MODELAÇÃO E SIMULAÇÃO
MEEC - IST
TESTE No.1 (2h), TESTE No.2 (2h), EXAME (3h)
9 de Julho de 2020
POR FAVOR LEIA COM MUITA ATENÇÃO: indique na sua folha de prova se está
a resolver o Teste No.1, o Teste No.2, ou o Exame. Em seguida, certifique-se de que
está completamente esclarecido acerca das questões a resolver, de acordo com a
informação que se segue.
TESTE No.1: problemas a resolver e respectivas cotações
• P1.1 [1], P1.2 [2], P1.3 [2], P1.4 [1] – total 6
• P2.1 [2], P2.2 [2] , P2.3 [2], P2.4 [3] – total 9
• P3.1 [4], P3.2 [1] – total 5
TESTE No.2: problemas a resolver e respectivas cotações
• P4.1 [2], P4.2 [4] – total 6
• P5.1 [1], P5.2 [3] – total 4
• P6.1 [1], P6.2 [1], P6.3 [2], P6.4 [2] - total 6
• P7.1 [3], P7.2 [1] – total 4
EXAME: problemas a resolver e respectivas cotações
• P1.1 [1], P1.2 [1], P1.3 [1]– total 3
• P2.1 [2], P2.2 [1] , P2.3 [1]– total 4
• P3.1 [1], P3.2 [2] - total 3
• P4.1 [2], P4.2 [2] – total 4
• P6.1 [1], P6.2 [1], P6.3 [1] - total 3
• P7.1 [3] – total 3

PROBLEMA No.1 Análise de sistemas não lineares
Considere o sistema dinâmico descrito pela equação diferencial
dx
dt

onde x é o estado.

= (x − π/2)sin(x)

(1)

P1.1 Calcule os pontos de equilíbrio do sistema (1) no intervalo
] − 3π/2, +3π/2 [

P1.2 Trace de modo aproximado a evolução das trajectórias de x(t), para as seguintes
4 valores iniciais de x(0):

x0 = −5π/4, −3π/4, −π/4, +π/4, +3π/4, +5π/4
Para isso, calcule explicitamente o sinal de dx(t)/dt, t 0. Com base nesta informação,
estabeleça uma conjectura àcerca da estabilidade local de cada um dos pontos de
equilíbrio.

P1.3. Confirme a conjectura àcerca das propriedades de estabilidade dos pontos de
equilíbrio feita em P1.2 por análise das linearizações do sistema em torno de cada um
dos pontos.
P1.4. Diga justificadamente se a seguinte afirmação é verdadeira ou falsa: a
trajectória correspondente ao estado inicial x0 = +π/4 atinge o valor de
equilíbrio 0 em tempo finito.
Problema No. 2 – Modelação e Análise de Sistemas em Espaço de Estados
Considere um “veículo robótico submarino” (ver a figura abaixo) que se move na
horizontal, actuado pela força F gerada por um sistema de propulsão.

força F
{I}

0

p

v

recta x

d1- water speed

Posição p do veículo

Veículo submarino a movimentar-se ao longo da recta x.
O veículo desloca-se com velocidade linear v, e a sua posição p é medida em relação
ao referencial de inércia {I} representado na Fig. 1, com origem em 0. Pretende-se
conduzir assimptoticamente a variável p (distância do veículo à origem do
referencial {I}) para 0, por acção da variável F.
No que se segue, consideram-se apenas pequenos desvios em relação ao ponto de
equilíbrio correspondente à posição linear p0=0, velocidade linear v0=0, e entrada
F0=0.
P2.1 Deduza o sistema de equações diferenciais não lineares de primeira ordem que
descreve o sistema com entrada F e saída p (descrição utilizando o formalismo de
espaço de estados). Admita que o modelo dinâmico simplificado do veículo é dado
por

m

dg(F )
dh(v)
dv
= −h(v) + g(F ); h(0) = 0;
= 10; g(0) = 0;
=1
dt
dv |0
dF |0

com m=1Kg, onde h(v) capta o atrito hidrodinâmico, juntamente com a parte
cinemática dada por

dp
=v
dt

Calcule a linearização do sistema total em torno do ponto de equilíbrio acima
especificado e mostre que ela se pode escrever na forma

dx1
dx2
= x2 ;
= −10x2 + u
dt
dt

(2)

onde x1, x2 e u correspondem a pequenos desvios de p, v, e F respectivamente em
torno de p0=0, v0=0, e F0=0.
P2.2 Pretende-se regular o movimento do veículo robótico de modo a conduzir x1 e x2
assimptoticamente para 0 a partir de qualquer estado inicial. Para isso, propõe-se
agora a lei de controlo por retroacção

u = −k1 x1 (t) − k2 x2 (t)

(3)

com k1=40 e k2=12. Mostre que com esta lei de retroacção a posição de equilíbrio
x1=0 ; x2=0 é assimptoticamente estável. Para isso, calcule os valores próprios do
sistema em malha fechada.
P2.3 Modifica-se agora o sistema de controlo de modo a estabilizar o sistema em
torno de pontos de equilíbrio genéricos x1=r ; x2=0. Para isso, reformula-se a lei de
retroacção de acordo com

u = k1 [r − x1 (t)] − k2 x2 (t)
onde r denota uma referência arbitrária mas fixa de posição linear desejada. A partir
do modelo em espaço de estados, calcule a função de transferência
G(s) =

X1 (s)
R(s)

Verifique que os polos em malha fechada são iguais aos valores próprios
determinados em P2.3. Comente acerca da capacidade do sistema em regular a
variável x1 para um valor desejado arbitrário.
P2.4 Suponha que devido a um erro na implementação da lei de controlo para o
sistema (2), dada pela equação (3), os valores de k1 e k2 foram alterados para k1=-10 e
k2=-19. Mostre que o novo sistema em malha fechada é instável. Para confirmar este
resultado trace de modo aproximado um conjunto representativo de trajectórias do
sistema no plano de fase (x1, x2). Procedimento a adoptar: i) calcule os valores e
vectores próprios do sistema, ii) faça uma mudança de coordenadas nas quais a
dinâmica do sistema fique em forma diagonal, iii) trace trajectórias representativas
no novo espaço de fases, iv) “transfira” as trajectórias calculadas para o espaço de
fase original.
Problema No. 3 – Análise de Sistemas Não Lineares (método das isóclinas)

Considere o sistema não linear de duas dimensões que consiste na
“justaposição” de 3 subsistemas descritos pelas equações
dx2
1
i) dx
dt = +1, dt = 0 quando x1 < −1

dx2
1
ii) dx
dt = −1, dt = +1 quando x1 > +1

dx2
1
iii) dx
dt = −x1 , dt = x2 quando

− 1 ≥ x1 ≤ 1

3.1 [1v] Mostre que o sistema não linear “total” tem um único ponto de
equilíbrio dado por x1=x2=0.
3.2 [3v]
i) Trace de modo aproximado a evolução das trajectórias do sistema total para
as seguintes 8 condições iniciais:
[x1 (0), x2 (0)] = [−2, 1]; [−2, −1]; [−2, 0]; [2, 1]; [2, −1]; [2, 0]; [0, 1]; [0, −1]

Sugestão: determine, para cada um dos 3 subsistemas acima indicados, o
comportamento aproximado das suas trajectórias, utilizando o método das
isóclinas. Em seguida, determine trajectórias do sistema total que se obtêm
para cada uma das condições iniciais referidas, fazendo a “concatenação”
apropriada das sub-trajectórias referentes a cada um dos 3 subsistemas.
ii) Prove a veracidade ou falsidade da seguinte afirmação:
equilíbrio x1=x2=0 é globalmente assimptoticamente estável.

o ponto de

Problema N0. 4 Estabilidade de Sistemas Não Lineares
Pretende-se coordenar o movimento de dois “drones” V1 e V2 que se deslocam ao
longo de duas circunferências respectivamente de raios R1 e R2 (ver a figura abaixo).
O drone V1, que desempenha o papel de “líder”, desloca-se a uma velocidade linear
com módulo constante v1=v*; a sua coordenada de posição angular ao longo da
circunferência, medido em relação ao eixo x, no sentido dos ponteiros do relógio,
designa-se por 1 (não indicado explicitamente na figura). O drone V2 , com coordenada
de posição angular 2, desempenha o papel de “seguidor” e controla o módulo v2(t)
da sua velocidade de modo a que no limite a distância angular entre V2 e V1 tenda
para 0 (isto é, para que os drones se movimentem de modo coordenado e se “alinhem
radialmente).

Coordenação de dois “drones” ao longo de circumferências
Seja

e=

o erro de coordenação e sejam

1

=

1

2

d 1
= v * /R1;
dt

2

=

d 2
= v2 / R2
dt

as velocidades angulares dos veículos. Note que

de d 1
=
dt
dt

d 2
=
dt

1

2

= v * /R1 v2 / R2

P4.1 Pretende-se conduzir o erro de coordenação e para 0 por manipulação da
velocidade v2 do veículo V2. Para isso, propõe-se a lei de coordenação

v2 = v *(R2 / R1 ) + kR2 e, k > 0
Prove que com esta lei de controlo o erro de coordenação tende assimptoticamente
para 0.
P4.2 Suponha agora que o erro de coordenação é dado por um sensor com
características não lineares, que fornece medidas de e através da relação g(e), onde
g(.) satisfaz as condições g(0)=0; eg(e)>0 para e 0. Mostre que com uma simples
modificação da lei de controlo linear descrita em P5.1 , isto é, com

v2 = v *(R2 / R1 ) + kR2 g(e); k > 0
o erro de coordenação continua a tender assimptoticamente para 0 qualquer que seja
o erro inicial (isto é, prove estabilidade assimptótica global da origem e=0 do sistema
de coordenação). Resolva utilizando o segundo método de Lyapunov.
PROBLEMA N0.5 - Estimação de Parâmetros

Considere um corpo mergulhado num fluido que roda em torno de um eixo
vertical com velocidade de rotação w>0, sujeito à acção de um binário externo
T, com dinâmica descrita por

ω̇ = −(β1 /I)ω − (β2 /I)ω|ω| + T /I

Na equação, I>0 representa o momento de inércia do corpo e 1, 2 >0 são
respectivamente os coeficiente de atrito linear e quadrático. O momento de
inércia I é conhecida e igual a 1 Nms2. Planeia-se uma experiência para
determinar os valores de 1 e 2 a partir de medidas de w e
em instantes
sucessivos to, t1, .....t_N (com N+1 o número de amostras de cada uma dessas
varáveis). Para atacar este problema, considere o modelo total discretizado da
dinâmica (com período de amostragem 1s) dado por

ωk+1 = ωk − β1 ωk − β2 ωk |ωk | + uk

onde u= , k denota o índice dos instantes de amostragem tk com k=0, 1, ...N e
uk e wk são os valores medidos de u e w nos vários instantes de amostragem.
P5.1 [2v] Indique o funcional de mínimos quadrados a minimizar.
P5.2 [3v] Derive o sistema de equações lineares que permitem determinar as
estimativas dos parâmetros 1, 2.
PROBLEMA N0.6 - Sistemas de Acontecimentos Discretos.
Um “drone” de inspecção voa ao longo de uma circunferência e visita 4 lugares
denominados L1, L2, L3, e L4 (estados discretos do sistema) distribuídos ao longo
dessa circunferência, ordenados no sentido dos ponteiros do relógio. Periodicamente,
o drone pode ou não mover-se para um dos lugares mais próximos (lugares
vizinhos) de acordo com as seguinte regras: movimenta-se no sentido dos ponteiros
do relógio com probabilidade 1/4, no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio
com probabilidade 1/4, e permanece no mesmo lugar com probabilidade 1/2,
independentemente da história passada dos seus movimentos. Seja pi; i=1, 2, 3, 4 a
probabilidade de o “drone” estar em Li.

P6.1 Represente graficamente a Cadeia de Markov com 4 estados L1, L2, L3, e L4
associada a este sistema de eventos discretos e calcule a respectiva matriz de
transição entre estados.
P6.2 Mostre que existem valores limites das probabilidades p1, p2, p3, e p4 quando o
período de observação é arbitrariamente longo.
P6.3 Explique detalhadamente como calcularia analiticamente os valores de
equilíbrio referidos em P7.2 (não é necessário efectuar os cálculos numéricos).
P6.4 Suponha agora que existe uma armadilha mortífera no lugar L2. Se o drone
“aterra” em L2, é seguramente destruído, permanecendo nesse lugar. Re-escreva a
matriz de transição entre estados de modo a reflectir este facto. Suponha que o drone
começa no lugar L4. Calcule a probabilidade de o drone ser destruido ao fim de um
voo. Justifique intuitivamente. Calcule a probabilidade de o drone ser destruido ao
fim de dois vôos.
PROBLEMA N0. 7 – Modelação de Veículos Robóticos

Corpo rígido em movimento
Considere um corpo rígido com massa m=1kg que se move no espaço, em 2D, sem
atrito (ver a figura). Seja {B} um referencial solidário com o corpo, e {U} um
referencial de inércia. A velocidade linear inercial do corpo tem componentes u e v
em {B}, respectivamente segundo os versores xB e yB, e velocidade nula segundo zB
(movimento no plano). A velocidade rotacional em torno de zB denota-se por r. Note
que r=d (t)/dt, onde (t) (denominado ângulo de “yaw”) capta a rotação de {B} em
relação a {U}. O corpo está equipado com actuadores que permitem imprimir forças
X e Y segundo os eixos xB e yB e um binário N em torno do eixo zB .
P7.1 Pretende-se que o centro de massa do corpo se desloque ao longo de uma semirecta horizontal orientada segundo o eixo x do referencial {U}, com trajectória P(t)
descrita (no referencial {U}) por

P(t)=[0 , 0.1 t2]T
a que corresponde a velocidade inercial

V(t)=[0, 0.2 t]T; 0 t Tf
com Tf >0 mas finito. Pretende-se também que a orientação do corpo em rotação
uniforme seja descrita por (t)=0.1 t (veja a figura a seguir). Suponha que no instante

inicial t=0 o corpo está animado das condições iniciais r(0)=0.1 rads-1, (0)=0,
u(0)=0ms-1, v(0)= 0ms-1. Calcule as forças X(t) e Y(t) e o binário N(t) a aplicar ao
corpo para se conseguir o movimento desejado. Comente o resultado obtido sob o ponto
de vista físico. Sugestão (para cálculo de X(t) e Y(t)): utilize primeiro as equações da
cinemática para calcular u(t) e v(t) a partir de V(t) , e utilize depois as equações da
dinâmica para calcular X(t) e Y(t).

Corpo em rotação a deslocar-se ao longo de uma recta,
com velocidade linear não uniforme
P7.2 Suponha agora que ao fim de completar uma revolução completa há uma falha
em todos os actuadores no instante T*<Tf, pelo que X(t)=Y(t)=N(t)=0, t>T*. Calcule a
trajectória do centro de massa do corpo em {U} para t>T*.
Sugestão: escreva as equações da dinâmica e calcule a solução [u(t) v(t)]T utilizando
transformadas de Laplace. Em seguida, calcule a velocidade UV expressa em {U}
usando as equações da cinemática.
Transformadas de Laplace de interesse:

L{cos bt} =

s
s2 +b2 ;

L{sin bt} =

b
s2 +b2

