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EMENTA

Análise e modelagem de sistemas dinâmicos: aspectos básicos de representação matemática e física, 
representação por grafos, introdução à identificação de sistemas.

PROGRAMA 

 Introdução à análise de sistemas dinâmicos: conceituações, modelos. 

 Modelagem e análise de sinais contínuos nos domínios do tempo e da freqüência. 

 Modelagem e análise de sistemas lineares e invariáveis no tempo. 

 Elementos de sistemas dinâmicos a dois e quatro terminais. 

 Representação por grafo de sistema e por grafo de ligações. 

 Analogias em sistemas físicos. 

 Simulação computacional de sistemas dinâmicos. 

 Formulação de equações de sistemas:

o método de redes, 

o método da energia, 

o método de grafos de ligações. 

 Sistemas a parâmetros distribuídos. 

 Modelagem experimental: introdução à identificação de sistemas. 

 Conceitos básicos de sistemas de controle para sistemas dinâmicos.

OBJETIVO GERAL

O aluno deverá ser capaz de representar um sistema dinâmico de diferentes formas, analisando-o 
adequadamente. 

OBJETIVO ESPECÍFICO

O  aluno  deverá  ser  capaz  analisar  e  modelar  um  sistema  contínuo  nos  domínios  do  tempo  e  da
freqüência. Deverá também saber analisar sistemas a dois e a quatro terminais, e utilizar representações
por grafos de sistema e de ligações. O aluno deverá conseguir formular as equações do sistema utilizando
diferentes métodos, e conhecer as bases da identificação de sistemas e dos sistemas de controle. 

PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS

A  disciplina  será  desenvolvida  mediante  aulas  expositivo-dialogadas.  Serão  utilizados  os
seguintes  recursos:  quadro  branco  e,  eventualmente,  notebook  e  projetor  multimídia,  e
softwares específicos.
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FORMAS DE AVALIAÇÃO
Duas provas parciais, a serem realizadas nas seguintes datas:
P1 – 27/09/2016 (terça-feira) às 16h30
P2 – 29/11/2016 (terça-feira) às 16h30

Se a média aritmética entre as notas de P1 e P2 for igual ou superior a 40, o aluno terá direito de realizar 
o exame final. Caso contrário, estará reprovado. Se essa média for igual ou superior a 70, o aluno estará 
dispensado do exame final, e automaticamente aprovado (caso possua frequência mínima de 75%).

Exame final – 15/12/2016 (quinta-feira)
Se a média aritmética entre a média de P1 e P2 e a nota do exame final for igual ou superior a 50, o aluno
estará aprovado. Caso contrário, estará reprovado.
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Legenda:
Conforme Resolução 15/10-CEPE:    PD- Padrão     LB – Laboratório     CP – Campo     ES – Estágio    
OR - Orientada
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