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Este trabalho tem como principal objetivo investigar a aplicação de técnicas in-

teligentes em controladores adaptativos do tipo extremal e por modelo de referência, de

forma a melhorar o desempenho de tais controladores. Essas técnicas foram aplicadas em

três estudos de caso. No primeiro estudo de caso foi desenvolvida uma rede neural artifi-

cial (RNA) capaz de suprimir as oscilações de alta frequência existentes na sáıda de um

controlador extremal. A supressão dessas oscilações é importante pois elas prejudicam o

desempenho de controle em aplicações práticas. A rede neural artificial utilizada foi uma

perceptron multicamadas com uma entrada e uma sáıda, com uma camada escondida.

Para o seu treinamento foi utilizada uma pequena amostragem obtida da sáıda oscilatória

do controle extremal. No segundo estudo de caso foram aplicados algoritmos genéticos

(AG) na inicialização de controladores adaptativos por modelo de referência (MRAC)

como forma de reduzir os conhecimentos prévios necessários para a implementação desse

tipo de controlador no problema de rastreamento de trajetórias. Na primeira aborda-

gem foram utilizados sistemas com uma entrada e uma sáıda onde o AG encontra os

parâmetros para a inicialização do MRAC de forma que os transitórios são reduzidos de

maneira significativa sem a necessidade de aumentar o sinal de controle. Na segunda

abordagem, considera-se sistemas de múltiplas entradas e sáıdas onde o AG encontra os

sinais de direção de controle da matriz de ganho de alta frequência, de forma que a es-

tabilidade global do controlador MRAC e a convergência do erro de rastreamento para

zero possam ser garantidas. Esse conhecimento prévio é fundamental para o funciona-

mento desse tipo de controlador em sistemas reais, onde dependendo da aplicação torna-se

imposśıvel de saber previamente. Os resultados do segundo estudo de caso foram compa-

rados com um método de funções de monitoração também desenvolvido nesse trabalho,

onde o AG se mostra ainda mais útil conforme o número de entradas e sáıdas do sistema

aumenta. O terceiro estudo de caso aplica funções de monitoração em conjunto com con-



troladores adaptativos binários do tipo BMRAC como forma de resolver o problema do

desconhecimento dos sinais dos menores principais da matriz de ganho de alta frequência

(HFG), responsável por definir a direção de controle. A grande vantagem desse método

é ser aplicável em tempo real. O método proposto foi desenvolvido para sistemas de

grau relativo um com múltiplas entradas e sáıdas (MIMO), pois esses tipos de sistemas

apresentam desafios para controladores BMRAC até mesmo quando os sinais da matriz

HFG são conhecidos, devido ao grande número de restrições necessárias e conhecimen-

tos prévios. Todos os métodos aplicados apresentaram bons resultados, mostrando sua

eficiência e servindo de base para novos estudos.
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