UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE

U NIVERSIDADE F EDERAL DO R IO G RANDE DO N ORTE
C ENTRO DE T ECNOLOGIA
P ROGRAMA DE P ÓS -G RADUAÇÃO EM E NGENHARIA
E LÉTRICA E DE C OMPUTAÇÃO

Sistema Híbrido para Detecção e Diagnóstico de
Falhas em Sistemas Dinâmicos

Marcelo Roberto Bastos Guerra Vale

Orientador: Prof. Dr. André Laurindo Maitelli

Tese de Doutorado apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Engenharia
Elétrica e de Computação da UFRN (área de
concentração: Automação e Sistemas) como
parte dos requisitos para obtenção do título
de Doutor em Ciências.

Número de ordem PPgEEC: D122
Natal, RN, Junho de 2014

UFRN/Biblioteca Central Zila Mamede
Catalogação da publicação na fonte.
Vale, Marcelo Roberto Bastos Guerra.
Sistema híbrido para detecção e diagnóstico de falhas em sistemas dinâmicos.
/ Marcelo Roberto Bastos Guerra Vale - Natal, RN, 2014
86 f.: il.
Orientador: Prof. Dr. André Laurindo Maitelli.
Tese (Doutorado) Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Centro de
Tecnologia. Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica e de Computação.
1. Sistema de detecção e diagnóstico de falhas Tese. 2. Árvore de decisão
Tese. 3. Observador de estado Tese. 4. Engenharia elétrica e da computação
Tese. I. Maitelli, André Laurindo. II. Universidade Federal do Rio Grande do
Norte. III. Título.
RN/UF/BCZM
CDU 681.5.09

A Deus que permitiu que tudo
pudesse ser realizado.

Agradecimentos

Aos meus pais pela paciência e sabedoria passada durante toda esta jornada.
A todos os meus familiares pelas orações e energias que me foram direcionadas.
A minha noiva Fabiana Karla de Oliveira Martins Varella pelo apoio incondicional.
Aos meus amigos pela confiança e por sempre acreditarem.
Ao meu orientador, professor Dr. André Laurindo Maitelli, por todos esses anos de orientação e apoio.
Aos professores Allan de Medeiros Martins, Oscar Gabriel Filho e Fábio Meneghetti
Ugulino de Araújo, por servirem de exemplo profissional e ética durante toda minha vida
acadêmica.
A todos os amigos dos laboratório e das disciplinas cursadas que um dia convivi e que fez
parte dessa caminhada, em especial a Rodrigo Siqueira pela parceria durante toda a reta
final do doutorado.
Ao meu primo e companheiro de jornada, Daniel Guerra, por sempre estar a disposição e
me dando forças.
A todos os professores da UFERSA que torceram e me ajudaram nessa reta final.

“Às vezes a felicidade demora a chegar.
Aí é que a gente não pode deixar de sonhar.
Guerreiro não foge da luta, não pode correr.
Ninguém vai poder atrasar quem nasceu pra vencer.”
(Alexandre S. de Assis/Gilson Bernini/Carlos Madureira)

Resumo

As indústrias estão cada vez mais rigorosas quando o assunto é segurança, tanto para
evitar prejuízos financeiros com acidentes e baixa produtividade, quanto para preservar
o meio ambiente. Diante dos grandes acidentes em todo o mundo envolvendo aeronaves
e processos industriais (nucleares, petroquímicos etc) procurou-se investir em sistemas
que pudessem detectar e diagnosticar falhas (FDD-Fault Detection and Diagnosis). Os
sistemas FDD podem evitar eventuais falhas auxiliando o homem na manutenção e troca
de equipamentos defeituosos. Nos dias de hoje os assuntos que envolvem detecção, isolamento, identificação e diagnóstico de falhas estão ganhando força no meio acadêmico e
industrial. Diante deste impulso, neste trabalho será discutido a importância do estudo de
técnicas que possam auxiliar o desenvolvimento de sistemas de detecção e diagnóstico de
falhas e proposto um método híbrido para a detecção e diagnóstico de falhas em sistemas
dinâmicos. Um breve histórico é apresentado de forma a contextualizar as técnicas utilizadas no trabalho. A detecção de falhas pelo sistema proposto é baseada em observadores
de estado juntamente com outras técnicas estatísticas. A ideia principal é utilizar o próprio observador, para além de servir como redundância analítica, permitir a criação de um
resíduo que será utilizado na detecção da falha e também no seu diagnóstico. Um banco
de assinaturas auxiliará o sistema de identificação de falhas, que, baseado nas assinaturas
oriundas das análises de tendência do sinal do resíduo e sua derivada, irá realizar a classificação das falhas baseada em uma árvore de decisão. Este sistema FDD será submetido
a alguns testes e validações em duas plantas: uma planta simulada de tanques acoplados
e em uma planta didática com instrumentação industrial. Os resultados colhidos desses
ensaios se mostraram satisfatórios para um grupo de falhas testadas e serão discutidos no
decorrer do trabalho.
Palavras-chave: Sistema de Detecção e Diagnóstico de Falhas, Árvore de Decisão e
Observador de Estado.

Abstract

The industries are getting more and more rigorous, when security is in question, no
matter is to avoid financial damages due to accidents and low productivity, or when it’s
related to the environment protection. It was thinking about great world accidents around
the world involving aircrafts and industrial process (nuclear, petrochemical and so on)
that we decided to invest in systems that could detect fault and diagnosis (FDD) them.
The FDD systems can avoid eventual fault helping man on the maintenance and exchange
of defective equipments. Nowadays, the issues that involve detection, isolation, diagnose
and the controlling of tolerance fault are gathering strength in the academic and industrial
environment. It is based on this fact, in this work, we discuss the importance of techniques
that can assist in the development of systems for Fault Detection and Diagnosis (FDD)
and propose a hybrid method for FDD in dynamic systems. We present a brief history
to contextualize the techniques used in working environments. The detection of fault
in the proposed system is based on state observers in conjunction with other statistical
techniques. The principal idea is to use the observer himself, in addition to serving as an
analytical redundancy, in allowing the creation of a residue. This residue is used in FDD.
A signature database assists in the identification of system faults, which based on the
signatures derived from trend analysis of the residue signal and its difference, performs
the classification of the faults based purely on a decision tree. This FDD system is tested
and validated in two plants: a simulated plant with coupled tanks and didactic plant with
industrial instrumentation. All collected results of those tests will be discussed.
Keywords: Fault Detection and Diagnosis (FDD), Decision Trees and State Observer.
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Capítulo 1
Introdução

Desde a década de 1960 a influência da automação em diversas áreas, tais como aeroespacial, usinas nucleares, automotiva e fábricas de produtos químicos que processam
materiais perigosos, tem aumentado progressivamente. A expansão de processos automatizados vem ganhando impulso pela demanda, cada vez maior, na qualidade dos produtos
industriais, confiabilidade dos sistemas e liberação do operador de uma série de atividades
manuais, principalmente em ambientes considerados de risco. O alto grau de automatização, principalmente em indústrias, requer sistemas de controle sofisticados para atender
requisitos de desempenho e segurança. Porém, nem sempre esses requisitos podem ser
garantidos em um projeto de controle convencional, principalmente em casos de falhas
em atuadores, sensores ou outros componentes do sistema. Como falhas podem ocorrer,
já que componentes físicos envelhecem e sofrem com interferências externas, é cada vez
mais comum o interesse por parte de pesquisadores acadêmicos, bem como profissionais
das indústrias, em estudos envolvendo sistemas de Detecção e Identificação de Falhas.
Para tornar o desenvolvimento de sistemas de controle tolerantes a falhas mais eficientes, tem aumentado significativamente o número de pesquisas em áreas de detecção,
isolamento, identificação e diagnóstico de falhas. Sistemas capazes de detectar, identificar, isolar e/ou diagnosticar falhas são conhecidos como sistemas FDI (Fault Detection
and Isolation) ou FDD (Fault Detection and Diagnosis). O estudo em sistemas FDI/FDD
pode ser dividido em três etapas: detecção, identificação e isolamento de falhas. O ato de
detectar uma falha consiste em apenas informar que algo fora do normal está acontecendo
no sistema. O isolamento da falha está relacionada a localidade da falha, ou seja, em qual
equipamento a falha está ocorrendo. A última etapa é a identificação da falha. Essa etapa
exige um pouco mais de informação a respeito da falha, já que irá classificá-la. Muitas
vezes a identificação da falha também é chamada de etapa de diagnóstico da falha. As
etapas de um sistema FDI são mostradas na Figura 1.1.
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Figura 1.1: Etapas de um sistema FDI/FDD.

1.1

Motivação

A motivação sobre estudos envolvendo sistemas FDI/FDD está relacionada a alguns
acidentes que aconteceram a partir da década de 1970 no âmbito aeroespacial e industrial.
Um desses grandes acidentes aconteceu em 1979 com uma aeronave da American Airlines
que estava decolando de Chicago e, ao ocorrer uma falha, o voo 191 tornou-se o desastre
aéreo nos Estados Unidos com o número mais elevado de vítimas (271 pessoas). Em relação à segurança crítica em indústrias de usinas nucleares, os interesses em sistemas de
diagnósticos e controladores tolerantes a falhas têm sido intensificados desde o acidente
de Three Mile Island (28 de março de 1979) e da tragédia na usina nuclear de Chernobil
(26 de abril de 1986) [Zhang & Jiang. 2007]. Existem outros vários exemplos de acidentes que poderiam ser evitados com um sistema mais sofisticado de tolerância a falhas ou
detecção e diagnóstico de falhas que pudesse alertar aos operadores as prováveis falhas.
Segundo Venkatasubramanian et al. (2003a), indústrias petroquímicas perdem cerca de
20 bilhões de dólares por ano com eventos considerados anormais.
Apesar das pesquisas nesta área serem motivadas por melhorar a segurança dos usuários, há também o objetivo do aumento de lucros com produtos finais, cada vez mais
refinados e com um gasto energético cada vez menor. Hoje em dia, com a ajuda da tecnologia, poucos eventos anormais chegam a provocar catástrofes. Entretanto, acidentes
menores são muito comuns, ocorrendo diariamente. É estimado que pequenos erros em
diversas áreas industriais (farmacêutica, química, energia etc.) têm custado à economia
britânica U$ 27 bilhões/ano, valores estes apresentados por Laser (2000). Outro ponto
importante que também envolve custos são as leis ambientais, que a cada dia se encontram
mais rígidas e com multas cada vez mais severas para as indústrias que não respeitam as
especificações impostas por elas. Com as leis ambientais mais severas, as indústrias tem
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investido mais intensamente em plantas industriais capazes de tratar produtos considerados sem utilidades, antes de jogá-los na natureza, ao invés de simplesmente despejá-los
no meio ambiente.
Alguns autores diagnosticaram que não existe nenhum método isolado de detecção e
diagnóstico de falhas mais eficaz que a combinação de vários métodos, como pode ser
visto em Venkatasubramanian & Mylaraswamy (1997). Baseado na filosofia de sistemas
híbridos, vários estudos foram realizados combinando diferentes técnicas, como mostrado
em Kim et al. (2004), onde dois sistemas FDI híbridos são propostos, o primeiro combinando equações de paridade com transformada wavelet e o segundo baseado em Cross
Channel Monitoring (CCM) e técnicas de redundância analítica baseada em observadores. O objetivo de unir técnicas diferentes para solucionar um determinado problema é
procurar usufruir das vantagens que as mesmas proporcionam em um único sistema, uma
vez que cada técnica tem sua particularidade.

1.2

Proposta, contribuições e objetivos

Neste trabalho será apresentado um método híbrido de detecção e diagnóstico de falhas com o intuito de aproveitar as vantagens de cada técnica utilizada nas etapas que
compõem um sistema FDD. A detecção de falhas no sistema proposto é realizada com a
utilização de observadores de estados e técnicas estatísticas. O intuito é gerar um resíduo
com o auxílio do observador de estado e utilizar esse sinal para detectar e diagnosticar
as eventuais falhas. O observador de estado utilizado, por se tratar de uma redundância analítica e ser responsável pela geração do resíduo, foi modificado para melhorar o
seu desempenho e diminuir o erro de aproximação em sistemas não lineares. Um banco
de assinaturas auxiliará o sistema de diagnóstico de falhas, que, baseado nas análises de
tendência do sinal do resíduo e sua derivada, irá realizar a classificação das mesmas de
acordo com uma árvore de decisão. A utilização da árvore de decisão na identificação
das assinaturas das falhas apresenta uma abordagem fora do convencional, uma vez que
sistemas de identificação de falhas usando árvores de decisão são comumente baseadas
em sistemas de alarmes. A proposta de se utilizar uma árvore de decisão de acordo com
os primitivos de Venkatasubramanian, contribui com um sistema de identificação para a
proposta de primitivos. A geração dos primitivos cria uma assinatura de falhas baseada
na análise de tendência do sinal, porém não identifica as falhas. Para a geração da assinatura do sinal do resíduo baseada nos primitivos de Venkatasubramanian, é proposta uma
abordagem baseada em um grafo, onde a transição de um estado para outro é realizada
conforme as equações de primeiro e segundo grau das aproximações polinomiais do si-
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nal. Testes e validações em relação ao sistema FDD proposto foram realizados em uma
planta simulada de tanques acoplados e em um sistema didático de nível e vazão com
instrumentação industrial. Os testes foram realizados aproximando o máximo de um ambiente industrial, considerando a presença de ruídos, instrumentos industriais, detecção e
diagnóstico online e falhas semelhantes às ocorridas nas indústrias.

1.3

Organização do documento

Neste trabalho, além da introdução sobre o assunto abordado, que foi dado neste primeiro capítulo, é realizada no capítulo seguinte, uma revisão bibliográfica sobre detecção
de falhas e conceitos importantes da área. Ainda neste capítulo (Capítulo 2) são abordados
os principais métodos usados em sistemas FDI/FDD e realizado um estudo apresentando
todo o histórico de publicações na área desde os anos 70 até os dias de hoje. No terceiro capítulo, serão mostradas algumas formas utilizadas na literatura para diagnosticar
falhas comuns em alguns equipamentos industriais, como atuadores e sensores. Métodos
de identificação/diagnósticos são discutidos, ainda no Capítulo 3, sendo apresentada um
levantamento bibliográfico sobre publicações relevantes da área. No capítulo seguinte, o
método híbrido proposto e suas metodologias serão apresentados. As técnicas utilizadas
no sistema como: observadores de estado, ferramentas estatísticas e árvores de decisão,
serão detalhadas. O Método híbrido como um todo é abordado e as ferramentas utilizadas
em cada fase do sistema proposto é fundamentada. No Capítulo 5 serão mostrados alguns
testes e simulações em uma planta de tanques acoplados e em uma planta didática com
instrumentação industrial. As falhas utilizadas para os testes são detalhadas e o sistema
de tanques acoplados é modelado matematicamente. Todas as fases do sistema FDD é
exemplificado e representado, passando uma ideia prática de como é tratado cada etapa
do sistema proposto. Finalmente, no Capítulo 6, tem-se a conclusão do que foi proposto
e algumas perspectivas de trabalhos futuros.

Capítulo 2
Detecção de Falhas

Com o avanço da tecnologia, os processos industriais se tornam cada vez mais complexos e integrados. Esse aumento da integração e complexidade de sistemas industriais
faz com que a ocorrência de falhas seja um fator de complicação. As falhas tendem a
crescer com o aumento do número e complexidade dos equipamentos envolvidos no processo e, assim, a detecção das falhas se torna mais árdua. Essa dificuldade de detecção
aumenta uma vez que existem mais variáveis envolvidas em um processo e as mesmas
atuam simultaneamente. Com isso, é cada vez mais crescente o aumento de pesquisas em
sistemas de Detecção e Diagnóstico de Falhas (FDD).
Antes de entrar no assunto principal deste capítulo (Detecção de Falhas) são apresentadas algumas terminologias que serão importantes para o entendimento deste trabalho, a
fim de evitar possíveis interpretações equivocadas de conceitos, já que algumas definições
podem variar de autor para autor, de literatura para literatura, uma vez que são exploradas
em diferentes áreas. As definições abaixo podem ser encontradas em Isermann (2006),
Silva (2008):
• Falta (Fault): É um desvio não permitido de pelo menos uma característica do
sistema a partir do aceitável, usual ou condição padrão;
• Falha (Failure): É uma interrupção permanente da habilidade do sistema em executar uma determinada função sob certas condições de operação;
• Mau Funcionamento (Malfunction): É uma irregularidade intermitente na execução da função desejada do sistema.
Algumas observações também podem ser consideradas para um melhor entendimento
dos conceitos supracitados:
• Uma falta é um estado dentro do sistema;
• O desvio não permitido é a diferença entre o valor da falta e o limite violado da
zona de tolerância para seu valor usual;
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• Uma falta pode iniciar uma falha ou um mau funcionamento;
• Uma falha é a terminação da habilidade de uma unidade funcional de executar uma
função requerida;
• Um mau funcionamento é a interrupção temporária do funcionamento do sistema.
Em algumas literaturas, principalmente na internacional, o que diferencia falha de
falta é que na falha tem-se a interrupção permanente do funcionamento do sistema, já
na falta o sistema continua a funcionar, apesar de apresentar um leve desvio do funcionamento normal. Já um mau funcionamento é caracterizado pela interrupção temporária
do funcionamento normal do sistema. Vale ressaltar que em alguns trabalhos brasileiros,
os termos “Falha” e “Falta” se confundem se comparado com a literatura internacional.
Um exemplo claro disso é o termo “sistemas tolerantes a falhas”, que é usado na literatura brasileira ao invés de “sistemas tolerantes a faltas”, como encontrado na literatura
internacional. Neste trabalho, os termos “Falha” e “Falta” serão tratados como sendo
situações indesejáveis, independente de ocorrer ou não a parada do funcionamento do sistema. Para melhor entendimento e diferenciação dos três conceitos mencionados, observe
a Figura 2.1.
Funcionamento

Funcionamento
Defeituoso

Funcionamento
Normal

te
Função
Falha

Falta

1
0

Funcionamento

te

t

Função
Mau
Funcionamento

1
0

te

t

Figura 2.1: Comportamento dos eventos “falha” ou “mau funcionamento” provocado por
uma “falta”.
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Tipos de Falhas

Um sistema de detecção e isolamento de falhas tem que apresentar duas características
básicas. A primeira, que está relacionada ao tempo, informa ao responsável pelo processo
quando ocorre uma dada falha, e assim, a detecção está intimamente relacionada com o
tempo da falha. Em outras palavras, deve ser informado quando ocorreu a falha e quanto
tempo durou. Já o isolamento da falha está relacionado com o local (equipamento) em
que a mesma ocorreu, portanto, se refere a localização da falha. Diante dessas duas
características costuma-se classificar as falhas em relação ao tempo e a localização.
As definições de cada classificação, quanto ao tempo, são mencionadas a seguir de
acordo com Silva (2008) e representadas na Figura 2.2:
• Falhas abruptas: São aquelas que surgem repentinamente, podendo ser decorrentes de imprevistos ou até mesmo de acidentes. Essas falhas mudam o comportamento do processo rapidamente, exigindo contra-ações velozes e eficazes que
possam minimizar as conseqüências do ocorrido.
• Falhas incipientes: São falhas iniciadas a partir de pequenos desvios do comportamento normal do sistema, podem ser mascaradas pelos controladores, e muitas
vezes passam despercebidas pelos operadores ou até mesmo pelos sistemas de detecção e isolamento de falhas.
• Falhas intermitentes: São aquelas que se alternam no tempo. Podem ser causadas
por alguma perturbação periódica ou por alguma situação que se repita ciclicamente, caracterizando-se um cenário de falha.
Funcionamento
Incipiente
Intermitente

Funcionamento
Normal

Abrupto

Figura 2.2: Classificação das falhas quanto ao tempo.
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Localização de Falhas

A localização das falhas está relacionada ao local de sua ocorrência, em outras palavras, o equipamento que está apresentando a falha. A classificação quanto a localidade
da falha envolve outra etapa do processo de detecção e diagnóstico de falhas, que será
explorada no decorrer deste trabalho.
• Falhas em atuadores: Em geral, atuadores são dispositivos que convertem sinais
elétricos em uma ação física. Falhas nesses dispositivos implica em uma resposta
incorreta do processo em relação a ação de controle, produzindo em geral grande
variabilidade na qualidade dos produtos produzidos. Os atuadores mais comuns são
as válvulas. Geralmente os processos de controle de nível e temperatura são compostos por diversas válvulas. Falhas comuns que ocorrem são entupimentos devido
à deposição de material na região da válvula e alteração de características da válvula, além do aparecimento de problemas de não linearidades, tais como: histerese
e zona morta, devido ao seu envelhecimento. Outros exemplos de atuadores são:
motores, bombas e aquecedores. Da mesma forma que as válvulas, esses atuadores são comuns em muitos processos de nível e temperatura. É comum que com o
tempo ocorra um desgaste desses equipamentos, o que altera o seu comportamento.
Essas alterações podem levar a mudança na resposta dos atuadores e consequentemente do processo como um todo, afetando assim a qualidade do mesmo.
• Falhas em sensores: Sensores são os elementos utilizados para medição das variáveis do processo. Uma falha nesse elemento induz a uma medição errada da
variável medida, podendo levar a uma ação de controle equivocada. Em processos
de controle de nível e temperatura existem sensores que fazem medições vitais para
o controle do processo. Podem ser citados sensores de temperatura, nível, vazão
e pressão. Falhas comuns que podem ocorrer em sensores são a perda do sinal
desse equipamento e o aparecimento gradual ou instantâneo de um off-set na medição. Ambas as falhas provocam ações de controle equivocadas. A perda do sinal
apresenta uma variação brusca que pode ser observada pelo operador, mas em um
processo mais complexo muitas vezes não será observada com tanta facilidade. Em
outras palavas, o aparecimento de um off-set no instrumento de medição, principalmente quando gradual (incipiente), dificulta a percepção do operador.
• Falhas estruturais e no sistema dinâmico: Ocorrem quando qualquer alteração
no sistema muda de alguma forma a relação original de entrada e saída do mesmo.
Essas falhas podem causar alterações em parâmetros críticos do sistema, ou até
mesmo mudanças em sua dinâmica, desde que não sejam em sensores e atuadores
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e sim em transmissores de sinais ou componentes estruturais, como por exemplo
tubulações, tanques etc.
Considerando um processo genérico, a Tabela 2.1 relaciona as principais falhas apresentadas nas três localidades relacionadas: sensores, atuadores e sistema.
Atuadores
Erro de escrita
Erro de leitura
Sensibilidade a ruído
Queima
Atraso de transporte

Sensores
Erro de leitura
Descalibração
Sensibilidade a ruído
Queima
-

Sistema dinâmicos e estruturais
Mudanças estruturais
Atraso de propagação
Sensibilidade a ruído
Queima (transmissor)
Erro de transmissão

Tabela 2.1: Falhas genéricas.
Ainda em relação à localização, seja falhas na planta ou na instrumentação (sensores
e atuadores), as falhas podem ser classificadas em:
• Falhas aditivas: São entradas desconhecidas agindo na planta e podem ser vazamentos, carregamento, etc;
• Falhas multiplicativas: São mudanças em alguns parâmetros da planta e podem
ser descritos como deterioração de equipamentos da planta, contaminação de superfície, entupimento ou perdas de energia.
Essas variações podem ocorrer de acordo com perturbações externas ou internas. As
perturbações externas em sensores e atuadores são normalmente oriundas da influência
de induções eletromagnéticas. Já as perturbações internas, são causadas por mudanças
nos valores das resistências, capacitores, indutâncias e suas não linearidades, como por
exemplo: folga, histerese, zona morta etc.

2.2

Métodos de detecção de Falhas

Nas últimas décadas do século 20, com o avanço tecnológico e a massificação de
equipamentos eletrônicos mais modernos, a indústria passou por uma forte onda de crescimento. Esse impulso tecnológico fez com que malhas de controle ficassem cada vez
mais sofisticadas e o número de sensores e atuadores aumentasse consideravelmente.
Um grande número de sensores (pressão, vazão e temperatura) passaram a ser instalados mesmo em malhas industriais consideradas simples. No âmbito dos controladores,
novos fabricantes surgiram e passaram a comercializar CLP’s com dimensões reduzidas,
custos acessíveis, construção modular e operação cada vez mais simplificada. A intenção
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de aumentar o número de sensores, atuadores e controladores em processos industriais é
garantir mais segurança e aumentar o rendimento da indústria. Porém, este fato eleva a
chance do surgimento de falhas em algum dos equipamentos envolvidos. Essa demanda
fortalece a linha de pesquisa voltada exclusivamente para a detecção e diagnóstico de
falhas, uma vez que o crescimento da instrumentação (sensores e atuadores) requer um
esforço maior para suprir eventuais falhas nesses equipamentos.
Desde a década de 1970, os estudos sobre métodos de detecção de falhas vêm crescendo. Como pode ser visto em Almasy & Sztano (1975) e Broen (1974), a grande
maioria dos trabalhos dessa década procuravam verificar e correlacionar medições para
auxiliar na detecção das falhas, ou ainda, utilizar algum método de estimação para gerar
uma redundância analítica e diante dessa redundância detectar possíveis falhas. No final
da década de 1980 Basseville (1988) realizou uma exaustiva pesquisa e mostrou que durante 15 anos o problema da detecção de alterações na dinâmica de sistemas e propriedades de sinais recebeu grande atenção, tornando-se tema de destaque em artigos científicos
e livros da área. Nas duas décadas seguintes, muitos trabalhos foram realizados na área de
detecção de falhas, fazendo com que o número de trabalhos triplicasse, passando de 494
publicações na década de 1970 para 1.696 em 1980 e 6.256 em 1990. No final da década
de 1990 ocorreu um crescimento nas pesquisas sobre diagnóstico de falhas, fazendo com
que o número de trabalhos nessa área ultrapassasse o número de publicações sobre detecção de falhas, porém o número de pesquisas tratando sobre este tema continuou em uma
grande crescente, apresentando mais de 13 mil publicações na primeira década do século
21.
Como não existe diagnóstico sem detecção, o que ocorreu de fato foi uma evolução
natural dos sistemas FDI/FDD. Com o crescimento do poder de processamento das máquinas e a efetivação de técnicas inteligentes como RNA e lógica fuzzy, os sistemas de
detecção de falhas pesquisados procuraram agregar características de isolamento, diagnóstico e identificação de falhas. Sistemas que apenas detectavam falhas ficaram obsoletos e surgiram os sistemas FDD e FDI. A Figura 2.3 mostra um levantamento do número
de publicações realizadas no Instituto de Engenheiros Eletricistas e Eletrônicos (IEEE),
desde 1970 até os dias atuais.
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Figura 2.3: Publicações sobre detecção e diagnóstico de falhas no IEEE.

A evolução das pesquisas em sistemas de detecção e diagnóstico de falhas é bem representada em três artigos de Venkatasubramanian (2003) e no artigo de L. Travé (2013).
No primeiro artigo de Venkatasubramanian et al. (2003a), os autores fazem uma revisão
bibliográfica voltada para detecção e diagnóstico de falhas usando métodos quantitativos
baseados em modelo. Dentre as técnicas abordadas são discutidos vários métodos para
geração e análise de resíduos, como por exemplo: observadores de estados, equações de
paridade e filtros de Kalman. A primeira parte do estudo é voltada para a geração de resíduos e em seguida algumas ferramentas são discutidas como alternativas para realização
da avaliação residual, como por exemplo: ferramentas estatísticas, análise de threshold e
ferramentas inteligentes. Na segunda e terceira partes do estudo de Venkatasubramanian
et al. (2003b) e Venkatasubramanian et al. (2003c), as revisões são mais direcionadas para
o diagnóstico de falhas, que serão discutidas no capítulo 3. Em Travé-Massuyès (2013),
uma parte da revisão é dedicada para a detecção de falhas baseadas em resíduos, com métodos sendo discutidos, trabalhos referenciados e algumas definições importantes sobre a
geração e avaliação residual. Em ambos os artigos ( [Venkatasubramanian et al. 2003a] e
[Travé-Massuyès 2013]) são abordados os métodos híbridos, suas vantagens e eventuais
combinações presentes na literatura.
Existem diversos métodos de detecção de falhas e suas classificações podem variar
dependendo da literatura. Isermann (2006) divide as técnicas de detecção de falhas em
várias grandes áreas e representa as ramificações de acordo com a Figura 2.4.
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Figura 2.4: Métodos de detecção de falhas [Isermann 2006].
Dentre os métodos de detecção de falhas, um ramo bastante explorado são os limítrofes, também conhecidos como métodos de verificação de limites (limiares). Normalmente
essas ferramentas de detecção de falhas trabalham com dois valores limites. Esses limites são chamados de thresholds. Um estado é considerado normal se respeitar os limites
(Ymax e Ymin ), onde Y pode ser considerado uma variável mensurada do processo. Uma
vez excedido um dos dois limites, um alarme de falha poderá ser emitido. A desvantagem
de utilizar variáveis de medição no método de verificação de limites, ocorre, devido a
flutuações normais (ou ruídos) em torno de um dos thresholds acarretar em alarmes falsos. Para evitar tais alarmes costuma-se usar verificação de tendência da variável medida,
thresholds adaptativos, thresholds fuzzy, dentre outros.
• Verificação de limites:
– Verificação do valor absoluto: Variáveis monitoradas são verificadas dentro
de uma zona de tolerância pré-estabelecida.
– Verificação de tendência: A primeira derivada de uma variável monitorada é
verificada. Neste caso a tendência da variável monitorada (primeira derivada)
é avaliada e verificada se respeita os limites mínimo e máximo.
– Métodos estatísticos: Medidas estatísticas (como média e variância) são calculadas a partir de variáveis mensuradas no processo e verificadas se extrapolam
os limiares estabelecidos.
– Limiares Fuzzy: Funções fuzzy representando o limite superior e inferior evitam decisões booleanas e informam gradualmente a gravidade (probabilidade)
de ocorrência da falha.
– Limiares adaptativos: Os limites não são fixos e flutuações da variável checada alteram os limiares. Filtros passa-alta e passa-baixa são utilizados para
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aumentar e diminuir os thresholds superiores e inferiores de acordo com a
variável verificada.
Na prática, a verificação de limites e a análise de tendência são técnicas muito populares, em que a determinação dos limites desempenha um papel central. Normalmente, os
limites são determinados com base em experiências ou por meio de testes reais e simulação. Combinações de técnicas são comuns e suprem eventuais desvantagens de métodos
usados isoladamente. Um exemplo intuitivo de combinação de métodos é a utilização
da verificação do valor absoluto juntamente com a verificação de tendência para evitar
eventuais alarmes falsos provocados por ruídos.

2.2.1

Detecção de falhas utilizando resíduo

Em grande parte da literatura, quando se fala em tolerância a falhas geralmente usa-se
um sistema de redundância para gerar o resíduo. Um sistema tolerante a falhas tem que
ser capaz de detectar, diagnosticar e suprir pequenas falhas, evitando assim paradas de
produção ou danos na planta. Para isso, é necessário, além do módulo a ser monitorado,
um ou mais módulos conectados em paralelo. Estes módulos de redundância podem ser
idênticos ou diferentes. Tais esquemas de redundância podem ser projetados por hardware, software, informações do processo e componentes mecânicos ou elétricos.
Redundância está tão intimamente relacionada a tolerância a falhas, consequentemente detecção de falhas, que o termo usado na indústria nacional para designar um
sistema tolerante a falhas é sistema redundante. Redundância para tolerância a falhas
pode aparecer de várias formas, dentre elas, segundo Weber (2001), pode-se destacar:
• Redundância de hardware;
• Redundância de software.
Um exemplo de redundância de hardware são os esquemas que mostram sistemas tolerantes a falhas com redundância de hardware eletrônicos, como por exemplo, sensores
e atuadores elétricos. A redundância de software tem sido bastante explorada não apenas
na detecção de erros em programas, mas também para servir como detector de falhas de
hardware através do que a literatura denomina de analytical redundancy. Este tipo de
redundância de software utiliza sinais gerados por modelos matemáticos para detectar,
diagnosticar e isolar falhas ocorridas em equipamentos (hardware), como por exemplo
sensores e atuadores. A redundância analítica procura suprir algumas desvantagens encontradas na redundância de hardware, como por exemplo, custo, peso e espaço.
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Os sistemas de detecção e diagnóstico de falhas, em geral, são baseados em medições
de variáveis do processo (equipamentos industriais) e variáveis observadas por operadores. Como pode ser visto nas Figuras 2.4 e 3.6, existem diversas técnicas que são exploradas para fins de detecção e diagnóstico de falhas, porém nenhuma técnica FDI/FDD
atualmente consegue resolver todos os problemas. Desenvolver um sistema FDI generalista é uma tarefa árdua, tendo em vista a diversidade das falhas (abruptas, incipientes
etc.), a complexidade das plantas, a quantidade de componentes físicos envolvidos em um
processo e ainda as interferências externas do ambiente que podem trazer interrupções,
ruídos e perturbações ao sistema. Com todas essas dificuldades, muitos trabalhos têm
sido desenvolvidos e um grande número de técnicas já foram utilizadas. Em Venkatasubramanian et al. (2003a) são citados alguns exemplos de trabalhos envolvendo técnicas
que utilizam árvores de falhas, dígrafos, abordagens analíticas, sistemas especialistas e
RNAs.
Uma abordagem bastante explorada para a detecção de falhas baseia-se na comparação do comportamento real com um comportamento simulado. A diferença entre a saída
do processo real e os sinais de um modelo matemático que descreve a dinâmica resultaria
no que a literatura chama de resíduo. Um esquema genérico de redundância é mostrada
na Figura 2.5

Figura 2.5: Esquema de redundância.
Para Weber (2001), a redundância analítica que utiliza sinais gerados por modelos
matemáticos para detectar, diagnosticar e isolar falhas pode ser adquirida utilizando diversas técnicas de identificação de modelos, muitas delas tratadas em Isermann (2006),
como por exemplo:
• Método de identificação do processo:
– Identificação com funções de correlações;
– Estimação de parâmetros para processos lineares (MQR);
– Identificação de processos não lineares (RNA).
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• Equação de paridade (resíduos):
–
–
–
–
–

Equações de paridade com função de transferência;
Equações de paridade com modelo de espaço de estados;
Propriedades residuais;
Equações de paridade para processos não lineares;
Estimação de parâmetros com equações de paridade.

• Observadores e estimação de estados:
–
–
–
–

Observador de estado;
Estimação de estado (Filtro de Kalman);
Observador de saída;
Comparação de paridade e observadores baseada em aproximações.

Considerando que observadores de estado utilizam o erro da saída, dado pela diferença
entre a medição da variável no processo e o modelo ajustável, pode-se assumir que os
observadores de estado são bons candidatos a sistemas de detecção baseados em modelos.
Porém, deve-se assumir que, para a utilização de observadores de estados, é preciso ter
um conhecimento sobre a estrutura e os parâmetros do modelo. Alguns trabalhos utilizam
essa técnica com esse intuito e podem ser vistos na literatura, como em Yan & Edwards
(2005), Frank & Ding (1997), Nakhaeinejad & Bryant (2011) e Zhang (2012).
Algumas variações de esquemas são comuns na literatura, procurando sempre agregar
vantagens de mais de uma técnica e tentando adequar o esquema ao tipo de equipamento.
Em sistemas tolerantes a falhas, o grande desafio é encontrar um equilíbrio entre o grau
de redundância, ou seja, quais componentes precisam ser tolerantes a falhas; quantos módulos de redundância usar para cada equipamento; qual tipo de espera usar para cada
módulo e até que ponto vale a pena investir para se ter essa redundância. Em outras palavras, deve-se encontrar o ponto de equilíbrio entre custo, espaço e o peso da redundância.
Uma vez estabelecido o método de redundância e gerado o resíduo, a próxima etapa é
realizar uma análise do resíduo para tomar decisões quanto a ocorrência ou não das falhas.
Essa etapa da detecção de falhas é conhecida como avaliação residual.

2.2.2

Avaliação residual

Em sistemas de detecção de falhas usando resíduo, é necessário, além de um bloco
para geração do mesmo, um bloco para avaliar o resíduo e detectar mudanças indesejadas. Esse bloco avaliador será responsável por separar as falhas de possíveis distúrbios
e incertezas, além de informar se aconteceu uma falha e o instante de sua ocorrência. A
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Figura 2.6 representa um sistema de detecção de falha baseado em resíduo e seus respectivos blocos: modelo do processo, gerador de características e detector de mudanças.
O bloco do modelo do processo servirá para representar o comportamento do processo
em condições normais. Havendo uma falha no processo, a saída desse bloco irá divergir
da saída do processo e o bloco gerador de característica irá representar essa divergência
gerando o resíduo entre eles. O modelo do processo pode ser obtido por métodos de
estimação de parâmetros, observadores de estado, modelo matemático etc. O bloco detector de mudança será responsável por informar, fundamentado no resíduo, se o mesmo
excedeu determinados limites e consequentemente ocorreu ou não uma falha.
Um ponto importante em sistemas baseados em resíduo é a implementação de técnicas
para evitar alarmes falsos, uma vez que o surgimento de um resíduo pode ser oriundo de
um ruído, má identificação ou falha. Para evitar esses problemas é necessário a utilização
de filtros e ferramentas estatísticas que possam evitar alarmes falsos.

Figura 2.6: Esquema para detecção de falha [Isermann 2006].
No presente trabalho, um observador de estados por região é implementado para servir de redundância analítica e fará o papel do modelo do processo mostrado na Figura 2.6.
O observador será chaveado de acordo com a região de operação do processo, para cada
região haverá matrizes correspondentes, em outras palavras, o modelo do processo será
representado por um observador de estados linearizado por regiões. A diferença entre a
saída do processo e a saída do observador irá gerar um resíduo, bloco gerador de caracte-
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rística da Figura 2.6. Esse resíduo irá ser avaliado no bloco detector de mudanças, usando
métodos de verificação de limites e consequentemente falhas serão detectadas caso o resíduo exceda os limites pré-estabelecidos. O sistema como um todo será detalhado no
Capítulo 4.

Capítulo 3
Diagnóstico de Falhas

Um sistema de detecção e identificação/diagnóstico de falhas deve apresentar três
características básicas. A primeira, que está relacionada ao tempo, informa ao responsável
pelo processo quando ocorre uma dada falha. A segunda etapa refere-se ao isolamento
da falha, ou seja, informar o local físico (sensor, atuador etc.) onde a falha ocorreu. A
terceira etapa corresponde a identificação e diagnóstico de falha, com informações sobre
a falha quanto sua classificação e amplitude. Em algumas literaturas, sistemas de FDI
também são chamados de sistemas de detecção e diagnóstico (FDD), como pode ser visto
em Porto (2009).
Com as informações obtidas pelo sistema FDI/FDD, o sistema de controle já pode tomar decisões para recuperar as falhas que foram diagnosticadas. A presença de falhas em
equipamentos de plantas industriais é algo rotineiro e comum, e tem incorporado alguns
métodos para suprir pequenas falhas e evitar paradas na produção, aumentando assim a
produtividade da indústria. No passado, utilizava-se limit checking de importantes variáveis de processos para acionar alguns alarmes e consequentemente realizar uma proteção
automática do sistema. Ainda hoje, esses sistemas solucionam diversos problemas de
segurança na indústria. Porém, através desse método simples de detectar falhas, não se
pode obter nenhum detalhe quanto ao seu diagnóstico. Estudos recentes procuram, através
de métodos de análise de sinais, estimação de parâmetros e inteligência computacional,
desenvolver sistemas capazes de detectar e diagnosticar falhas. Os objetivos principais
desses novos métodos são detectar antecipadamente pequenas falhas de comportamento
abrupto ou incipiente; diagnosticar falhas em atuadores, processos e sensores; supervisionar processos de manutenção e reparo de equipamentos etc.
Na Figura 3.1 pode-se observar os passos necessários para o diagnóstico de falhas.
Independente do método a ser utilizado e as ferramentas, a extração de características
relativas às falhas é fundamental. Vale salientar que as características são informações
adquiridas a partir de sinais ou modelos do processo, os quais representam seu estado

CAPÍTULO 3. DIAGNÓSTICO DE FALHAS

19

atual. Já os sintomas são alterações da percepção normal que um processo pode apresentar, podendo ou não consistir-se em um falha.

Figura 3.1: Etapas diagnóstico de falhas.
A relação entre sintomas e falhas segue normalmente a relação física entre causa e
efeito. Em outras palavras, pode-se dizer que uma falha causa eventos, que por sua vez
geram sintomas. O diagnóstico de falhas é feito baseados em sintomas, ou seja, o sistema
FDD observa sintomas e diagnostica falhas. A relação causa-efeito é o inverso da relação
sintoma-diagnóstico, como pode ser visto na Figura 3.2.

Figura 3.2: Relação falha sintoma.
Como o objetivo de sistemas de controle é alcançar dependabilidade, e é cada vez mais
comum a presença de sistemas FDD/FDI em malhas de controle, logo, é importante definir outros conceitos relacionados ao escopo do trabalho. O termo dependabilidade é uma
tradução literal do termo inglês dependability, que indica a qualidade do serviço fornecido
por um dado sistema e a confiança depositada no serviço fornecido [Weber 2001]. As
principais medidas de dependabilidade são: confiabilidade (reliability), disponibilidade
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(availability), segurança de funcionamento (safety), segurança (security), mantenabilidade, testabilidade e comprometimento do desempenho (performability) [Weber 2001].
As definições abaixo podem ser encontradas em Isermann (2006) e Silva (2008):
• Confiabilidade (reliability): Habilidade de um sistema de executar uma função
requerida sob certas condições, dentro de um dado escopo, durante um dado período
de tempo.
– A confiabilidade pode ser afetada por mau funcionamento e falha.
• Segurança (safety): Habilidade de um sistema de não causar perigo às pessoas
envolvidas, ao ambiente e aos equipamentos.
– A segurança é baseada nos efeitos perigosos da falta, falha e mau funcionamento.
• Disponibilidade (availability): Probabilidade de um sistema ou equipamento operar satisfatoriamente e efetivamente em qualquer período de tempo.
– Quanto maior a disponibilidade, maior será a satisfação do usuário de um
sistema;
– Disponibilidade leva em consideração que falha e mau funcionamento acontecem e levam tempo para serem reparados.
Sistemas FDD/FDI tem como objetivo aumentar o poder de confiabilidade, segurança
e disponibilidade de sistema de controle e consequentemente melhorar a dependabilidade.

3.1

Componentes tolerantes a falhas

Sistemas tolerantes a falhas exigem um projeto específico para componentes considerados importantes, como por exemplo: sensores, atuadores, partes do processo, computadores, equipamentos de comunicação e algoritmos de controle. Um sistema tolerante
a falha tem que possuir a característica de detectar e diagnosticar as falhas, além de reestruturar ou adaptar o controlador para suprir eventuais falhas. Nesses sistemas muitas
vezes é necessária a presença de redundâncias para poder qualificar os sistemas tolerantes
a falhas. Algumas dessas redundâncias já podem ser encontradas em aeronaves e sistemas
nucleares. Portanto, é cada vez mais importante a possibilidade de construir componentes tolerantes a falhas com custos mais reduzidos. Apesar do objetivo do trabalho ser
propor um sistema FDD, alguns exemplos de equipamentos industriais com redundâncias
serão detalhados, mostrando a importância dessa área de pesquisa e o investimento, tanto
acadêmico quanto industrial.
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Sensores tolerantes a falhas

Sistemas de sensores com redundância de hardware são normalmente realizados baseado em dois esquemas. O primeiro esquema é a redundância estática com três ou mais
sensores e um eleitor, como é mostrado na Figura 3.3 (a). Neste caso os três ou mais
sensores em paralelo recebem as mesmas entradas e o papel do eleitor é comparar as saídas e decidir por maioria qual o valor correto. O segundo esquema de redundância de
hardware em sensores é a redundância dinâmica. Neste esquema dois sensores são colocados em paralelo e um sistema de detecção de falha supervisiona o sensor em atividade.
Caso ocorra alguma falha no sensor em atividade, o outro sensor em paralelo assume as
leituras. As Figuras 3.3 (b) e (c) representam dois esquemas de redundância dinâmica de
sensores.
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Figura 3.3: Esquemas de redundância de sensores.

As redundâncias analíticas de sensores envolvem um conhecimento maior sobre os
modelos do processo (ou partes do processo), onde a diferença entre a variável estimada
pelo modelo e a medida pelo processo gera o resíduo. Este resíduo é o indicativo da presença de defeitos. Diferentemente da redundância física (de hardware), onde as medições
de sensores redundantes são comparadas entre si, as medições do sensor de processo são
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comparadas analiticamente com valores inferidos, através de modelos para a respectiva
variável.

3.1.2

Atuadores tolerantes a falhas

Os atuadores tolerantes a falhas são projetados utilizando múltiplos atuadores em paralelo, com redundância estática ou dinâmica. O controle de voo de veículos aéreos é
uma área de pesquisa que utiliza bastante a redundância de sensores e atuadores. Em diversas aeronaves é comum a redundância de sensores e principalmente atuadores, como
por exemplo, em aeronaves não tripuladas, onde se utiliza redundância em grande parte
dos equipamentos vitais do sistema. Em Amaral et al. (2009) além de redundância em
sistemas de comunicação (por exemplo rádio de controle) é mostrado também a implementação de redundância dos servos-atuadores, já que a falha de qualquer um dos servoatuadores pode resultar na perda de controle total ou parcial da aeronave, causando assim
um acidente.
Como atuadores geralmente são formados de diferentes partes, é comum em algumas
literaturas encontrar redundância em determinadas partes do atuador (redundância parcial) e não do atuador como um todo. Normalmente a redundância ocorre na parte do
atuador que apresenta menor confiabilidade, reduzindo o custo da redundância.
Como já ressaltado neste trabalho, o custo da redundância física é a principal desvantagem para se trabalhar com atuadores e outros equipamentos tolerantes a falhas. Diante
desta desvantagem é comum a realização de pesquisas que procuram suprir essas desvantagens, sejam com alternativas de redundância (redundância analítica ou redundância
parcial) ou como foi posposto em Isermann (2004), que apresenta uma estrutura simples
de ser implementada em processadores de baixo custo, ao qual se baseia na estratégia de
reconfiguração em duas vertentes: um atuador inteligente para fornecer as informações
de diagnóstico rápido e de forma exata, e um controlador PID que seja capaz de tolerar o
efeito de falhas com base nas informações de diagnóstico.

3.2

Métodos de diagnóstico de falhas

Na década de 1970, o tema detecção de falhas já apresentava, aproximadamente 500
publicações no IEEE, uma organização composta por engenheiros, cientistas e estudantes,
que desenvolvem padrões para a indústria de computadores e eletro-eletrônicos. Entre os
anos 1970 e 1980 temas como identificação e isolamento de falhas eram pouco pesquisadas, apresentando aproximadamente 50 publicações nessa década. Ainda nessa década o
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tema diagnóstico de falhas começa a ser pesquisado, apresentando 271 publicações.
Em várias literaturas os termos identificação, isolamento e diagnóstico de falhas se
misturam, porém alguns estudiosos da área procuram diferenciá-los, como Isermann e
Venkatasubramanian. O termo isolamento de falhas consiste em localizar a falha, ou
seja, apontar em qual componente está ocorrendo para que o operador possa isolar e
se necessário realizar a troca dos componentes necessários. Sistemas de identificação de
falhas tem por objetivo identificar as variáveis mais importantes para se ter um diagnóstico
da falha, em outras palavras, é responsável por classificar a falha. O diagnóstico de falha
consistem em indicar, com o maior número possível de detalhes, a ocorrência da mesma.
Para isso, quesitos como localização, duração, intensidade e momento de ocorrência, são
essenciais. O diagnóstico da falha é fundamental para a contra-ação ou eliminação da
falha. Sistemas de diagnóstico de falhas tem que detectar, isolar e identificar a falha.
No decorrer das décadas sistemas de identificação de falhas ultrapassou, em termos
de publicações, os sistemas de isolamento de falhas. Essa crescente nas pesquisas de
identificação de falhas em relação aos sistemas de isolamento de falhas é compreensível,
uma vez que sistemas de identificação são mais completos se comparado aos sistemas de
isolamento, que por sua vez, apenas isola a falha e não a identifica. O número de publicações em identificação se intensificou nos anos 1990, justamente com a consolidação das
técnicas de inteligência artificial e o aumento do poder de processamento das máquinas,
como pode ser visto na Figura 3.4.

Figura 3.4: Publicações sobre identificação e isolamento de falhas no IEEE.
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Justamente na década de 1990 houve o grande aumento nas publicações sobre os
sistemas de diagnóstico de falhas, fazendo com que sistemas de identificação e isolamento
de falhas apresentassem um número de pesquisas menor, uma vez que os sistemas de
diagnósticos já realizavam o isolamento e a identificação das falhas. A Figura 3.5 mostra
que da última década do século 20, para a primeira do século 21, o crescimento sobre
sistemas de diagnóstico de falhas cresceu quase 4 vezes, enquanto o tema isolamento
de falhas e identificação de falhas cresceu aproximadamente 2 vezes. Em 2010, o IEEE
apresentou 2.460 publicações referentes a diagnóstico de falhas e na segunda década do
século 21 já consta 8.784 publicações (dados levantados em março de 2014) sobre o tema,
número superior aos 5 primeiros anos do século, que apresentou 4.988 publicações. Esses
dados mostram que o tema ainda está em uma crescente e que, o mesmo, é de interesse
tanto acadêmico quanto industrial. Conforme supracitado, segundo Venkatasubramanian
et al. (2003a), indústrias petroquímicas perdem cerca de 20 bilhões de dólares por ano
com eventos considerados anormais, e segundo Laser (2000), pequenos erros em diversas
áreas industriais (farmacêutico, química, energia etc.) têm custado à economia britânica
27 bilhões de dólares por ano. A Figura 3.5 mostra a evolução no número de pesquisas
sobre isolamento, identificação e diagnóstico de falhas.

Figura 3.5: Publicações sobre diagnóstico de falhas IEEE.

Dentre os vários métodos utilizados para o diagnóstico de falhas, Venkatasubramanian
divide em três grandes áreas: métodos quantitativos baseados em modelos , métodos qualitativos baseados em modelos e os métodos baseados em históricos. Essas três grandes
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áreas de pesquisas em sistemas FDD são bastante exploradas em Venkatasubramanian
et al. (2003a), Venkatasubramanian et al. (2003b) e Venkatasubramanian et al. (2003c).
Em Travé-Massuyès (2013), além de um levantamento bibliográfico sobre os métodos
de diagnóstico e identificação de falhas, uma grande parte da revisão é voltada para as
combinações de técnicas, tanto com intuito de identificar como também diagnosticar falhas. Sistemas híbridos baseados em modelo são usados para ilustrar várias alternativas
de combinações de métodos, como por exemplo: esquemas de estimativa em FDI podem
ser combinados com algoritmos de busca (Inteligência Artificial) para alcançar um sistema híbrido de monitoramento eficiente. A Figura 3.6 mostra as três áreas de pesquisas
em sistemas de diagnóstico de falhas de acordo com [Venkatasubramanian et al. 2003a].

Figura 3.6: Métodos de diagnóstico de falhas [Venkatasubramanian et al. 2003a].
Alguns autores afirmam que não existe nenhum método isolado de detecção e diagnóstico de falhas mais eficaz que a combinação de vários métodos, como pode ser visto
em Venkatasubramanian & Mylaraswamy (1997). Baseado na filosofia de sistemas híbridos vários estudos foram realizados combinando diferentes técnicas. Dentre esses estudos, em [Gao et al. 2000] foi proposto um sistema que utiliza Redes Neurais de Elman
com treinamento assistido por algoritmo genético para detecção de falhas, em [jin Guo
et al. 2005] os autores combinam wavelet com RNAs para detecção de falhas, e em [O.
et al. 2010] foi mostrado um sistema híbrido que combina RNA com PCA para identificar
e isolar falhas.
Métodos de detecção e diagnóstico de falhas têm suas vantagens e desvantagens. Assim, é possível que alguns métodos possam complementar uns aos outros e, consequentemente, melhorar sistemas de diagnóstico. A integração de vários métodos é uma forma de
desenvolver sistemas “híbridos” para superar as limitações de estratégias isoladas, conforme [Fliss & Tagina 2012c].
Diversos trabalhos combinam métodos de detecção e diagnósticos de falhas em di-
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ferentes áreas, como por exemplo em Fliss & Tagina (2012a) que utiliza um método
de otimização (nuvem de partículas e algoritmos genéticos) para otimizar resultados do
sistema de detecção de falhas. Esses sistemas híbridos são propostos para diversas aplicações e/ou resolução de problemas específicos, como por exemplo, falhas em sensores,
falhas em atuadores, falhas aditivas, falhas multiplicativas, falhas isoladas, múltiplas falhas etc.
Um sistema de detecção e diagnóstico de múltiplas falhas é proposto em Fliss &
Tagina (2012b) baseado em técnicas de inteligência artificial e grafos. Outro sistema
proposto, agora em Fliss & Tagina (2012c), combina o uso de verificador de limites
adaptável e fuzzy inspirado na abordagem de Evsukoff’s.
Em Rebouças (2011), uma das propostas apresentadas utiliza um conjunto de redes
neurais especialistas treinadas para cada tipo de falha, logo tem-se um banco de redes
neurais, onde cada rede neural do banco representa o sistema com uma determinada falha.
Com isso, uma simples comparação da saída do processo com todas as redes do banco é
capaz de detectar e identificar a falha ocorrida, diante do mesmo sinal de entrada. Nesse
sistema, para cada nova falha uma nova rede neural deve ser treinada off-line e adicionada
no banco.
Com tudo o que foi apresentado, ficou notório que a etapa de diagnóstico de falhas
é complementar à etapa de detecção de falhas. Um sistema FDD tem que ser capaz de
detectar falhas e representar sintomas dessas falhas para que possam ser diagnosticadas.
A etapa de diagnóstico tem que ser capaz de representar sintomas a partir de sinais do
processo e inferir esses sintomas às eventuais falhas. Muitas vezes o sinal escolhido
para representar e/ou caracterizar falhas é o resíduo e variações do mesmo, como por
exemplo, derivada, representações estatísticas etc. A Figura 3.7 representa um sistema
FDD genérico baseado na análise de resíduo.
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Figura 3.7: Esquema para diagnóstico de falha baseado em resíduo.
O presente trabalho irá analisar sinais residuais e sua derivada (tendência), e com o
auxílio de uma árvore de decisão classificar as falhas. O sistema será capaz de detectar a
falha, informar o tipo de falha (abrupta, intermitente) e o local da falha (sensor, atuador).
O sistema também será capaz de reconhecer novas falhas e permitir que o operador cadastre eventuais novas falhas. No Capítulo 4, todo o sistema FDD proposto será detalhado e
todas as técnicas e métodos utilizados serão devidamente demonstrados e contextualizados.

3.3

Sistemas híbridos FDD

Uma discussão bastante explorada na literatura de detecção e diagnóstico de falhas
são referentes às propostas de sistemas híbridos. O primeiro grande debate sobre sistemas híbridos está relacionado ao conceito. Uma abordagem sob o ponto de vista da
teoria de sistemas dinâmicos define um sistema híbrido como sendo um sistema capaz
de representar, simultaneamente, mais de um tipo de dinâmica (contínuo e discreto). Do
ponto de vista de inteligência computacional, sistemas híbridos são aqueles caracterizados pela agregação (combinação) de dois ou mais métodos diferentes para solucionar um
determinado problema. Esta combinação deve apresentar um potencial maior do que a
simples soma dos potenciais isolados de cada método (ferramenta) agregado. A definição
de sistemas híbridos utilizado nesse trabalho será em relação ao conceito abordado na
inteligência computacional.
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As duas grandes motivações para o estudo de sistemas híbridos em sistemas FDD são:
• Não existe uma única ferramenta que seja melhor do que todas as demais em todos
os problemas;
• A procura por uma ferramenta dedicada para a solução de um dado problema pode
ser um processo mais custoso, se comparado à agregação de múltiplas ferramentas
não-dedicadas.
Uma boa combinação de técnicas de detecção e diagnóstico de falhas pode formar
um bom sistema híbrido FDD. A ideia é usufruir das vantagens de cada técnica combinada para suprir desvantagens de técnicas isoladas. A combinação de métodos na fase
de detecção de falhas pode aprimorar a fase de diagnóstico, uma vez que mais informações sobre a falha podem ser passadas para a etapa de diagnóstico. Segundo Isermann
(2006), bons sistemas híbridos dependem do processo, das falhas a serem detectadas e
do esforço computacional que está à disposição. A importância de se pesquisar sistemas
híbridos para diagnóstico de falhas é destacada em Venkatasubramanian et al. (2003c),
onde alguns sistemas são citados e os autores indicam tal tema como caminho promissor
para pesquisas sobre diagnóstico de falhas.

Capítulo 4
Sistema Híbrido proposto

O sistema FDI proposto nesse trabalho é baseado na Figura 3.7, onde o bloco de detecção de falha irá gerar um resíduo a partir da comparação da saída de uma planta não-linear
com o bloco do observador de estado linearizado por regiões. Esta ferramenta foi escolhida para geração do resíduo por ser uma ferramenta matemática acurada. Nesse resíduo
será aplicado um filtro (média do sinal) e em seguida será feito um teste de threshold para
assinalar a ocorrência ou não de uma falha. Depois de detectada a falha, o bloco seguinte
irá receber como entrada o sinal do resíduo filtrado r0 . Nesse sinal será feita uma análise de tendência usando aproximação polinomial e uma assinatura será gerada baseada
nas regras de transições de um grafo. Para enriquecer ainda mais a assinatura, utilizando
as mesmas técnicas, será obtida uma assinatura da derivada do sinal do resíduo que será
concatenada com a assinatura do resíduo, formando assim uma única assinatura da falha.
Essa assinatura será analisada por uma árvore de decisão, fornecendo assim o local e o
tipo da falha ocorrida. O papel da árvore de decisão é de realizar um mapeamento das
características de cada falha. Um banco de assinaturas será criado para treinar a árvore de
decisão.
O intuito do sistema proposto é detectar e identificar falhas baseadas em um resíduo,
independente do número de componentes e/ou quantidade de falhas que a planta possa
apresentar, sendo necessário somente o estudo da relação do resíduo com as falhas que
por ele sejam representadas. Logo, o método proposto é usado para identificar primitivos
de Venkatasubramanian através de uma árvore de decisão. Para isso, assinaturas de falhas
são construídas através de um grafo, para em seguida, servir como base para análise de
tendência e classificação de falhas.
A Figura 4.1 mostra o diagrama de blocos geral do sistema proposto.
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Figura 4.1: Sistema proposto.
Em que r representa o resíduo, r0 o resíduo filtrado e “sig” a assinatura da falha.
A primeira etapa do sistema FDD é a geração de um sinal para a detecção de falhas.
Neste trabalho o sinal do resíduo será adquirido com uma redundância analítica através
de um observador de estado.

4.1

Detecção de Falhas - Observador de estado

O observador de estados tem como finalidade estimar o vetor de estados a partir do
conhecimento da entrada (u) e saída (y) da planta. Estimar é o termo normalmente utilizado quando variáveis de estado não podem ser medidas do processo. Estimar variáveis
de estado não mensuráveis é comumente chamada de observação. Sistemas lineares invariantes no tempo e monovariáveis com condições de observabilidade satisfeitas podem
ser descritos pela Equação 4.1.

ẋ(t) = Ax(t) + Bu(t)
y(t) = Cx(t)

(4.1)
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em que as matrizes Anxn é a chamada matriz de estado, Bnx1 a matriz de entrada, C1xn a
matriz de saída e n a ordem do sistema.
Um estado aproximado do modelo dinâmico pode ser dado pela Equação 4.2.

˙ = Ax̂(t) + Bu(t) + L(y(t) −Cx̂(t))
x̂(t)

(4.2)

Em que x̂ é o vetor de estados estimados e L é o ganho de correlação do erro de estimação.
O erro de estimação é dado pela diferença entre o valor medido y e o valor do sinal
estimado Cx̂. A Figura 4.2 representa o diagrama de blocos de um observador de estado
de ordem plena.

Figura 4.2: Redundância analítica usando observador de estado.
A equação que representa o erro do observador pode ser dada por e(t) = x(t) − x̂(t),
sendo que sua derivada está representada pela Equação 4.3.

˙ = Ax(t) − Ax̂(t) − L(Cx(t) −Cx̂(t))
ẋ(t) − x̂(t)
= (A − LC)(x(t) − x̂(t))
ė(t) = (A − LC)e(t)

(4.3)

Logo, de acordo com Ogata (2003), se o comportamento do vetor do erro dinâmico é
determinado pelos autovalores da matriz (A − LC) e, se esta for estável, o erro convergirá
para zero. Por isso, a escolha da matriz L tem que ser de tal forma que o sistema (A − LC)
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seja assintoticamente estável, com dinâmica adequadamente rápida. Os autovalores de
(A − LC) podem ser alocados arbitrariamente através da escolha de um ganho L se e
somente se o par (A,C) for observável. Então, o procedimento para determinar a matriz
L consiste em primeiro selecionar os pólos desejados para o observador (A − LC) e, em
seguida, determinar a matriz L tal que sejam obtidos os pólos do observador. Assim,
sendo A, B e C, respectivamente, a matriz de estados, matriz de entrada e matriz de saída
da planta, segundo Ackermann, o L pode ser calculado pela Equação 4.4.
L = qL (A)V −1 [0 0 ... 1]T

(4.4)

Em que V = [C CA CA2 ...CAn−1 ]T e qL (A) = An + a1 An−1 + ... + an I.
Há uma grande variedade de processos para os quais a dinâmica depende do comportamento não-linear das variáveis. Uma opção para simplificar esse problema é mudar a representação de um estado não-linear para uma linearização ao redor do ponto de
operação. Em Zhang et al. (2008) e Zhang & Shi (2008), é proposto um método com
chaveamento de sistemas lineares baseado em H∞ e l2 − l∞ para aproximar sistemas nãolineares. Outra opção para simplificar este problema é trocar a representação das funções
não-lineares por linearizações em torno de regiões de operação [Barañano 2006]. Importantes modificações em observadores de estados têm sido propostas em Aouaouda,
Chadli, Shi & Karimi (2013), Chadlia et al. (2013) and Aouaouda, Chadli, Cocquempot
& Khadir (2013), onde técnicas inteligentes são combinadas. Neste trabalho uma modificação no observador clássico (Luenberger) é proposto baseado em linearizações em torno
de pontos de operação, como mostrado na Equação 4.5.
ẋ(t) = Ao x(t) + Bo u(t)
y(t) = Co x(t)

(4.5)

Em que Ao representa a matriz de estado ao redor de cada ponto de operação. Logo, o
observador clássico modificado será uma aproximação do modelo não-linear em torno
de uma região (ponto) de operação (equilíbrio), a qual é linearizada. Usando o resíduo
gerado por este observador modificado, técnicas de detecção e identificação de falhas
foram combinadas. Assim, para reconstruir esses estados, conforme a Equação 4.6, a
partir de sinais de entrada e saída mensuráveis, um observador de estado variável (caso
determinístico) ou um filtro de estado variável (caso estocástico) podem ser usados, sendo
que a matriz L tem que ser projetada apropriadamente.
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(4.6)

Em Barañano (2006), foi utilizado ganho de Kalman (L) para cada uma das faixas de
linearização do modelo, ou seja, para todo estado estacionário linearizado, há um filtro de
Kalman projetado. Neste trabalho foi utilizado um observador de estado linearizado em
torno de regiões de operação, onde ∆y, ∆u e ∆x representam as mudanças de y, u, x do
modelo linearizado em torno de cada ponto de operação. Esta proposta é uma alternativa
para representar sistemas não-lineares. Em Aouaouda, Chadli, Cocquempot & Khadir
(2013) é feita uma proposta semelhante, utilizando um modelo TS Fuzzy. Logo, a equação
das variáveis de estado, pode ser representada de forma linearizada em cada ponto de
operação pela Equação 4.7.

ẋ(t) = ẋip o + Aoi (x(t) − xip o )) + Boi (u(t) − uip o )

(4.7)

Em que xip o e uip o representam os estados e as entradas do sistema no ponto de operação.
O valor i pode variar de 1 até m e representa o número de regiões linearizadas. Assim, o
observador de estado linearizado por regiões pode ser representado pela Equação 4.8.
∆ẋi (t) = Aoi ∆xi (t) + Boi ∆ui (t)
∆yi (t) = Cio ∆xi (t)

(4.8)

Em que ∆ẋi (t) = ẋ(t) − ẋip o , ∆xi (t) = x(t) − xip o , ∆ui (t) = u(t) − uip o . Com isso é possível
aproximar o observador linearizado por regiões do modelo não-linear.
A diferença entre a saída do observador de estado ŷ com a saída da planta dada por y,
mostrada na Figura 4.2, irá gerar o resíduo (r). A avaliação deste sinal (avaliação residual)
com o auxílio de ferramentas estatísticas é bastante usado em sistemas FDI/FDD na etapa
de detecção de falha, uma vez que tem a capacidade de indicar anormalidades no processo
através de discrepâncias entre o sinal de saída do processo e o sinal do modelo analítico
do processo.

4.1.1

Avaliação Residual

Existem duas grandes áreas para estratégia de avaliação residual: testes estatísticos,
que envolvem um quadro de ferramentas estatísticas, e a avaliação de resíduo baseado em
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normas [Ding 2013]. Segundo Isermann (2006), um dos métodos mais frequentemente
usados para detecção de falha é a verificação de limites.
Verificação de Limites (Limit Checking)
Normalmente essa ferramenta de detecção de falha trabalha dois valores limites. Esses
limites são chamados de thresholds (Ymax e Ymin ). Um estado é considerado normal se
respeitar a Equação 4.9.

Ymin < Y (t) < Ymax

(4.9)

Uma vez excedido um dos dois limites um alarme de falha pode ser emitido. A desvantagem desse método de detecção é que flutuações normais em torno de um dos thresholds
podem causar alarmes falsos. Para evitar tais alarmes costuma-se usar verificação de
tendência da variável medida, através do cálculo da primeira derivada do sinal. Neste trabalho, esse método de verificação de limites será utilizado na determinação da ocorrência
da falha. Porém, ao invés de usar o sinal da saída do processo, a média do sinal do resíduo
será utilizada na comparação com os thresholds. Essa escolha é justificada pelo fato de
que a presença de ruídos em processos industriais afeta diretamente o resíduo, podendo
interferir na detecção da falha. Para amenizar esse problema, foi utilizado o cálculo da
média sobre o sinal de resíduo, de acordo com a Equação 4.10.
n

xi
i=1 n

µ= ∑

(4.10)

Com a média do sinal do resíduo é possível testar esse sinal contra thresholds ou
regiões de incerteza para tomar uma decisão quanto à ocorrência ou não da falha. Se
propriedades estatísticas do ruído junto com os efeitos deste na saída da planta são conhecidas, então a detecção e identificação da falha podem ser formuladas em um conjunto de
decisões estatísticas. Usualmente assume-se que resíduos são somas de dois componentes: um causado pelo ruído branco (que é randômico com média zero) e outro pela falha
(no qual é determinística, mas desconhecida).
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Diagnóstico de Falhas

A etapa seguinte da detecção de falha é responsável por identificar e isolar a falha,
o que algumas literaturas chamam de diagnóstico da falha. Nessa etapa o sistema FDD
terá o seguinte objetivo: isolar o local da falha e informar o maior número de detalhes
possíveis a respeito desta. Logo, a fase de diagnóstico de falha pode ser vista como um
problema de classificação ou identificação, ou seja, é um processo que consiste em rotular falhas anteriormente segmentadas em diferentes classes definidas a priori (tipos de
falha). Esta classificação pode ser feita a partir de similaridade entre características de
falhas. Essas características retiradas de cada falha são utilizadas para compor a assinatura da falha. Diante de cada assinatura pode-se utilizar algum tipo de ferramenta para
classificar (rotular) a assinatura que venha a ocorrer. Conforme a Figura 3.6, existem diversos algoritmos implementados para este fim, alguns se destacam pela sua eficiência e
outros pela sua simplicidade. Sistemas FDI/FDD baseados em modelos analíticos têm a
facilidade de permitir a criação de um banco de assinaturas de falhas a partir do modelo
e guardá-las para comparação com a planta real. Dada uma falha no processo real, o sistema será capaz de comparar a assinatura gerada e buscar uma assinatura no banco que
possa ser semelhante a um comportamento anormal já cadastrado.
O banco de assinaturas é o que permite ao motor de inferências comparar uma falha
informada pelo sistema com falhas já conhecidas. Em sistemas baseados em históricos
as assinaturas precisam ser extraídas de uma grande quantidade de dados. Muitas vezes, estes dados estão com suas informações superpostas a ruídos ou falhas associados
ao próprio processo, sejam eles desgastes, entupimentos, perturbações causadas por manutenções, quebras de dispositivos, entre outros. Isso impossibilita, muitas vezes, extrair
assinaturas válidas ou separáveis de modo a construir um banco de assinaturas. Em um
sistema com base em um modelo analítico é possível extrair do modelo características de
assinaturas de falhas desejáveis. Em geral, quando se utiliza observadores de estado na
detecção de falhas de sistemas dinâmicos, faz-se também a modelagem das falhas e essas
comparadas com o sistema real indicam o tipo de falha modelada antecipadamente. Esse
sistema é então chamado de banco de observadores.
Neste trabalho um único observador é necessário, pois a identificação foi feita utilizando um banco de falhas criado a partir deste único modelo. Faz-se então a comparação
do sinal da planta (resíduo) com as assinaturas das falhas anteriormente extraídas do modelo, somente depois de feita a detecção da falha. Esse processo remove a necessidade
de se fazer modelagens de falhas, que em geral são complexas. Além de reduzir o custo
computacional, visto que será utilizado somente um observador.
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Diante do resíduo gerado com o auxilio do observador de estado, será criada uma
assinatura desse sinal e de sua derivada. Perante essa assinatura um sistema de inferência
baseado em árvores de decisão irá classificar (rotular) a falha ocorrida quanto ao tempo e
local.

4.3

Método Híbrido de Detecção e Identificação de Falhas

De acordo com Venkatasubramanian et al. (2003a), estudos comparativos identificam
que cada método possui vantagens e desvantagens, e que nenhum método isolado possui
todas as características desejáveis para um bom sistema de diagnóstico. Na visão dos
autores, alguns dos métodos pesquisados podem se complementar, resultando em sistemas
de diagnóstico mais eficientes. A integração das características complementares de cada
um é o caminho para o desenvolvimento de sistemas híbridos de detecção e identificação
de falhas. Baseado nisto, o sistema proposto procura usufruir das vantagens de diferentes
técnicas nas etapas de um sistema FDD. A grande questão na união dessas técnicas é
a complexidade destas, ou ainda, a união delas perante suas saídas. O sistema híbrido
proposto é baseado no esquema de diagrama de blocos mostrado na Figura 3.7 e que foi
melhor detalhada na Figura 4.1.

4.3.1

Detecção de falhas

O processo de detecção de falhas é descrito pela indicação da existência ou não de uma
falha. Dentre os vários métodos apresentados por [Venkatasubramanian et al. 2003a] para
a detecção de falha, uma grande linha de pesquisa são os métodos baseados em modelos
matemáticos. Esses métodos podem ser quantitativos ou qualitativos. Os quantitativos
requerem duas etapas: a verificação de inconsistências ou resíduos, e a escolha de uma
regra de decisão para diagnóstico. Neste tipo de estratégia, são empregadas estimativas
de estado e de parâmetros. Os resíduos gerados são examinados e funções de decisão
são calculadas baseadas nos resíduos e regras de decisão (lógica) [Castro 2009]. Baseado
nessa metodologia o sistema proposto usa um observador de estado para ser comparado
com o sistema real e gerar o resíduo. Diante do sinal do resíduo, ferramentas matemáticas
e estatísticas serão processadas no sinal para a detecção de falhas. Uma das ferramentas
utilizadas é o cálculo da média sobre o sinal de resíduo que servirá como um filtro para
eventuais ruídos inerentes no processo. Depois de filtrado, o sinal do resíduo já estará
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pronto para ser submetido à verificação de limites para a detecção de falha. Esse método
de verificação indicará a ocorrência ou não da falha, alcançando assim o intuito do bloco
de detecção de falha.

4.3.2

Diagnóstico de falhas

Uma das grandes áreas de estudo no diagnóstico de falhas é o uso de métodos de
análise de tendência. Em processos industriais, a análise de tendência de sinais obtém
informações temporais e reações sobre os estados do processo. Para isso, é necessário o
uso de eventos de assinaturas baseadas em uma linguagem que caracterize a tendência;
uma técnica de identificação de tendência; e um mapeamento de tendência para condições
operacionais. Um esquema ilustrativo das etapas de diagnóstico de falha usando análise
de tendência está representado pela Figura 4.3.

Figura 4.3: Etapas de diagnóstico de falhas.
O primeiro bloco (linguagem de tendência) irá procurar representar o comportamento
do sinal, em uma sequência de caracteres (linguagem). Os elementos principais da linguagem de descrição de tendência devem ser capazes de representar qualquer comportamento
do sinal a ser analisado. Neste trabalho, será realizada uma análise de tendência do sinal
do resíduo e de sua derivada. A derivada do resíduo foi escolhida para compor a assina-
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tura da falha, pois é uma importante informação para identificação da mesma. Porém, a
suscetibilidade das derivadas ao ruído dificulta o uso de algoritmos de identificação, uma
vez que amplifica ruídos e consequentemente modifica a assinatura. Para suprir este problema, neste trabalho, foi utilizado uma derivada ”filtrada” com variável de ajuste δ dada
pela Equação 4.11.

Y (s) =
Y (s) =

s
1+ δs X(s)
δs
δ+s X(s)

(4.11)

Em que δ é parâmetro de ajuste do filtro e X(s) equivale ao resíduo mostrado na Figura
4.2.
A análise da tendência do sinal irá resultar em uma assinatura que será representada
pela metodologia proposta em Konstantinov & Yoshida (1992) e Janusz & Venkatasubramanian (1991).
Construção das assinaturas
A representação qualitativa proposta em Janusz & Venkatasubramanian (1991) prevê
capturar as informações importantes de tendência de um sinal do processo e, baseado nas
representações simbólicas, criar uma assinatura que descreva o comportamento do sinal.
Para isso o método utiliza sete conjuntos de caracteres (primitivos) que serão formados
pelo sinal da primeira e segunda derivada. Portanto, cada primitivo trará informação sobre
se a função é positiva ou negativa, e se está aumentando ou diminuindo. Estes primitivos
serão determinados em cada intervalo de tempo (janela) do sinal a ser analisado. A Figura
4.4 representa os primitivos que serão usados nas assinaturas desse trabalho.
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Figura 4.4: Primitivos.
Konstantinov & Yoshida (1992) utilizou um método de aproximação polinomial para
extrair a tendência, metodologia semelhante a usada em Janusz & Venkatasubramanian
(1991). Neste trabalho será utilizada a mesma abordagem de Venkatusabramanian, porém os primitivos serão gerados de aproximações polinomiais de funções do primeiro e
segundo grau. Logo, ao invés de utilizar a primeira e segunda derivada do sinal para gerar
os primitivos, serão utilizados os sinais dos polinômios de aproximação do primeiro e
segundo graus.
Fazendo uma análise da primeira derivada em um intervalo [xi ; xi+1 ], é possível deter0
minar se a função é crescente ou decrescente. Se f (x) > 0, então ∀x, x̃ ∈ [xi ; xi+1 ],
x < x̃ ⇒ f (x) < f (x̃).
0

Por outro lado, f (x) < 0, então ∀x, x̃ ∈ [xi ; xi+1 ],
x < x̃ ⇒ f (x) > f (x̃).
Seja f˜(x) a aproximação polinomial de primeira ordem da função f (x) no intervalo
[xi ; xi+1 ]. Então, f˜(x) pode ser escrito de acordo com a Equação 4.12:
f˜(x) = ax + b
Em que a e b ∈ R e a 6= 0. Portanto, para a > 0, tem-se
x1 < x2 ⇒ f˜(x1 ) < f˜(x2 )

(4.12)

CAPÍTULO 4. SISTEMA HÍBRIDO PROPOSTO

40

logo,
x1 < x2 ⇒ f (x1 ) < f (x2 ).
Por outro lado, para a < 0, tem-se
x1 < x2 ⇒ f˜(x1 ) > f˜(x2 )
logo,
x1 < x2 ⇒ f (x1 ) > f (x2 ).
Fazendo uma análise da segunda derivada em um intervalo [xi ; xi+1 ], é possível determinar
00
se a função tem a concavidade voltada para cima ou para baixo, ou seja, se f (x) > 0,
∀x ∈ [xi ; xi+1 ], então
0

f (x) > f (x0 ) + f (x0 )(x − x0 ), ∀x ∈ [xi ; xi+1 ], com x 6= x0 .
00

Por outro lado, se f (x) < 0, ∀x ∈ [xi ; xi+1 ], então
0

f (x) < f (x0 ) + f (x0 )(x − x0 ), ∀x ∈ [xi ; xi+1 ], com x 6= x0 .
Seja f˜(x) a aproximação polinomial de segunda ordem da função f (x) no intervalo [xi ; xi+1 ],
logo, f˜(x) pode ser escrito de acordo com a Equação 4.13:
f˜(x) = ax2 + bx + c

(4.13)

Em que a, b e c ∈ R e a 6= 0. Portanto, para a > 0, f˜ tem concavidade para cima e,
consequentemente, f também terá concavidade para cima, ou seja,
0

f (x) > f (x0 ) + f (x0 )(x − x0 ), ∀x ∈ [xi ; xi+1 ], com x 6= x0 .
Por outro lado, para a < 0, f˜ tem concavidade para baixo e, consequentemente, f também
terá concavidade para baixo, ou seja,
0

f (x) < f (x0 ) + f (x0 )(x − x0 ), ∀x ∈ [xi ; xi+1 ], com x 6= x0 .
Uma importante discussão nesta metodologia é sobre o tamanho da janela. Segundo
os próprios Vedam & Venkatasubramanian (1997), o tamanho da janela deve ser pequeno
o suficiente para facilitar a identificação única da tendência e grande o suficiente para
abstrair o ruído inerente. Outros trabalhos abordaram essa discussão, como em Mah et al.
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(1995). O janelamento utilizado na estrutura proposta é uma janela deslizante sobreposta,
onde o passo de deslizamento é inferior ao tamanho da janela, semelhante a proposta em
Mah et al. (1995).
Definidos os sete primitivos da assinatura e o janelamento, é necessário utilizar alguma ferramenta para compor a assinatura, ou seja, construir assinaturas válidas do sinal.
Diante disso, o trabalho propõe representar a elaboração das assinaturas baseada em um
grafo, onde cada estado do grafo representa um primitivo e as transições são definidas
pela análise do sinal dos polinômios aproximados. A Figura 4.5 representa o grafo correspondente aos estados e as transições possíveis das assinaturas, e a Tabela 4.1 mostra
as regras de transições entre os estados de acordo com os termos das equações 4.12 e
4.13. A assinatura neste trabalho será representada pela concatenação da assinatura do
sinal do ruído com o sinal da derivada do mesmo, conforme os primitivos propostos em
Janusz & Venkatasubramanian (1991). Para um melhor entendimento, os primitivos de
Venkatusabramanian representados pelos símbolos ++, +−, −−, −+, +0, 0x e −0 são
representados pelos números 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. O primitivo 00 foi adicionado para
representar o estado sem resíduo, ou seja, sem falha.

Figura 4.5: Grafo de análise de tendência.
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Tabela 4.1: Transições entre os estados.
Transições
Condições
T1, T9, T16 (a1 > 0) & (a2 > 0)
T2, T8, T10 (a1 < 0) & (a2 < 0)
T3
(a1 > 0) & (a2 ∼
= 0)
T4, T5
(a1 > 0) & (a2 < 0)
T6, T14
(a1 ∼
= 0)
= 0)&(a2 ∼
T7, T15
(a1 ∼
= 0)&(a2 ∼
= 0)
T11
(a1 < 0) & (a2 ∼
= 0)
T12, T13
(a1 < 0) & (a2 > 0)
Em que a1 representa o termo a da Equação 4.12 e a2 o termo a da Equação 4.13.
Depois de adquirida a assinatura da falha sobre o processo, a próxima etapa identificará a falha diante da sua assinatura, etapa esta representada na Figura 4.3 pelo bloco
“base de conhecimento”. Dentre os métodos de diagnóstico de falhas apresentados na
Figura 3.6, será utilizada uma árvore de decisão. Em geral, métodos que utilizam árvores
buscam identificar as falhas baseado em alarmes. No presente trabalho, foi proposta a
análise de uma assinatura baseada em tendência, utilizando árvore de decisão.
Árvore de Decisão
Árvores de decisão são modelos estatísticos que utilizam um treinamento supervisionado para a classificação e decisão de dados. A árvore de decisão é uma estrutura em
árvore que consiste em nós internos e externos unidos por ramos. Um nó interno é uma
unidade de processamento que toma decisão a partir da avaliação de uma função decisão
para determinar qual nó filho deve-se visitar depois. Ao contrário, um nó externo, também conhecido como folha ou terminal, não tem nós filhos e é associado a uma legenda
ou um valor que caracteriza os dados daquele caminho [Costa 2006]. As árvores de decisão estão entre os mais populares algoritmos de inferência e delas pode-se extrair regras
do tipo “se-então” que são facilmente compreendidas. Esta metodologia de classificação
tem sido aplicada em diversas áreas, inclusive em diagnóstico de falhas. Em Kourd et al.
(2013), os autores propõe um sistema FDI baseado em um resíduo gerado por redes neurais livres de falhas. Esse resíduo é avaliado por uma árvore de decisão que identifica a
falha ocorrida.
Árvores de decisão usadas para classificação de problemas são frequentemente chamadas de árvores de classificação, e cada nó terminal contém uma legenda, que neste
trabalho irá indicar a falha presente no processo. O treinamento será realizado com um
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conjunto de dados de entrada e saída, que nesta abordagem serão as assinaturas de falhas
e a identificação de cada falha.
Na literatura existem diversos métodos de construção de árvores. Dentre os métodos,
o ID3, proposto por Quinlan em 1979, e o CART proposto por Breiman em 1984, são os
dois mais conhecidos algoritmos de aprendizagem simbólica que trabalham com particionamento recursivo. A idéia básica desses algoritmos é dividir os espaços de amostragem
e representar as partições como uma árvore (estratégia “dividir para conquistar”). Neste
trabalho será utilizado o algoritmo CART para a construção da árvore de decisão pelo
fato de poder utilizar variáveis independentes de diferentes tipos (contínuas, ordinais e
nominais). Os procedimentos do CART para construção de uma árvore de decisão são:
• Definir o conjunto de regras que será utilizado pelo CART: tipo de variável, método
de divisão dos nós, tipo de poda e conjunto de treinamento.
• Divisão dos nós: serão feitas divisões binárias de todas as variáveis preditoras utilizando um dos métodos de divisão.
• Repetir o processo de divisão até que esta seja impossível ou interrompida por um
critério de parada (profundidade máxima do nó, número mínimo de exemplo no nó,
etc).
• Aplicar o processo de podagem (menor custo, ou seja, menor taxa de erro versus
menor complexidade).
Em resumo, o procedimento CART para a construção da árvore consiste em duas etapas: crescimento da árvore e a poda. O algoritmo CART cresce uma árvore de decisão
determinando uma sequência de rupturas (limites de decisão), que dividam os dados de
treinamento em subconjuntos disjuntos. Começando pela raiz que contém todos os dados
de treinamento, uma procura exaustiva é feita para encontrar a melhor divisão, ou seja, a
divisão que reduza uma margem de erro. As margens de erro para as árvores de classificação são geralmente representadas por funções de impureza, que também são conhecidas
por critérios de divisão. As melhores funções de impurezas, segundo da Silva Matoso
(2011), são: entropia, paridade e Gini. No presente trabalho foi utilizado o critério de
Gini que mede o grau de heterogeneidade dos dados, logo, pode ser utilizado para medir
a impureza de um nó e servir de avaliador da melhor divisão. Segundo o critério de Gini
o grau de impureza num dado nó é dado pela Equação 4.14:
L

G(N) = 1 − ∑ p2 (I|N)

(4.14)

I=1

Este critério é definido para uma variável com L categorias, onde p(I|N) é a proba-
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bilidade a priori da classe I se formar no nó N. Quando nas árvores de classificação
com partição binária se utiliza esse critério, tende-se a isolar num ramo os registros que
representam a classe mais frequente. Uma vez que a melhor divisão seja determinada,
o grupo de dados é dividido em dois sub-conjuntos disjuntos, onde cada sub-conjunto
é representado por dois nós filhos originais do nó raiz. O mesmo método de divisão é
aplicado recursivamente para todos os filhos e termina quando algum critério de parada é
alcançado, como por exemplo: a margem de erro associada ao nó ultrapassa um nível pré
estabelecido.
A segunda etapa refere-se ao processo de podagem da árvore, que consiste na eliminação de sub-árvores que pouco contribuem para a explicação da variável resposta. Nessa
etapa a árvore é percorrida e para cada nó é calculado uma estimativa do erro. Se a estimativa do erro no nó é menor ou igual à soma das estimativas dos erros dos nós descendentes,
o nó é transformado em folha.
Neste trabalho os dados de entrada e saída para treinamento da árvore serão formados
pelo conjunto assinatura e rótulo da falha. A assinatura de cada falha será formada pela
concatenação dos primitivos na análise do sinal do resíduo e sua derivada. Tanto no
resíduo como na sua derivada será realizada uma análise de tendência. Essa análise de
tendência será baseada nos primitivos de Venkatasubramanian e o grafo da Figura 4.5 irá
gerar a assinatura de cada falha. Na Tabela 4.1 estão representadas todas as transições
para cada estado do grafo da Figura 4.5. De acordo com as transições e as mundanças
de estados a assinatura vai sendo construída com os valores numéricos que representam
os primitivos de Venkatasubramanian. A Tabela 4.2 exemplifica bem as assinaturas e
seus rótulos, mas pode ser acrescido em número de assinaturas e rótulos, sem modificar a
metodologia.
Tabela 4.2: Assinaturas e rótulos de falhas.
Assinaturas
Rótulos
0 1 2 3 5 7 0 0 0 1 2 3 5 6 7 1 3 0 0 Pulso entrada
0 1 2 3 5 6 7 0 0 1 2 3 5 6 7 1 3 0 0 Pulso saída
0 1 2 3 4 4 4 4 0 1 2 3 5 6 7 0 0 0 0 Step Entrada
0123444401235700000
Step saída
0123570001235671300
Pulso A
0123567001235671230
Pulso B
0123444401235670000
Step B
Definido o conjunto de treinamento, o algoritmo CART irá construir uma árvore de
decisão. Tomando como exemplo a Tabela 4.2, a árvore poderá ser construída buscando
o elemento da raiz a partir do elemento do vetor que permita separar a árvore em dois
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nós. Assim, pode-se observar na Figura 4.6 que a raiz é o sexto elemento (x6 ) da Tabela
4.2, e assim sucessivamente. Um exemplo de árvore de decisão construída baseada nas
assinaturas e rótulos da Tabela 4.2 pode ser representada pela Figura 4.6.

Figura 4.6: Árvore de decisão de falhas.
De acordo com o índice do elemento do vetor da assinatura, a árvore irá decidir, conforme o primitivo daquela posição, se deve prosseguir para o filho à direita ou à esquerda.
Essa análise irá ser repetida até alcançar um nó terminal, que irá conter um rótulo com a
identificação da falha. Caso a assinatura da falha em ocorrência seja desconhecida pela
árvore de decisão, essa nova assinatura será adicionada no conjunto de treinamento e rotulada pelo operador. Em seguida, uma nova árvore de decisão será construída baseada
no novo conjunto de dados de treinamento.

Capítulo 5
Resultados

Diante de toda a revisão bibliográfica e do sistema proposto, neste capítulo serão
apresentados os testes, validações e resultados acerca da proposta do trabalho. A primeira
parte desse capítulo será dedicada para descrever em detalhes o sistema de tanques acoplado que foi utilizado para a realização do estudo de caso. Todos os detalhes e limitações
desse sistema serão abordados e discutidos. A segunda parte será voltada para os resultados adquiridos com a implementação do sistema FDD proposto no capítulo 4, o qual é
representado pela Figura 4.1. Para finalizar este capítulo, testes complementares em um
sistema de nível didático com instrumentação industrial serão apresentados com o intuito
de validar e qualificar o sistema proposto.

5.1

Sistema de tanques

A proposta consiste em conceber e implementar um sistema FDD em processos industriais. Para demonstrar a ideia, será utilizado um processo de tanques acoplados desenvolvido pela Quanserr .
O sistema experimental de tanques acoplados, na grande maioria das suas aplicações,
é voltado para o controle de nível, onde permite obter informações reais a respeito de uma
malha de controle. O sistema é composto por dois tanques acoplados e uma bomba de
água acionada por um motor de corrente contínua, podendo adicionar outra bomba, caso
seja necessário. O sistema possui um reservatório de água localizado abaixo dos tanques
acoplados, onde a bomba impulsiona a água deste reservatório para algum dos tanques,
dependendo da configuração que esteja sendo adotada no sistema de tanques. Os tanques
são de acrílico e ambos possuem orifícios na parte inferior, permitindo que a água circule
do tanque 1 (T1 ) para o tanque 2 (T2 ) e consequentemente para o reservatório. A vazão
de saída do tanque 1 corresponde a vazão de entrada do tanque 2, cuja vazão de saída é
depositada no reservatório. Alguns componentes desse sistema, como os orifícios de saída
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dos tanques, podem ser alterados. Os parâmetros do sistema de tanques são mostrados na
Tabela 5.1.
Tabela 5.1: Parâmetros do sistema de tanques
Nome
Valor
Unidade
Bomba
Constante de fluxo
Limites de tensão
Tanques
Altura
Diâmetro interno
Área de secção transversal
Diametro do orifício de saída
Área do orifício de saída
Sensores
Sensibilidade do sensor
Constante de sensibilidade
Range de pressão
Range de nível

4,6
+/-15

(cm3 /s)/V
Volts

30
4,445
15,517916547
0,47625
0,178139348

cm
cm
cm2
cm
cm2

5
6,25
0-1
0-30

cm/V
cm/V
PSI
cm

O manual do fabricante dos tanques (Quanserr ) sugere três tipos de experimentos
que podem ser montados com esse sistema (Figura 5.1), dependendo da configuração
escolhida:
• Configuração 1 (sistema SISO): A bomba alimenta o tanque 1 com o intuito de
controlar o nível do tanque 1 (L1 ). O tanque 2 não é utilizado.
• Configuração 2 (sistema SISO com estados acoplados): A bomba alimenta o tanque 1, que por sua vez alimenta o tanque 2. O objetivo é controlar o nível do tanque
2 (L2 ).
• Configuração 3 (sistema SISO/MIMO com estado e entrada acoplados): A bomba
alimenta os tanques 1 e 2 simultaneamente através de um divisor de fluxo, ou adicionando uma segunda bomba. O tanque 1 também alimenta o tanque 2. A finalidade
é controlar o nível do tanque 2 para o caso SISO (com uma bomba) e o tanque 1 e
2 para o caso MIMO (com duas bombas).
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Figura 5.1: Configurações para o sistema de tanques.

A planta foi criada para fins acadêmicos e voltada para o controle de nível, porém
adaptações podem ser feitas para o estudo e validações de sistemas FDD.

5.1.1

Limitações do processo

A configuração escolhida para testar o sistema FDD proposto foi a configuração 2,
onde tem-se uma bomba alimentando o tanque 1 e a saída desse tanque alimenta o tanque
2. Porém, o foco desse trabalho não é validar o controle aplicado ao sistema de tanques e
sim estimular falhas no sistema com o intuito de testar e validar o sistema FDD proposto.
Apesar de se tratar de uma planta real em que todos os componentes físicos e mecânicos
estão sujeitos a falhas e deterioração no decorrer do tempo, não se considera uma boa
prática estimular ou produzir falhas no sistema real. Logo, todas as falhas testadas nesse
trabalho serão induzidas em simulações, evitando queimas de componentes e inutilização
da planta real. Para trabalhar com simulações de sistemas reais é preciso um estudo
detalhado do modelo matemático do processo afim de inferir uma simulação a mais fiel
possível do processo estudado. Esse conhecimento sobre o modelo matemático da planta
também servirá como base para a implementação do observador de estado utilizado como
redundância analítica no processo de detecção e diagnóstico de falha.
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Modelo Matemático

Apesar dos dois tanques apresentarem área de secção transversal iguais (A1 = A2 ) e
suas dinâmicas serem semelhantes, encontrar um modelo matemático não é trivial. As
equações gerais de movimento e energia que descrevem o escoamento de fluidos são bastante complexas. As equações que regem a dinâmica do sistema são equações diferenciais
parciais não-lineares acopladas. No entanto, é preciso que sejam feitas algumas hipóteses
que reduzam a complexidade do modelo matemático [Dorf & Bishop 2009]. Dentre as
hipóteses, considera-se que a água no tanque é incompressível e que o escoamento é não
viscoso, não rotacional e regular. Cada uma dessas característica são descritas em Dorf &
Bishop (2009).
Assim, empregando o princípio da conservação da massa, a massa de água em qualquer instante de tempo é dada pela Equação 5.1.

m = ρH2 O AL

(5.1)

Em que ρH2 O é a massa específica da água, A a área transversal do tanque e L o nível de
água no tanque. Considerando o fluido incompressível (ρ̇=0) e a área da secção transversal
constante em relação ao tempo, a massa do tanque é igual a diferença entre a massa que
entra e sai do mesmo, dado pela Equação 5.2.
ṁ = ρH2 O AL̇ = ρH2 O Qin − ρH2 O Qout

(5.2)

Em que Qout = avout , Qin é a vazão de entrada de massa, a é a área do orifício de saída e
vout é a velocidade de saída do fluido, que é em função da altura da coluna de água.
Conforme Dorf & Bishop (2009), dada a equação de Bernoulli, e considerando que
as pressões na entrada e na saída são iguais a pressão atmosférica; a área do orifício
(a) é suficientemente pequena em relação a área transversal do tanque (A) (a ≈ A/85),
de modo que a água escoe vagarosamente e vin seja desprezível. Assim, a equação de
Bernoulli reduzida é dada pela Equação 5.3.
1
1
Pin + ρH2 O v2in + ρH2 O gL = ρH2 O v2out + Pout
2
2
p
vout = 2gL

(5.3)

Como a vazão de entrada Qin depende apenas da constante da bomba e da tensão
aplicada, segundo o manual da Quanser (2000) a equação da vazão de entrada no tanque
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é dada pela Equação 5.4.
Qin = KmVp

(5.4)

Substituindo as Equações 5.3 e 5.4 na Equação 5.2 e resolvendo para L̇, tem-se:

L̇ = −

h a p i√
Km
Vp
2g L +
A
A

Logo, as duas únicas variáveis do modelo serão o nível do tanque (L) e a tensão da
bomba (Vp ). Percebe-se que essa é a equação diferencial ordinária não-linear, onde a não
√
linearidade vem do termo L.
Pode-se observar que a Equação 5.4 representa a dinâmica do tanque superior, porém
a dinâmica do tanque inferior age um pouco diferente, uma vez que, na configuração 2, a
vazão de entrada no tanque 2 não é mais representada pela Equação 5.4 e sim pela equação
de saída do tanque 1. Logo, a dinâmica dos dois tanques acoplados pode ser representada
pelas Equações 5.5.
ha p i√
Km
1
Vp
L˙1 = −
2g L1 +
A
ha p i√
h a p iA√
2
1
L˙2 = −
2g L2 +
2g L1
A
A

(5.5)

Em que Km representa a constante da bomba, Vp a tensão aplicada na bomba, a1 e a2 os
diâmetros do orifício de saída dos tanques 1 e 2, L1 e L2 os níveis dos tanques 1 e 2 e A1
e A2 os diâmetros dos tanques 1 e 2.
Um conjunto de equações linearizadas descrevendo a altura da água do tanque pode
ser obtida usando a expansão em série de Taylor em torno de um ponto de equilíbrio,
conforme as Equações 5.6.

L̇ = f (L, Qin ) = f (L∗ , Q∗ ) +

∂f
+ ∂Q
in

= L∗

L
Qin = Q∗

∂f
∂L

L = L∗
Qin = Q∗

(Qin − Q∗ ) + ...

(L − L∗ )
(5.6)

Em que Q∗ e L∗ representam a vazão de entrada do tanque e o nível de água no ponto de

CAPÍTULO 5. RESULTADOS

51

equilíbrio, respectivamente.
Assim, a representação de espaço de estado da planta linearizada, que será utilizada
no observador, é dada pela Equação 5.7.

"



q

− Aa11 2Lg 1
0
L̇1
L̇1po
q
=
+ a q g
1
L̇2
L̇2po
− Aa22 2Lg 2
A1
2L1
#
"
# "
Km
L1 − L1po
+ A1 (v p − v ppo )
L2 − L2po
0
#

"

#


···

(5.7)

Em que L po representa o nível nos pontos de linearização e tende a zero próximo a essa
região.

5.1.3

Sistema de tanques e suas falhas

O sistema de tanques apresentado anteriormente será utilizado, a priori, para os testes
e validações do sistema FDD. Diante desse sistema de tanques acoplados foi realizado um
levantamento das possíveis falhas que podem ocorrer com os equipamentos que envolvem
o sistema. Todo o sistema de tanques e as eventuais falhas foram implementadas em
Matlabr (Simulink).
Os mais frequentes tipos de falhas que ocorrem em processos industriais são: falhas
em atuadores (como alimentação elétrica, falhas em bombas e válvulas), falhas no processo (como variações abruptas de alguns parâmetros, reações indesejáveis devido a impurezas nos insumos) e falhas nos sensores [Caccavale et al. 2009]. O intuito do sistema
proposto é detectar e identificar falhas baseadas em resíduo, independente do número de
componentes (sensor, atuador etc) e/ou quantidade de falhas que podem ocorrer na planta.
A identificação é feita com relação a três parâmetros:
• Tipo de falha: pode ser aditiva ou multiplicativa.
• Local de falha: pode ser nos atuadores, sensores ou parâmetros da planta.
• Duração da falha: pode ser contínua (Step) e intermitente (Pulso).
Assim, as assinaturas foram extraídas do modelo linearizado por faixas em um sistema
sem ruídos. As falhas aditivas serão aplicadas na entrada ou na saída, ou seja, aplicação
da falha em Hh ou Mm, respectivamente, conforme a Equação 5.8.

ẋ(t) = Ax(t) + Bu(t) + Hh(t)
y(t) = Cx(t) + Mm(t)

(5.8)
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Em que Hh representa as falhas aditivas na entrada, (falhas no atuador) e Mm as falhas
aditivas na saída (falhas nos sensores). Assim, definindo x̃˙ = ẋ − x̂˙ e considerando as
Equações 5.8 e 4.2, tem-se a Equação 5.9.

x̃˙(t) = (A − LC)x̃(t) + Hh(t)
y(t) = Cx̃(t) + Mm(t)

(5.9)

As falhas multiplicativas serão aplicadas em A ou B, conforme a Equação 5.10.

ẋ(t) = [A + ∆A] x(t) + [B + ∆B] u(t)
y(t) = [C + ∆C] x(t)

(5.10)

onde ∆A representa as falhas internas do sistema de tanques, como o envelhecimento,
entupimentos; ∆B representa alterações nos parâmetros da bomba que irá alterar o nível
dos tanques e ∆C falhas nos parâmetros dos sensores. Assim, considerando as Equações
5.10 e 4.2 obtêm-se a Equação 5.11.

x̃˙(t) = (A − LC)x̃(t) + (∆A − L∆C)x(t) + ∆Bu(t)
y(t) = Cx̃(t) + ∆Cx(t)

(5.11)

Todas as falhas testadas neste trabalho podem ser vistas na Tabela 5.2.
Tabela 5.2: Falhas simuladas
Tempo Aditiva Multiplicativa
Step Entrada
A
Saída
B
Pulso Entrada
A
Saída
B
Todo o processo, foi simulado em SIMULINKr e as falhas foram implementadas nos
respectivos blocos de cada equipamento. A Figura 5.2 representa o esquema da modelagem do sistema de tanques na forma não-linear, onde cada bloco apresenta um equipamento do processo e nos respectivos modelos de cada equipamento pode-se simular as
falhas alterando, em tempo de execução, os níveis DC, ganhos, vazamentos etc.
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Figura 5.2: Implementação do sistema de tanques simulado.

Um observador de estado é usado como redundância analítica do sistema de tanques e
a diferença entre eles gera o resíduo, que será fundamental para a detecção e diagnóstico
de falhas.

5.2

Observador de estado

O sistema de tanques acoplados, como foi descrito na seção 5.1.2, é de um sistema
não-linear. Logo, um observador de estado convencional, por ser linear, não apresentaria
um resultado satisfatório distante da região em que foi linearizado. A Equação 5.7 representa a dinâmica do sistema, em espaço de estado, em torno de um ponto de linearização.
√
√
Perceba que a não linearidade do sistema é representada pelos termos L1 e L2 , onde
os elementos da matriz A irão variar em função dos níveis dos tanques. Uma alternativa
é linearizar o sistema na região intermediária do tanque (15 cm), porém como o objetivo
é utilizar esse observador para geração de resíduo, essa estratégia não seria a mais apropriada, uma vez que resíduos irão aparecer em regiões distantes da linearização, podendo
caracterizar alarmes falsos de falha. A Figura 5.3 faz um comparativo do sistema de tanques não linear com os observadores de estados linearizados em uma região (15 cm), 5
regiões (0-6cm, 6-12cm, 12-18cm, 18-24cm e 24-30cm) e em 30 regiões (0-1cm, 1-2cm,
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2-3cm,...,29-30cm). No primeiro caso quando o nível se afasta da região linearizada gera
um erro de aproximação por causa da linearização, o que gera resíduos significativos.
Com o aumento da quantidade de faixas de linearização o observador modificado se aproxima do sistema não-linear, e essa aproximação é proporcional à quantidade de regiões
de linearização.

Figura 5.3: Sistema de tanques simulado.

Diante desses resultados, foi escolhido utilizar um observador com 30 regiões de linearização. O observador de estado, para cada faixa de operação, recebe uma nova matriz A,
B e C, de acordo com a Equação 4.8. Definida essa configuração, o sistema FDD é capaz
de gerar um resíduo confiável para que se possa detectar eventuais falhas. Para a detecção de falhas necessita-se de um sinal de resíduo com o mínimo de ruído possível, para
evitar alarmes falsos provocados por eventuais ruídos de sensor, atuador ou interferência
externa.
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Filtro residual

Para lidar com os efeitos de ruídos no sinal do resíduo, filtros e métodos estatísticos
podem ser usados na avaliação residual. Porém, métodos estatísticos precisam de informações suficientes sobre as propriedades do ruído e da influência desse ruído na dinâmica
da planta. O importante, na fase de avaliação residual, é diminuir os efeitos dos ruídos,
para evitar alarmes falsos, sem alterar a dinâmica da planta. A Figura 5.4 representa um
exemplo clássico de um sinal ruidoso que gera falsos alarmes e o mesmo sinal filtrado
respeitando os limiares de falhas.

Figura 5.4: Filtro do sinal.

Detectada a falha, a etapa seguinte do sistema FDD é a realização do isolamento e da
identificação da falha, em outras palavras, realizar o diagnóstico da falha. Para essa nova
etapa, junto com o sinal do resíduo também será utilizada a derivada do sinal do mesmo.
O uso da derivada permite adicionar características de tendência na análise do sinal do
resíduo, passando assim mais informações para a etapa de diagnóstico.
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Análise de tendência

De acordo com a Figura 4.1 a etapa de diagnóstico de falha do sistema proposto é
composta por uma análise de tendência e uma árvore de decisão. A análise de tendência
é baseada nos primitivos de Venkatasubramanian, mostrado no Capítulo 4. Para isso, um
janelamento móvel é feito no sinal do resíduo e da sua derivada, para extrair uma análise
de tendência dos sinais conforme os primitivos e assim formar uma assinatura dos sinais.
A Figura 5.5 mostra um exemplo de janelamento e a análise de tendência realizada no
sinal.

Figura 5.5: Análise de tendência do sinal.

As transições de um primitivo para outro são feitas de acordo com o comportamento
do sinal e baseado no grafo da Figura 4.5. Dependendo do estado que se encontra, a
transição para outro estado só se dá diante a Tabela 4.1, com a análise dos coeficientes das
Equações 4.12 e 4.13. A concatenação dos primitvos do sinal do resíduo e da sua derivada
irá representar a assinatura da falha, que será associada à um rótulo de falha. Um banco
de assinaturas será formada com a junção dos conjuntos assinatura (primitivos) mais os
rótulos (nome das falhas). Esse banco de falhas será fundamental para o reconhecimento
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das falhas que será feito pela árvore de decisão de falhas.

5.5

Árvore de decisão de falhas

A etapa final do sistema de diagnóstico de falhas refere-se a comparação da assinatura
extraída pelo resíduo e sua derivada com o banco de assinaturas de falhas. Esse banco de
assinaturas será representado por uma Árvore de Decisão (AD). A árvore será construída
de acordo com o algoritmo CART proposto por Breiman e fará o papel de identificador
da falha. Para a construção da árvore será usado um conjunto de treinamento com falhas
(assinaturas) já reconhecidas e devidamente rotulada (nomeada). Caso durante a identificação da falha, seja detectada uma assinatura diferente de todas as assinaturas reconhecidas pela árvore, essa nova assinatura irá ser rotulada (nomeada) pelo usuário e uma
nova árvore será construída baseada no novo banco de assinaturas, acrescida da falha, até
então, desconhecida. Para exemplificar como é feita a identificação de falhas utilizando a
árvore de decisão, será considerada uma árvore de decisão construída diante do banco de
assinaturas da Figura 5.6.

Figura 5.6: Exemplo identificação de falha usando Ávore de Decisão.

Perceba que, como mostra a Figura 5.6, na primeira etapa, diante de um banco de
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falhas pré definido, uma árvore de decisão é construída através do algoritmo CART. Após
a construção, na segunda etapa, a assinatura da falha ocorrida é testada na árvore, onde
os elementos do vetor da assinaturas são dados como entrada na árvore e um caminho é
percorrido (etapas 2 e 3) até que se alcance um nó folha contendo um rótulo referente à
falha ocorrida.
Ao ocorrer uma falha que não consta no banco de assinaturas, ao ser verificada sua
assinatura no banco e não encontrada, o sistema permitirá a inclusão da nova assinatura e
a inserção de um rótulo. Depois de adicionado no banco, uma nova árvore é construída.

5.6

Resultados e testes

Para realização desses testes foi criado um banco de assinaturas utilizando o observador modelado com as falhas propostas na Tabela 5.2. Nos testes, foram criados três níveis
de amplitude dos sinais para cada falha da Tabela 5.3. Para isso, o sinal que irá conter a
falha será modificado em 1%, 10% e 20% do seu valor nominal, levando em consideração
os limites físicos do tanque, que possuem um range entre 0 e 30 cm. Para esses testes o
sistema se encontrava em malha aberta, sem a presença de controlador.
Os testes de falhas multiplicativas usando um step ou pulso na matriz A é um caso
particular, pois além de interferir na estabilidade da planta, este não tem uma representação física para valores muito grandes, pois os valores da matriz A são limitados pelas
características físicas da planta, como pode ser visto na Tabela 5.1. No caso do Step em
A é ainda mais específico, pois a falha do tipo step, por apresentar um intervalo de ocorrência maior do que o pulso, pode levar a planta a instabilidade para pequenas alterações
em A. Por essa justificativa, testes do tipo step em A não serão tratados nesse trabalho.
O banco de dados das assinaturas foi criado baseado em apenas uma amplitude para
cada tipo de falha mostrada na Tabela 5.3. Após montar o banco, uma árvore de decisão
foi construída, utilizando o algoritmo CART, e em seguida todos os tipos de falhas e suas
três variações de amplitude foram testados. A Figura 5.7, representa a árvore de decisão
construída para a validação dos testes no sistema de tanques acoplados.
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Figura 5.7: Árvore de decisão do sistema de tanques acoplados.

Conforme a Tabela 5.3, serão considerados 7 tipos de falhas, logo, como foram 3
amplitudes de falha testada para cada tipo, foram consideradas 21 falhas testadas na simulação do sistema de tanques. A árvore de decisão só foi construída baseada em uma
falha de cada tipo. A Figura 5.8 mostra alguns resultados de detecção e diagnóstico de
falhas testadas na planta de tanques acoplados e demonstra como ocorre a extração de
cada uma das assinaturas.

CAPÍTULO 5. RESULTADOS

Figura 5.8: Extração das assinaturas das falhas.

60

CAPÍTULO 5. RESULTADOS

61

Dentre as falhas testadas, apenas quatro delas merecem ser comentadas devido à sua
semelhança de assinaturas. A Tabela 5.3 representa a matriz de covariância dentre os sete
tipos de falhas testadas.
Tabela 5.3: Matriz de covariância.
Pulso Pulso
Step
Step Pulso
Entrada Saída Entrada Saída
A
Pulso Entrada
0.5
0
0
0
0.5
Pulso saída
0
1
0
0
0
Step Entrada
0
0
0.6
0
0
Step Saída
0
0
0
1
0
Pulso A
0.5
0
0
0
0.5
Pulso B
0
0
0
0
0
Step B
0
0
0.4
0
0

Pulso
B
0
0
0
0
0
1
0

Step
B
0
0
0.4
0
0
0
0.6

As falhas do tipo Pulso entrada e Pulso em A, apresentaram similaridades em suas
assinaturas, o que causou uma diminuição no índice de acerto. Observa-se na Tabela
5.3 que em alguns testes o sistema FDD proposto apresenta uma eficiência menor na
identificação dessas falhas, classificando um pulso entrada como sendo um pulso em A
e vice e versa. O mesmo acontece com step entrada e step em B, porém o índice de
covariância é maior se comparado com o do pulso entrada e pulso em A.
É importante ressaltar que apesar da semelhança das assinaturas, o sistema ainda apresenta um índice de acerto de 60% no caso do step entrada e step em B e 50% no pulso
entrada e pulso em A. No restante das falhas testadas o sistema classificou com 100%
de acerto, mesmo testando falhas com amplitudes diferentes das que foram utilizadas
para formação do banco de assinaturas. É importante notar também que mesmo as falhas
pequenas (1%) não foram mascaradas pelo filtro da média e o sistema FDI conseguiu
classificá-las.
Essas similaridades de assinaturas de algumas falhas podem ser resolvidas com o enriquecimento das assinaturas. Enriquecer uma assinatura é atribuir mais informações a
ela, seja através de novos possíveis sinais de medição do processo ou através de métodos
de extração de informação do sinal para melhor caracterizá-la. Neste trabalho foi adicionado o ângulo entre o primeiro e o último ponto da primeira janela que se foi detectado
a falha. Esse ângulo foi adicionado no final da assinatura para enriquecê-la e melhorar a
identificação das falhas. Outras informações podem ser adicionadas às assinaturas para
melhor diferenciar as possíveis falhas.
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Sistema didático com instrumentação industrial

Para somar aos testes realizados no sistema de tanques acoplados, seção 5.1, foram
realizados outros testes em uma planta didática com instrumentação industrial localizada
no Laboratório de Automação em Petróleo-UFRN (LAUT). A planta consiste em um processo industrial de nível e vazão (T5552) fabricado pela Amatrol. Esse sistema trabalha
com os dois tipos de variáveis mais comuns em processos industriais (nível e vazão) e foi
projetado e implementado de acordo com os requerimentos e padrões industriais reais. A
Figura 5.9 representa a instrumentação da planta e mostra os principais componentes da
mesma [da Fonseca 2010].

Figura 5.9: Sistema industrial de nível e vazão
O intuito é validar o sistema FDD proposto em uma planta industrial, aproximando
os testes e validações do ambiente industrial encontrados na prática. Nesta planta, existe
um tanque reservatório responsável por armazenar o fluido a ser usado no processo. Uma
bomba submersa retira o líquido do tanque reservatório e envia para a tubulação. O fluido
percorre toda a tubulação até chegar ao tanque de processo. O tanque de processo é
formado por dois compartimentos, tanque 1 e tanque 2. O nível é medido através de um
sensor de pressão (LET200-A) localizado na parte inferior do tanque. O líquido retorna
ao tanque reservatório com a abertura das válvulas manuais HV100-D e HV300, ou das
válvulas solenóides, SV100-B e SV100-C.
Uma válvula pneumática de controle com atuação por diafragma (FCV100) realiza o
papel de atuador, recebendo comandos do usuário através de um sinal de controle (Control
Variable, CV) com o objetivo de controlar a entrada do processo. Esta válvula trabalha
com o sinal de pressão padrão da indústria (3 a 15 psi), em que o aumento dessa variável
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corresponde ao fechamento da válvula e a diminuição da sua abertura. A CV enviada para
a válvula é um sinal analógico elétrico de 4 a 20 mA que é convertido em um sinal de
pressão com o auxílio de um conversor I/P (IYT100).
Com o propósito de mensurar a altura de líquido no tanque, fez-se uso da Equação
5.12, desenvolvida a partir do cálculo da vazão volumétrica (Q = dV /dt) [Garcia 2009].

dV
dt

= ∆Q ⇒ S dh
dt = qin − qout ⇒ ḣ =

qin −qout
S

(5.12)

Em que V equivale ao volume de líquido no tanque, S a área da seção transversal do
tanque, ∆Q a diferença entre a vazão de entrada qin e a vazão de saída qout , e h a altura
do fluido no tanque de processo. A área da seção transversal do tanque 1 é de 583 cm2 ,
enquanto a do tanque 2 é de 384,25 cm2 , constituindo uma área total de 967,25 cm2 . Toda
a modelagem desse sistema pode ser visto, com maiores detalhes em [da Fonseca 2010].

5.7.1

Resultados na planta didática industrial

Em adição aos testes realizados no sistema de tanques acoplados foram feitos alguns
testes no sistema industrial de nível e vazão em malha fechada (controlador PID). O resultado desses testes procura validar o sistema FDD proposto perante algumas falhas aditivas. Para isso, foram simuladas 4 tipos de falhas com 3 magnitudes para cada uma delas,
totalizando 12 falhas. A árvore de decisão foi construída com uma falha de cada tipo
e a matriz de covariância foi construída baseada em todas as 12 falhas. A Figura 5.10,
representa a árvore de decisão para os testes que foram realizados com a planta didática
industrial.
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Figura 5.10: Árvore de decisão da planta didática industrial.

Os resultados obtidos com o sistema FDD proposto para essas falhas podem ser quantificados pela Tabela 5.4.
Tabela 5.4: Matriz de covariância da planta didática industrial.
Pulso Pulso
Step
Step
Entrada Saída Entrada Saída
Pulso Entrada
1
0
0
0
Pulso Saída
0
1
0
0
Step Entrada
0
0
1
0
Step Saída
0
0
0
1
Os testes realizados mostraram que é possível detectar e identificar falhas em um
sistema didático de nível e vazão com instrumentação industrial.
Os primeiros testes apresentados no sistema de tanques simulados serviram para validar o sistema FDD proposto. As modificações do observador de estado se mostraram
eficientes para o sistema testado e suficiente para a geração do resíduo. Na etapa de
identificação das falhas, a análise de tendência implementada com os primitivos de Venkatasubramanian foram contemplados com um grafo para geração das assinaturas e uma
árvore de decisão para o reconhecimento das mesmas. Por fim, o mesmo sistema FDD
foi testado em uma planta com instrumentação industrial com o intuito de aproximar a
bancada de teste com equipamentos encontrados no campo.

Capítulo 6
Conclusões

Diante de toda a revisão bibliográfica apresentada durante este trabalho é notória a
importância de sistemas cada vez mais tolerantes a falhas e a abrangência desta área nas
pesquisas acadêmicas. No âmbito dos sistemas FDD existem diversas subáreas a serem
pesquisadas. Em cada parte integrante do FDD (detecção, isolamento, identificação e
diagnóstico de falhas) existe uma variedade de técnicas a serem exploradas.
O sistema proposto permitiu agregar técnicas diferentes para formar um sistema de
detecção e isolamento de falha, procurando absorver as vantagens de cada técnica utilizada nas etapas de detecção e diagnóstico de falha. O observador de estado modificado
proposto nesse trabalho, apresentou bons resultados, melhorando eventuais resíduos que
seriam gerados caso um observador de estado convencional fosse utilizado em processos
não-lineares. O grafo proposto para a aquisição das assinaturas das falhas se mostrou
eficiente para o que foi proposto, podendo ser usado em qualquer processo industrial. A
árvore de decisão proposta na etapa de identificação de falha, apresentou um novo cenário para identificação de assinaturas baseadas em análise de tendência. Os primitivos
de Venkatasubramanian foram utilizados e adaptados para o sistema proposto, utilizando
aproximações polinomiais do segundo grau.
Observou-se que principalmente em falhas incipientes é necessário o uso de uma assinatura diferenciada, contendo mais detalhes do comportamento da mesma, como por
exemplo, o uso de outros sinais que possam ser medidos no processo. Esse aumento no
detalhamento da assinatura da falha melhoraria o índice de acerto e diferenciaria as assinaturas que apresentam certas semelhanças. O uso de ferramentas para detecção mais
sofisticada, como por exemplo wavelet, também podem contribuir bastante na análise do
sinal do resíduo e na detecção de falhas incipientes.
No estudo feito com falhas isoladas, para este sistema proposto, foi possível observar
que a identificação depende intrinsecamente de quão rica é a assinatura. Em caso de
múltiplas falhas, o FDD proposto será capaz de detectar a ocorrência ou não de falhas,
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uma vez que esse alarme é baseado na verificação de limites. Porém, o isolamento dessas
múltiplas falhas pode depender de uma assinatura mais complexa, sendo essencial que as
assinaturas das falhas isoladas e das múltiplas falhas sejam diferentes.
No caso particular da falha pulso aplicado na Entrada e em A, as assinaturas são
semelhantes. No entanto o sistema conclui de forma coerente, permitindo então que possa
ser colocada outra técnica para complementar o processo de diagnóstico ou adicionar
novas características do sinal na sua assinatura para que o sistema possa diferenciá-las.
O uso de ferramentas estatísticas auxilia na diminuição de alarmes causados por ruídos e na elaboração de uma assinatura mais rica e fiel ao comportamento da falha. A
metodologia usada para análise de tendência da assinatura juntamente com a árvore de
decisão (bloco de diagnóstico de falha) mostrou-se eficiente e faz contraponto a algumas ferramentas de análise computacionais mais complexas, como por exemplo, Análise de Componentes Principais, Redes Neurais, sistemas fuzzy etc. A árvore de decisão
mostrou-se bastante eficiente na presença de novas falhas (falhas até então desconhecidas), permitindo que sua assinatura seja adicionada no banco e a árvore seja adaptada
para acrescentar o novo conjunto assinatura/rótulo.
As falhas multiplicativas aplicadas em A modificam os parâmetros da planta, o que
requer um estudo diferenciado para simulação dessas falhas, uma vez que se faz necessário criar uma região de testes que permitisse a verificação de falhas numa região de
estabilidade. Isso fisicamente é importante, visto que esses parâmetros são limitados pela
característica física do sistema.
Os resultados e as contribuições da proposta desse trabalho podem ser vistas em Vale
et al. (2014) e Martins et al. (2014). Outras abordagens pontuais podem ser melhoradas, dentre os possíveis pontos que podem ser melhorados e pesquisados para trabalhos
futuros, tem-se:
• Implementação da ferramenta wavelets na etapa de detecção de falhas. Esta ferramenta pode contribuir na detecção de falhas incipientes.
• Estudo e implementação de uma estratégia de controle tolerante a falhas baseadas
nos diagnósticos do sistema proposto.
• Estudo e implementação do sistema proposto em vários pontos de medição do processo para melhor identificação das falhas.
• Validação e adaptação do sistema proposto para diagnóstico de falhas simultâneas.
Durante todo o doutorado, as seguintes publicações foram obtidas até o momento:
• B. L. V., Gaudio ; VALE, M. R. B. G. ; SILVA, H. A. ; MAITELLI, A. L. ;
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ARAUJO, F. M. U. . Implementação de um GPC escalonado em um CLP. In: Rio
Automação, 2009, Rio de Janeiro. Controle Avançado. Rio de Janeiro, 2009.
VALE, M. R. B. G. ; FONSECA, D. G. V. ; PEREIRA, K. C. P. ; MAITELLI, A.
L. ; ARAUJO, F. M. U. ; CASILLO, D. S. S. . Model Reference Adaptive Control
With Inverse Compensation Applied to a PH Plant. In: ISIE, 2010, Bari. Control,
2010.
CERQUEIRA, A. C. T. ; VALE, M. R. B. G. ; FONSECA, D. G. V. ; ARAUJO, F.
M. U. ; MAITELLI, A. L. . Estimation and Compensation of Dead-Zone Inherent to
The Actuators of Industrial Processes. In: ICINCO, 2010, Ilha da Madeira, Control,
2010.
NUNES, D. ; FONSECA, D. G. V. ; VALE, M. R. B. G. ; MAITELLI, A. L. ;
ARAUJO, F. M. U. . Um software para controle de processos industriais avaliado
em uma planta piloto de nível. In: Congresso Brasileiro de Automática, 2012,
Capina Grande. Automação e Controle, 2012.
VALE, M. R. B. G. ; MARTINS, R. S. ; MAITELLI, A. L. . Hybrid System
for Fault Detection and Diagnosis Based on State Observers and Decision Trees.
Journal Européen des Systèmes Automatisés, 2014.
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