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Modelos caixa-preta. Otimização e problemas inversos. Síntese de sistemas por otimização.

Programa:
Semana:
Assunto:
1
Discussão da modelagem caixa-preta como abordagem para tratar sub-sistemas complexos.
Visão geral de representações caixa-preta para: (i) ajuste de funções estáticas; (ii)
modelagem dinâmica.
2
Exemplos de sistemas modeláveis como funções estáticas. (Podem ser apresentados sistemas
tais como: dispositivos eletrônicos, conversores estáticos, transformadores sem histerese,
motores elétricos e a combustão interna, turbinas, etc).
3
Exemplos de técnicas de ajuste de funções: interpolação polinomial, multiquádricas, redes
neurais.
4
Modelagem estática de um sistema a partir de dados de entrada-saída. Validação do modelo.
5
Exemplos de sistemas modeláveis como funções dinâmicas. (Podem ser apresentadas versões
mais detalhadas dos mesmos sistemas estudados anteriormente).
6
Exemplos de técnicas de ajuste de modelos dinâmicos: modelos dinâmicos lineares, modelos
não-lineares NARX, modelos de redes neurais recorrentes.
7
Modelagem dinâmica de um sistema a partir de dados de entrada-saída. Validação do
modelo.
8
Discussão de modelos caixa-branca e caixa-cinza. Visão geral dos “problemas inversos”, de
determinação dos parâmetros de um sistema dada a descrição entrada-saída.
9
Exemplos de sistemas modeláveis por modelos caixa-branca ou caixa-cinza.
10
Discussão sobre a estrutura de modelos caixa-branca e caixa-cinza para os exemplos
apresentados.
11
Discussão sobre os mecanismos de otimização a serem empregados na modelagem caixabranca ou caixa-cinza.
12
Construção e validação de um modelo caixa-cinza para um dos exemplos apresentados.
13
Discussão sobre a otimização como mecanismo de síntese de sistemas.
14
Exemplos de sistemas a serem sintetizados por otimização. Discussão sobre os critérios de
desempenho e sobre as restrições aplicáveis a esses casos.
15
Síntese de um sistema por otimização (a simulação do sistema, utilizada na avaliação da
função-objetivo, deve ser composta em parte por modelos caixa-preta ou caixa-cinza).
Critérios de Avaliação:
A critério do professor, desde que respeitado o §4º do Art. 65 do Regimento Geral da UFMG, que
determina que nenhuma avaliação parcial do aproveitamento poderá ter valor superior a 40 pontos.
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