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OBJETIVOS  DA DISCIPLINA (Ao final do curso o aluno será capaz  de:) 
• Construir  modelos  matemáticos  de  sistemas  dinâmicos  baseados  em  dados  observados  da planta;  
• Conhecer  as  técnicas  básicas  para  desempenhar  com  sucesso  a  identificação  de  sistemas  em 

aplicações práticas.  
• Realizar  estimação  paramétrica  e  não  paramétrica  de  modelos  de  sistemas  em  ambiente 

estocástico. 
• Entender o paradigma da computação neural  
• Estudar os principais tipos de redes neurais e as principais topologias  
• Aplicar as redes neurais na solução de problemas de identificação de sistemas 
EMENTA DO PROGRAMA: 
 
Sistemas dinâmicos e modelos; O problema da identificação de sistemas; Estimação não paramétrica (no 
domínio da frequência); Estimação de modelos paramétricos;Definição de estruturas de modelos; Seleção 
de estruturas de modelos; Validação de modelos;  
Modelos de redes e topologias; Perceptron multicamada; Redes feedforward e redes recorrentes. 
Algoritmos de aprendizado; Redes RBF; Identificação com redes neurais  
Controle com redes neurais 
 
BIBLIOGRAFIA 
• Aguirre, L. A..: Introdução à identificação de Sistemas - 3ª ed., Editora UFMG,  730p, 2007. 
• Ljung, L. : System identification: Theory for the user, Prentice-Hall, Inc., Englewood , Cliffs, New 

Jersey, 1987  
• Goodwin, G. C. and Payne, R. L. : Dynamic system identification: Experimental design and data 

analysis, Academic Press, New York, 1977.  
• Ljung, L.: System identification toolbox for use with Matlab, The MathWorks, Inc., Natick, 1933 
• Hertz, A., Krogh, A. and Palmer, R. G.: Introduction to the theory of neural computation. Addison 

Wesley, 1991  
• Haykin,  S. :  Neural  networks:  a  comprehensive  foundation.  Macmillan  College Publishing 

Company, Inc., New York, 1994.  
• Demuth, H. and Beale, M.: Neural network toolbox for use with Matlab. The MathWorks, Inc., Natick, 

1993 
• Artigos de periódicos especializados. 
 
 

DATA  24 / 09 /2009   

 

DATA  24 / 09 /2009 
 

 



DESCRIÇÃO DO PROGRAMA: Teórico 
• Introdução (2 h.a) 

o Sistemas dinâmicos; modelos; procedimento da identificação de sistemas 
 

• Estudo de sistemas (8 h. a.) 
o Sistemas invariantes no tempo  

� Resposta  impulsional;  perturbações  e  funções  de  transferência;  
expressões  no  domínio  da frequência; espectro de sinais; ergodicidade e 
realização; observadores; simulação e predição  

� Modelo   de   sistemas   lineares;   modelos   em   espaço   de   estados;   
estrutura   de   modelos;  

� identificabilidade de estruturas  
o Sistemas variantes no tempo e não lineares  

� Modelos lineares variantes no tempo; modelos lineares como modelos de 
regressão linear; modelos não lineares em espaço de estados; caracterização 
formal de modelos  

  
• Estimação de parâmetros de modelos (10 h. a.)  

o Estimação não paramétrica  
� Análise  da  resposta  transiente  e  análise  de  correlação;  análise  da  

resposta  frequencial;  análise  de Fourrier; análise espectral; estimação do 
espectro de perturbações  

o Estimação paramétrica  
� Minimização de erros de predição; regressão linear e o método e mínimos 

quadrados; formulação estatística  da  estimação  de  parâmetros;  correlacão  
de  erros  de  predição  com  dados  passados; método das variáveis 
instrumentais  

o Convergência e consistência  
� Condições sobre o conjunto de dados; erro de predição; consistência e 

identificabilidade  
o Distribuição assintotica dos parâmetros estimados  

� Teorema básico; expressões para a variância assintótica; expressões no 
domínio de frequência da variância assintótica; metodologia da correlação; 
uso e relevânvia da variância assintótica  

  
• Métodos de Estimação (10 h. a.) 

o Cômputo de estimativas  
� Regressão  linear  e  mínimos  quadrados;  solução  numérica  por  esquemas  

iterativos;  cômputo  de gradientes; métodos de 2 e de múltiplos estágios; 
soluções locais e valores iniciais 

o Métodos de estimação recursiva  
� Mínimos  quadrados  recursivo;  método  da  variáveis  instrumentais  

recursivo;  métodos  de  predição de   erros   recursivos;   regressão   
pseudo-linear   recursiva;   escolha   do   passo   de   atualização; 
implementação. 

o Estimação de modelos no espaço de estados  
o Estudo de casos 

 
 

 



DESCRIÇÃO DO PROGRAMA (Continução): 
 

• Introdução ao estudo de redes neuronais (6 h. a.) 
o Paradigma neural; terminologia; modelos e topologias   
o Aprendizado hebbiano  

� Aprendizado competitivo e supervisionado  
o Perceptron  

� Teorema da convergência; separabilidade; algoritmo de Wiener-
Hopf/Widrow-Hopf  

� Perceptron multicamadas  
• Aproximação de funções; teorema de Kolmogorov; aprendizado 

backpropagation  
 

• Redes recorrentes (4 h. a.) 
o Redes de Hopfield; simulated annealing; algoritmos de aprendizagem  

 
• Identificação de sistemas (10 h. a.) 

o Identificação de sistemas dinâmicas usando redes neuronais; o projeto das entradas 
do sistemas; treinamento; validação; análise estatística do modelo identificado 

o Estudo de casos  
 

• Aplicação de modelos identificados no controle de sistemas (10 h. a.)  
o Usando modelos identificados em controle. 
o Usando redes para controlar processos químicos não lineares; estruturas de 

controle; o modelo inverso; o IMC não linear usando redes;  
o MPC baseado em redes neuronais 
o Estudo de casos  

 
 

 


