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Objectivo(s) 
Dotar os formandos de bases matemáticas para a análise de problemas de controlo linear e a 
síntese de controladores, que lhes permitam: - a inserção em projectos de trabalho (por exemplo, 
em ambiente industrial ou médico) que envolvam o controlo de processos; - o prosseguimento de 
estudos avançados na área da teoria matemática dos sistemas e controlo 
 
Conteúdo(s) 
Breve introdução aos modelos para sistemas lineares multivariáveis (MIMO) – modelos de espaço 
de estados, funções de transferência. Estabilização e detecção do estado. Estudo de diferentes 
problemas de controlo (seguimento de referência, problema de optimização de funções 
quadráticas, etc.) 
 
Avaliação 
1 trabalhos (T) e um exame final (EF) 

Nota final = 0.4 (T) + 0.6 (EF) 
 
Requisito(s) 
Noções básicas de equações diferenciais ordinárias, de análise complexa e de álgebra linear 
 
Metodologia 
A disciplina é leccionada em aulas teórico-práticas. Os alunos devem ainda resolver fichas de 
exercícios de índole teórico-prática e realizar traballhos práticos usando software especializado. 
 
Bibliografia base 
Chi-Tsong Chen - Linear System Theory and Design (Oxford Series in Electrical and Computer 
iEngineering) , Oxford University Press, New York – Oxford, 1999 (Hardcover) 
 
Outra bibliografia recomendada 
Título:Análise de Sistemas Lineares 
Autor: Maria Isabel Ribeiro 
Editora: IST Press 
Ano: 2002 
 
Título: Introduction to Mathematical Systems Theory. Linear Systems, Identification and Control 
Autores: Christiaan Heij, André Ran, F. van Schagen  
Editora: Birkhäuser 
Ano: 2007  
 
Competências 
Serão desenvolvidas as seguintes competências: - capacidade de modelação matemática de 
processos físicos; - capacidade  de análise de modelos para sistemas de controlo; - capacidade 
de utilização do software existente para a análise de sistemas de controlo e construção de 
controladores adequados; - capacidade de procurar e estudar literatura relevante para a resolução 
de problemas novos; - capacidade de comunicação dos conhecimentos adquiridos.  
 


