
Resumo 

Esta dissertação pretende aplicar as técnicas de controlo robusto de ordem não inteira a um 

eixo linear electro-hidráulico com forte atrito. Por se tratar de um sistema dinâmico, isto é, o seu 

comportamento variar com os regimes de funcionamento impostos, surge aqui a motivação de 

se sintetizar um controlador capaz de responder de igual forma a essas diferentes solicitações. 

O objectivo é encontrar um controlador de parâmetros fixos para um sistema de parâmetros 

variáveis dentro de um determinado espaço de trabalho. Os algoritmos de controlo utilizados 

para isso são, no essencial, os desenvolvidos por Oustaloup e por Podlubny.  

Ao primeiro deve-se o desenvolvimento dos algoritmos conhecidos pelo acrónimo - CRONE 

(commande robuste d’ordre non entier - controlo robusto de ordem não inteira). Existem vários 

tipos de controladores CRONE, cuja sua utilização se prende obviamente com o tipo de 

sistema a controlar. No caso em estudo foram aplicados dois tipos: o controlador CRONE de 

fase variável e o controlador CRONE de fase logarítmica. 

Podlubny aplicou à teoria clássica dos controladores PID (proporcional-integral- derivativo) o 

conceito de ordem fraccionária e desenvolveu o algoritmo de controlo PIDF (proporcional-

integral-derivativo-fraccionário). O conceito arrasta muitas variantes de PIDF das quais foram 

implementadas experimentalmente duas: PIDF de ordem de integração e derivação iguais e 

PIDF de ordem de integração e derivação diferentes. Para se possibilitar a implementação 

destes tipos de controladores é necessário que passem pelo processo de discretização. Este é 

outro dos assuntos abordados neste trabalho. O sucesso dos controladores fraccionários está 

intimamente relacionado com os métodos de discretização escolhidos e com a ordem de 

aproximação escolhida para esses controladores.  

O controlo de sistemas de natureza óleo-hidráulica é já por si só um desafio devido à forte não 

linearidade que apresentam. A tarefa de controlo torna-se ainda mais difícil se for utilizado um 

actuador de construção não particularmente vocacionada para a utilização em sistemas 

controlados. Assim, conseguir um controlador que não apresente necessariamente menor erro 

no seguimento de trajectórias, mas que possibilite ao sistema electro-hidráulico um 

comportamento especificado, independentemente dos regimes de carga aplicados, é o grande 

desafio proposto.  

Abstract 

This dissertation intends to apply the non-integer order robust control techniques to an electro-

hydraulic linear axle with strong friction.  



Because this is a dynamic system, and its performance varies with the functions regimes 

imposed to it, appears here the motivation to synthesizing a controller capable to present 

robustness to those different solicitations.  

The goal is to find a fixed parameter controller for a system with variable parameters inside a 

workspace.  

The control algorithms used for this are, in the essential, the ones developed by Oustaloup and 

Podlubny.  

Oustaloup developed the algorithms known by the acronym CRONE (command robust d’ordre 

non entire). Two types of CRONE controllers had been applied: variable phase CRONE 

controller and logarithmic phase CRONE controller.  

Podlubny applied to the traditional theory of PID (proportional-integral-derivative) controllers the 

concept of fractional order and, developed the PIDF (proportionalintegral- derivative factionary) 

control algorithm.  

The concept drags many variants of PIDF. In this work were implemented two: PIDF with same 

integration and derivation orders and PIDF with different integration and derivation orders.  

In order to implement this type of controllers it is necessary a previous discretization process.  

The success of the factionary controllers is intimately related with the discretization methods 

used and the approach order chosen for these controllers.  

The discretization methods are also discussed in this work 

The control of systems with oil hydraulic nature is by itself a challenge due to the nonlinearity 

they present. The control task becomes even more difficult if it is used an actuator not 

particularly build for that propose.  

Thus, obtaining a controller that behaves in a specified way, independently of the load applied 

regimes, is the main objective of this work.  


