(3); 
Ez=e0 +e1*z^-1 +e2*z^-2; 

  
% Polonômio F(z^-1) 
f0=F(1); f1=F(2); f2=F(3); 
Fz=f0 +f1*z^-1 +f2*z^-2; 

  
% Polinômio P(z^-1) 
P=S; 
p0=P(1); p1=P(2); p2=P(3); 
Pz=p0 +p1*z^-1 +p2*z^-2; 

  
% Polinômio Q(z^-1) 
Q=[R]; 
q0=Q(1); q1=Q(2); q2=Q(3); 
Qz=q0+q1*z^-1+q2*z^-2; 

  
% Polinômio H(z^-1)=C*T 
H=conv(C,T); 
h0=H(1); h1=H(2); 
Hz=h0 +h1*z^-1; 

  
% Polinômio L=B*E+QC (denominador da lei de controle) 
L=[conv(B,E) 0]+[conv(Q,C)]; 
l0=L(1); l1=L(2); l2=L(3); l3=L(4); 
Lz=l0 +l1*z^-1 +l2*z^-2 +l3*z^-3; 

  
yr(1:20)=0; yr(21:300+d)=0.3; 
% yr(101+d:200+d)=0.5; yr(201+d:300+d)=0.7; 
nit=length(yr)-d; 
noise=0.005*wgn(1,nit,1,'linear'); % ruído branco 
noise(1:100)=0; 
do(1:250)=0; do(251:300+d)=0; 

  
% Condições Iniciais para simulação 
l=6+d; 
for i=1:l 

     
    y(1:l)=0;  
    y2(1:l)=0;  
    u(1:l)=0;  
    u2(1:l)=0; 
    e(1:l)=0; 
    e2(1:l)=0; 
    delta_u(1:l)=0; 
    delta_u2(1:l)=0; 
    ys(1:l)=0;  
    us(1:l)=0; 
    us2(1:l)=0; 
    es(1:l)=0; 
    es2(1:l)=0; 
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    ys2(1:l)=0;  
    us2(1:l)=0;  
    es2(1:l)=0; 
    delta_us(1:l)=0; 
    delta_us2(1:l)=0; 
    noise(1:l)=0; 
    y_hat(1:l)=0; 

     
end 

  
% Linear 
w_escondida = [S    t0]; 
w_saida = [R]; 

  
%% RNA 
for k=l+1:nit 

     
ys(k)=-a1*ys(k-1) -a2*ys(k-2) ... 
      +b0*us(k-d)... 
      +do(k) +a1*do(k-1) +a2*do(k-2) ... 
      +noise(k) +c1*noise(k-1); 

       
es(k)= yr(k+d)-ys(k); 

     
in=[-ys(k);-ys(k-1);-ys(k-2);yr(k+d)]; 

  
% Lei de Controle 
% Entrada líquida da camada escondida 
n1 = w_escondida*in; 
saida_escondida = (n1); 
% Entrada líquida da camada de saída 
u=[saida_escondida;-delta_us(k-1);-delta_us(k-2)];  
n2 = w_saida*u; % Entrada líquida da camada de saída 
delta_us(k) = n2;  
us(k)=us(k-1)+delta_us(k); 

  
end 

  
%% GMV 
for k=l+1:nit 

     
ys2(k)=-a1*ys2(k-1) -a2*ys2(k-2)... 
       +b0*us2(k-d)... 
       +do(k) +a1*do(k-1) +a2*do(k-2) ... 
       +noise(k) +c1*noise(k-1); 

       
es2(k)= yr(k)-ys2(k); 

    
% Lei de Controle 
delta_us2(k)=(1/(l0))*(h0*yr(k+d)... 
             +h1*yr(k+d-1)... 
             -f0*ys2(k)... 
             -f1*ys2(k-1)... 
             -f2*ys2(k-2)... 
             -l1*delta_us2(k-1)... 
             -l2*delta_us2(k-2)... 
             -l3*delta_us2(k-3)); 

             
    us2(k)=us2(k-1)+delta_us2(k); 
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% Saída Estimada 
y_hat(k)=(BE(1)*delta_us2(k)+BE(2)*delta_us2(k-1)+BE(3)*delta_us2(k-2)... 
         +f0*ys2(k)+f1*ys2(k-1)+f2*ys2(k-2)... 
         -PC(2)*y_hat(k-1)-PC(3)*y_hat(k-2)-PC(4)*y_hat(k-3))/PC(1); 

  
end 

  
%% -------------- Análise de Robustez ------------------- 

  
% Magerns Bio 
Tbio=Bz*Tz/(Aaz*Rz+Bz*Sz*(z^-d)); 
Sbio=1-Tbio; 

  

mt_bio = max(sigma(Tbio)); 
ms_bio = max(sigma(Sbio)); 

     
% Margem de Ganho e Margem de Fase com base em |T| e |S|: 
disp('Margem de Ganho (dB):'); 
MGbio = 20*log10( max( (ms_bio/(ms_bio-1)),(1+(1/mt_bio))  ) ) 

       
disp('Margem de Fase (grau):'); 
MFbio = (180/pi)*max(2*asin(1/(2*ms_bio)),2*asin(1/(2*mt_bio))) 

  
% Margens SAGMV 
Tgmv=Bz*Tz/((Aaz*Qz)+(Bz*Pz)); 
Sgmv=1-Tgmv; 

       
mt_gmv = max(sigma(Tgmv)); 
ms_gmv = max(sigma(Sgmv)); 

     
% Margem de Ganho e Margem de Fase com base em |T| e |S|: 
disp('Margem de Ganho (dB):'); 
MGgmv = 20*log10( max( (ms_gmv/(ms_gmv-1)),(1+(1/mt_gmv))  ) ) 

       
disp('Margem de Fase (grau):'); 
MFgmv = (180/pi)*max(2*asin(1/(2*ms_gmv)),2*asin(1/(2*mt_gmv))) 

       
%% Plotando resultados 

  
t=0:Ts:Ts*nit-Ts; 

  
figure, 
subplot(211) 
stairs(t,yr(1:nit),'k--','linewidth',1.5); hold; 
stairs(t,ys,'b','linewidth',1.5); 
stairs(t,ys2,'r','linewidth',1.5); 
legend('\bf \fontsize{10} \phi_{ref}','\bf \fontsize{10} \phi_{BIO}','\bf 

\fontsize{10} \phi_{SAGMVC}'); 
ylabel('\fontsize{11} Ângulo de Rolagem (rad)'); 
xlabel('\fontsize{10} Tempo (s)'); 
title('Bioinspirado vs SAGMVC: Simulação para a Dinâmica de Rolagem'); 
subplot(212) 
stairs(t,us,'b','linewidth',1.5); hold; 
stairs(t,us2,'r','linewidth',1.5); 
legend('\bf \fontsize{10} u_{BIO}','\bf \fontsize{10} u_{SAGMVC}'); 
ylabel('\fontsize{11} Sinal de Controle de Rolagem'); 
xlabel('\fontsize{10} Tempo (s)'); 
title('Sinal de Controle'); 
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figure, 
subplot(211) 
sigma(Sbio); hold; 
sigma(Sgmv); 
legend('|S_{BIO}|','|S_{SAGMVC}|'); grid; 
title({'Dinâmica de Rolagem';'Bio vs SAGMVC: Curvas de Sensibilidade'}); 
subplot(212) 
sigma(Tbio); hold; 
sigma(Tgmv); 
legend('|T_{BIO}|','|T_{SAGMVC}|'); grid; 
title('Bio vs SAGMVC: Curvas de Sensibilidade Complementar');   

  
figure, 
subplot(211) 
stairs(t,y_hat,'b','linewidth',1.5); hold 
stairs(t,ys2,'r','linewidth',1.5); 
legend('\bf \fontsize{10} \phi_{predito}','\bf \fontsize{10} 

\phi_{simulado}'); 
ylabel('\fontsize{11} Ângulo de Rolagem (rad)'); 
xlabel('\fontsize{10} Tempo (s)'); 
title('Saída Simulada vs Saída Predita'); 
subplot(212) 
stairs(t,us2,'r','linewidth',1.5); hold; 
legend('\bf \fontsize{10} u_{SAGMVC}'); 
ylabel('\fontsize{11} Sinal de Controle de Rolagem'); 
xlabel('\fontsize{10} Tempo (s)'); 
title('Sinal de Controle'); 

  

       
%% ------ Índices de desempenho --------------------- 

  
% Bio 
ISUs=(us*us') %Integral of Squared Control 
IAEs=sum(abs(es)) % Integral Absolute Error 
ISEs=(es*es') % Integral of Squared Error 
TCVs=sum(abs(delta_us)) % Total Variation of Control 

  
% SAGMVC 
ISUs2=(us2*us2') %Integral of Squared Control 
IAEs2=sum(abs(es2)) % Integral Absolute Error 
ISEs2=(es2*es2') % Integral of Squared Error 
TCVs2=sum(abs(delta_us2)) % Total Variation of Control 

  
figure, 
stairs(t,delta_us,'b','linewidth',1.5); hold 
stairs(t,delta_us2,'r','linewidth',1.5); 
stairs(t,noise,'y','linewidth',1.5); 
legend('\bf \fontsize{10} \Deltau_{BIO}','\bf \fontsize{10} 

\Deltau_{SAGMVC}','\bf \fontsize{10} ruído'); 
xlabel('\fontsize{10} Tempo (s)'); 
title('Comportamento dos controladores quanto ao ruído');  

 


