
Resumo 

Quando se pretende conceber, projectar e implementar um sistema de controlo, é--se confrontado 

com dois passos fundamentais a ultrapassar:  

- A identificação do processo a controlar.  

- O projecto do controlador do processo.  

As metodologias de controlo convencionais, após a execução dos passos acabados de descrever, 

obtêm um controlador, de função de transferência fixa, habitualmente projectado de forma a optimizar 

o compromisso desempenho - robustez:  

Técnicas Convencionais: o controlador é fixo e integralmente pré-especificado  

Contudo, fruto quer da impossibilidade de se obter uma identificação perfeita do processo, quer do 

facto deste não ser invariante, o controlador deverá ser suficientemente robusto para suportar a 

consequente margem de incerteza, o que geralmente se traduz num excessivo conservadorismo do 

desempenho apresentado.  

Este problema poderia ser ultrapassado mediante uma repetição periódica ou esporádica dos dois 

passos acima referidos, de preferência de forma automática, por forma a evitar o dispêndio de 

atenção humana. É esta a génese e a motivação do Controlo Adaptativo .  

Na realidade, desde os anos 50 que inúmeros investigadores vêm analisando a forma de implementar 

controladores cuja lei de controlo não seja fixa, variando de acordo com as alterações verificadas no 

modelo do processo sobre o qual o controlo se exerce:  



 

Controlo Adaptativo: o controlador é variável adaptando-se ao processo controlado  

 

Daí a designação de Controlo Adaptativo: uma metodologia de projecto e implementação de 

controladores, possuidores de um sistema de identificação do processo, que constantemente 

actualiza o conhecimento sobre o seu modelo, e através do qual obtém, em tempo real, a lei de 

controlo que melhor se lhe adapta. 

O objectivo desta dissertação é efectuar uma análise do Controlo Adaptativo, quanto aos seus 

princípios, às ferramentas em que se apoia e aos resultados que apresenta. Para tal, optou-se pela 

divisão deste trabalho em três partes:  

- a primeira percorre a evolução do Controlo Adaptativo desde a sua origem, até à actualidade, 

perspectivando também as suas linhas previsíveis de evolução futura. Conjuntamente, são também 

apresentados os seus princípios fundamentais, bem como as abordagens mais representativas do 

Controlo Adaptativo, destacando-se, por razões históricas, o Escalonamento de ganho, o Controlo 

Adaptativo por Modelo de Referência e o Controlo Auto-Ajustável.  

- a segunda descreve a identificação como ferramenta base do Controlo Adaptativo. Nela são 

desenvolvidos, caracterizados e testados, vários algoritmos de identificação recursivos, capazes de 

efectuarem a estimação de parâmetros em tempo real.  

- finalmente, na terceira parte, é desenvolvida uma série de algoritmos adaptativos, com base na 

união entre um algoritmo de identificação e uma metodologia de controlo convencional: o controlo 

preditivo ou o controlo por posicionamento de pólos. São analisadas as principais propriedades de 

estabilidade e convergência dos algoritmos, bem como os mecanismos habitualmente utilizados para 

os robustecer. É apresentada a aplicação desta metodologia na concepção, desenvolvimento e 

implementação de um sistema de controlo. Por fim, são deduzidas algumas conclusões quanto às 

vantagens, desvantagens e perspectivas do Controlo Adaptativo.  

Abstract  

When one intends to design and implement a control system, there are two fundamental steps to 

overcome:  

- Process identification.  

- Controller design.  

The conventional approaches of control, after the execution of the above mentioned steps, are to 

obtain a controller with an invariant transfer function:  

 



Conventional Techniques: The controller is invariant. 

However, as a result of either the impossibility of obtaining a perfect process identification, or the fact 

that this process is not time-invariant, the controller should be sufficiently robust to support the 

consequent margin of uncertainty. This usually leads to an excessively conservative design.  

This problem could be overcome through a periodical or sporadic repetition of the two steps 

mentioned above, preferably in an automatic way, in order to avoid a waste of human resources. This 

is the origin and the motivation of Adaptive Control.  

In reality, since the 1950's, innumerable researchers have been analysing the way of implementing 

regulators that can adapt their behaviour in response to changes detected in the process dynamics. 

Thus the designation of Adaptive Control:  

Adaptive Control: The controller is variable, adapting itself to the process. 

The objective of this thesis is to analyse the Adaptive Control, in terms of its principIes, its tools and 

resulting performance.  

Hence, I chose to divide this work in three parts:  

- The first part goes through the evaluation of the Adaptive Control since its origin, until the present, 

also taking a view of the predictable lines of the future evolution. Jointly, its fundamental principIes are 

also presented, as well as the most representative approaches of the Adaptive Control, from which 

one can emphasise for historical reasons, the Gain Scheduling, the Model Reference Adaptive 

Controller and the Self-tuning Regulator.  

- The Second part describes the Identification as the basic tool of the Adaptive Control. Various 

identification algorithms, capable of real time parameter estimation, are developed, characterised and 

tested.  

- Finally, in the third part, a series of adaptive algorithms is developed, all based in the union of an 

identification algorithm with a methodology of conventional control. The application of this 

methodology in the conception, development and implementation of a control system is presented. To 

end, some conclusions about the advantages, disadvantages and perspectives of the Adaptive Control 

are derived.  


