
Resumo  

Nesta tese faz-se uma abordagem ao problema da identificação de sistemas a partir de diagramas de 

Bode de que resultou um algoritmo de estimação de parâmetros. Este algoritmo apresenta as 

seguintes características inovadoras:  

- Utilização dos pólos e zeros da função de transferência como parâmetros a estimar o que, 

imediatamente, permite obter a forma factorizada;  

- Determinação automática do número de pólos e zeros;  

- Estimação dos pólos e zeros a partir, unicamente, do diagrama de amplitudes. O diagrama de fases 

é libertado para a estimação do atraso que pode ser feita através dum simples estimador de mínimos 

quadrados lineares.  

A estimação dos pólos e dos zeros é feita através da minimização dum critério quadrático do erro 

entre os diagramas de amplitude efectuada por um método de Newton-Raphson modificado. Este 

método explora a estrutura da matriz hessiana do critério para conduzir as estimativas numa direcção 

de descida. O algoritmo foi concebido para estimar modelos com pólos e zeros reais ou complexos. O 

seu desenvolvimento resultou dum longo processo balizado por dois algoritmos: um para estimar 

modelos só com pólos reais e outro para modelos com pólos e zeros reais. Ambos são descritos 

nesta dissertação.  

A tese está dividida em nove capítulos. No primeiro, faz-se uma pequena introdução onde são 

definidos os objectivos do trabalho. No segundo e terceiro capítulos, são apresentados vários 

métodos de identificação no domínio das frequências, para modelos não paramétricos e 

paramétricos, respectivamente. No quarto, comparam-se dois critérios quadráticos do erro entre os 

diagramas de Bode susceptíveis de serem utilizados num algoritmo de estimação de parâmetros. Um 

utiliza somente o erro entre os diagramas de amplitude, enquanto que o outro também recorre ao erro 

entre os diagramas de fases. O quinto e sexto capítulos são dedicados aos algoritmos para estimar 

os parâmetros de funções de transferência só com pólos reais e com pólos e zeros reais. No sétimo, 

é apresentada a versão final do algoritmo que é capaz de estimar modelos com pólos e zeros reais ou 

complexos. O seu desempenho é ilustrado no oitavo capítulo através de três exemplos numéricos. 

Finalmente, no nono capítulo, são apresentadas as conclusões onde, além duma enumeração das 

principais contribuições da dissertação são apontadas algumas perspectivas de desenvolvimento 

deste trabalho. 



Abstract 

In this thesis an approach to the problem of identifying transfer functions from Bode plots is made. 

From this approach, a parameter estimation algorithm is developed. The major and novel contributions 

of this algorithm are:  

- Using transfer function poles and zeros as parameters allowing to immediately obtain the factorized 

form;  

- Automatic poles and zeros detection;  

- Poles and zeros estimation only requiring the magnitude curve. Transport delays, if any, can be 

easily estimated by means of a simple least squares that uses the additional information supplied by 

the phase curve.  

The poles and zeros estimator minimizes a quadratic criterion of the amplitude diagram error. The 

minimization is performed by a modified Newton-Raphson method that explores the hessian structure 

to drive the estimates through a descendant direction. The algorithm is designed to estimate transfer 

funcions with real or complex poles and zeros. It was developed through a long process from which 

resulted two other parameter estimation algorithms: one to all-real-pole plants and the other to models 

with real poles and zeros. Both are described in this dissertation.  

The thesis is divided in nine chapters. In the first one, an introduction is made where this work 

objectives are defined. In the second and third chapters, some known frequency domain estimators for 

non parametric and parametric models, respectively, are described. In the fourth one, two quadratic 

citeria of the frequency response logarithmic error are compared. One only requires the magnitude 

curve and the other uses both the magnitude and phase curves. The fifth and sixth chapters are 

dedicated to the algorithms that estimate all-pole and all-real poles and zeros plants. In the seventh 

one, the final version of the algorithm that estimates transfer functions with real or complex poles and 

zeros is described. Its performance is illustrated in chapter eight by means of three numerical 

examples. Finally, the conclusions of this work are presented in the ninth chapter, where, together with 

its major contributions, some development directions are suggested. 


