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Introdução: As Redes Neurais Artificiais (RNAs) são sistemas inteligentes
conexionistas baseados no sistema nervoso biológico, também conhecida como
sistemas de processamento paralelo e distribuído ou neurocomputadores (HAYKIN,
2001). A estrutura das RNAs relembram o cérebro humano por ter a capacidade de
executar funções semelhantes a do sistema nervoso humano (BRAGA, et.al., 2000).
Sendo assim podemos dizer que as redes neurais baseiam-se em interconexões dos
neurônios do cérebro humano.  Objetivo: Este trabalho tem o objetivo de identificar
sistemas dinâmicos não lineares através de redes neurais artificiais. Metodologia:
Segundo Braga et.al(2000),as RNAs são bastante atrativas para a área de modelagem
de sistemas dinâmicos não lineares devido a sua característica de mapeamento não
linear entre entrada e saída.O presente trabalho apresenta as seguintes etapas para
identificação de sistemas:
Projeto experimental;
Estrutura do modelo;
Estimação de Parâmetros;
Validação.
Os instrumentos utilizados no presente trabalho são: Protótipo de Helicóptero, Artigos,
livros, Software computacional MATLAB,Placa de aquisição de dados,Módulos de
força,Cabos de controle e de força.Os dados foram coletados através de testes
realizados na planta durante o projeto experimental.A forma de analise dos dados se da
por meio de gráficos e Resultados: Os resultados obtidos até o presente momento não
são satisfatórios, pois o modelo não apresenta bom comportamento no teste de
validação do processo.
Para realizar o teste de validação foram introduzidos algoritmos de predição de um
passo a frente e predição livre do modelo.
Os testes realizados com algoritmos de predição de um passo a frente apresentam
resultados satisfatórios em que a RNA consegui representar um bom modelo para o
sistema.
Para a validação utilizando predição livre a RNA não apresenta resposta satisfatória
para o sistema. Suspeita-se que a estrutura do modelo precisa ser reajustada para que o
sistema apresente um modelo satisfatório. Conclusão: Conclui-se que a RNA não
apresenta um bom comportamento do sistema, pois para a validação utilizando o
algoritmo de predição livre a RNA não apresentou resposta satisfatória para o sistema.
Sendo assim podemos dizer que a rede neural não foi capaz de representar o sistema
adequadamente. 
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