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Resumo 
 

 

 Este trabalho apresenta o desenvolvimento de um sistema de detecção e 

diagnóstico de falhas em sensores de campo com correção do sinal com falhas 

dinamicamente, onde esse sistema é baseado no conceito de agentes inteligentes, em 

uma arquitetura de multiagentes. O sistema tem como ambiente de atuação a rede 

industrial Foundation Fieldbus.  

 Para realizar a detecção e o diagnóstico das falhas, são utilizados os algoritmos  

de redes neurais artificiais e lógica fuzzy (atuando como classificador fuzzy), os quais  

são embarcados na rede industrial Foundation Fieldbus.  

 Além disso, de forma a atuar junto ao sistema de detecção, diagnóstico e 

correção de falhas foi desenvolvido um software que realiza o monitoramento e a 

supervisão do mesmo, onde foi instanciado um agente se comunicando com a rede 

industrial.  Os demais agentes são instanciados nos blocos funcionais da rede industrial.  

 

Palavras-chave: Sistemas Inteligentes, Agentes Inteligentes, Multiagentes, 

Classificador Fuzzy, Redes Neurais Artificiais, Redes Industriais, Foundation Fieldbus, 

Sensores Inteligentes. 

  

  



 

 

 

 

 

Abstract 
 

 

 

 This work performs the development of a system of detection and diagnosis of 

faults in field sensors with dynamically signal correction, which this system is based on 

the concept of intelligent agents, using architecture of multagents. The system operates 

in environment industrial network Foundation Fieldbus.  

 To perform the detection and diagnosis of failures are used the algorithms of 

neural networks and fuzzy logic (acting like a fuzzy classifier), which are embedded in 

industrial network Foundation Fieldbus. 

 Furthermore, in order to work with the system of detection, diagnosis and 

correction of failures was developed a software to perform the monitoring and 

supervision of the system, which was instantiated an agent communicating with the 

industrial network. The other agents are instantiated on the functional blocks of 

industrial network. 

 

Keywords: Intelligent Systems, Intelligent Agents, Multagents, Industrial Networks, 

Foundation Fieldbus, Fuzzy Classifier, Neural Networks, Smart Sensors. 
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Capítulo 1 

Introdução 
 

 

 Com o progresso no controle distribuído e modelos de sistemas de controle 

preditivos, os benefícios para os diversos segmentos industriais, tais como química, 

petroquímica, indústrias de cimento, aço, energia e dessalinação têm sido enormes. No 

entanto, uma tarefa de controle muito importante na gestão de plantas de processos 

industriais ainda permanece em grande parte uma atividade manual, realizada por 

operadores humanos. 

 Para um sistema possuir um desempenho capaz de tolerar as falhas deve ser 

capaz de realizar a detecção e diagnóstico de falhas em tempo real, assim como, ter 

capacidade de corrigir ou informar procedimentos para correção das determinadas 

falhas. É válido enfatizar que todos esses procedimentos devem ocorrer de forma 

dinâmica. Em resumo, todo este processo pode ser definido como Detecção, 

Diagnóstico e Correção de Falhas, DDCF. 

 As falhas que possam vir a ocorrer em um sistema dinâmico podem gerar 

prejuízos tanto danificando os equipamentos pertencentes ao processo quanto pondo em 

risco as pessoas envolvidas no mesmo. A necessidade de se evitar estes tipos de 

prejuízos aumenta a importância de um sistema de detecção e diagnóstico de falhas 

eficiente. É importante conhecer antecipadamente os padrões de falhas e as tendências 

do sinal para que elas ocorram, possibilitando uma detecção e diagnóstico de falhas 

mais exatas e uma redução nos custos de manutenção do processo (Fernandes, 2007). 

 Segundo (Venkatasubramanian, Rengaswamy, Yin, & Kavuri, 2003), esta é uma 

tarefa caracterizada por eventos anormais em um processo. Isso envolve a detecção 

adequada de um evento anormal, diagnosticar suas origens causais e, em seguida, tomar 

decisões adequadas de controle supervisório e ações para trazer o processo de volta ao 

normal. Toda essa atividade passou a ser chamada de Gestão de Evento Anormal (AEM 

– Abnormal Event Management), um componente-chave de controle de fiscalização. 

Realizar o “AEM” significa a possibilidade de detectar as “falhas” com a planta 

trabalhando em uma região de segurança operacional, de maneiras a evitar a progressão 

do evento e a consequente perda de produtividade. 

 No entanto, essa total confiança nos operadores humanos para lidar com tais 

eventos anormais e de emergência tornou-se cada vez mais difícil, devido a vários 

fatores. Essa dificuldade é devido à ampla gama de atividade de diagnóstico que 

compreende uma variedade de disfunções tais como, falhas nas unidades de processo, 

degradação da unidade de processamento, derivas de parâmetros e assim por diante. 

Torna-se mais complicado pelo tamanho e complexidade de plantas de processo 

moderno. Além disso, muitas vezes a ênfase é no diagnóstico rápido que coloca certas 

restrições e exigências sobre a atividade de diagnóstico. Onde a tarefa de diagnóstico de 

falhas é dificultada pelo fato de que as medições do processo podem muitas vezes ser 

insuficiente, incompleta e/ou pouco confiáveis devido a uma variedade de causas, tais 

como falhas em sensores. 

 Estima-se que a indústria petroquímica nos EUA tem aproximadamente 20 

bilhões de dólares em perdas anuais devido à má AEM. O custo é maior quando se 
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incluem situações semelhantes em outras indústrias, como farmacêutica, especialidades 

químicas, alimentação, e assim por diante (NIMMO, 1995). 

 Esse é o próximo grande desafio para engenheiros de controle. No passado, a 

comunidade de sistemas de controle mostrou que poderia haver a automação usando 

computadores e, assim, retirá-lo das mãos de operadores humanos. Isso resultou em um 

grande progresso na qualidade e consistência do produto, segurança e eficiência do 

processo. O desafio atual é a automação da AEM, fazendo a utilização de sistemas 

inteligentes, proporcionando assim, operadores humanos para auxiliar na 

automatização. A comunidade das indústrias de processos vê isso como o próximo 

grande marco  na pesquisa e aplicação de sistemas de controle (Venkatasubramanian, 

Rengaswamy, Yin, & Kavuri, 2003). 

 Devido à abrangência do processo de diagnóstico de falhas, e as dificuldades da 

sua solução em tempo real, várias abordagens computacionais foram desenvolvidas ao 

longo dos anos. Elas cobrem uma grande variedade de técnicas, tais como as primeiras 

tentativas usando árvores de falhas e dígrafos, abordagens analíticas e de sistemas 

baseados em conhecimento e redes neurais. Também existem métodos que não 

assumem qualquer forma de informação de um modelo e confia apenas na informação 

de histórico de processo. Além disso, dado o conhecimento do processo, existem 

diferentes técnicas de pesquisa que podem ser aplicadas para obter diagnóstico.  

1.1 Objetivos 

 Com base no texto exposto, este trabalho tem como objetivo principal 

desenvolver um sistema para detecção, diagnóstico e correção de falhas em sensores 

utilizando o conceito de agentes inteligentes e atuando em uma rede industrial 

Foundation Fieldbus.  

 Todas as técnicas e conceitos desse trabalho já foram pesquisados e já compõem 

a literatura da área de engenharia. Portanto, foi realizada uma pesquisa bibliográfica em 

diversos temas que irão compor o presente projeto, como redes neurais e sistemas fuzzy 

aplicados à rede Fieldbus, detecção e diagnóstico de falhas com correção do sinal com 

falhas, agentes inteligentes instanciados na rede Fieldbus e em softwares,  alocação 

dinâmica de blocos funcionais e sistemas supervisórios e de auxílio à decisão. 

 Portanto, o sistema de detecção, diagnóstico e correção de falhas em sensores 

deve ser baseado em uma arquitetura de multiagentes, havendo comunicação entre esses 

agentes para alcançar o objetivo, tendo como ambiente a rede industrial Foundation 

Fieldbus e utilizando de seus instrumentos, equipamentos e dispositivos como sensores 

e atuadores do ambiente. Para auxiliar na execução do projeto, é necessário um software 

desktop para monitoramento do ambiente, sendo instanciado nele um dos agentes do 

sistema e comunicando-se com os demais. Além de monitoramento, o software deve 

servir de supervisório gerando gráficos do sistema. 

1.2 Estrutura da Dissertação 

 O presente trabalho foi dividido em seis capítulos organizados da seguinte 

forma: O capítulo 2 fornece uma fundamentação teórica necessária para o entendimento 

dos conceitos utilizados no desenvolvimento do projeto, explicando de forma resumida 

os temas de redes neurais artificiais passando pela predição de séries temporais 

utilizando o modelo NARX, lógica fuzzy e sistema de classificação fuzzy, agentes 

inteligentes, redes industriais e o protocolo Foundation Fieldbus. O capítulo 3 aborda 

técnicas sobre detecção, diagnóstico e correção de falhas em sensores, apresentando 

algoritmos e tipos de falhas existentes.  O capítulo 4 é voltado para aplicações das 
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técnicas de  redes neurais, classificadores fuzzy e agentes no ambiente Foundation 

Fieldbus. No capítulo 5 apresenta os testes e resultados obtidos após o desenvolvimento 

do sistema no ambiente Foundation Fieldbus. Por fim, o capítulo 6 aborda as 

considerações finais com propostas para trabalhos futuros, colaborações e dificuldades 

encontradas no desenvolvimento do trabalho. 
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Capítulo 2 

Fundamentação Teórica 
 

 

 Este capítulo irá abordar toda a fundamentação teórica que se faz necessária para 

a compreensão do trabalho, informando de maneira breve e resumida sobre os temas de 

redes neurais, lógica fuzzy, agentes inteligentes e redes industriais. 

2.1 Redes Neurais Artificiais 

 Redes Neurais Artificiais são sistemas de processamento de informações 

composto por processadores elementares, chamados de neurônios artificiais, operando 

de forma paralela e distribuída de modo a resolver um determinado problema. Tais 

sistemas de processamento são arquitetados por uma ou mais camadas e interligadas por 

um grande número de conexões. Nas maiorias dos modelos de redes neurais artificiais, 

estas conexões estão associadas a pesos, os quais armazenam o conhecimento 

representado no modelo e servem para ponderar a entrada recebida por cada neurônio da 

rede. 

 A capacidade de aprender através de exemplos e de generalizar a informação 

aprendida é, sem dúvida, o atrativo principal da solução de problemas através de RNAs. 

A generalização, que está associada à capacidade da rede aprender através de um 

conjunto reduzido de exemplos e posteriormente dar respostas coerentes para dados não 

conhecidos, é uma demonstração de que a capacidade das RNAs vai muito além do que 

simplesmente mapear relações de entrada e saída. As RNAs são capazes de extrair 

informações não apresentadas de forma explícita através dos exemplos. Não obstante, as 

RNAs são capazes de atuar como mapeadores universais de funções multivariáveis. 

Outra característica importante é a capacidade de auto-organização e de processamento 

temporal, que, aliada as características citadas anteriormente, faz das RNAs uma 

ferramenta computacional extremamente poderosa e atrativa para a solução de 

problemas complexos (Braga, de Carvalho, & Ludermir, 2000). 

 

Propriedades das Redes Neurais Artificiais 

 

 As redes neurais possuem diversas propriedades, entre elas é necessário destacar 

a sua estrutura paralela e distribuída, a habilidade de aprender e consequentemente 

generalizar. 

 A generalização se diz respeito ao fato de uma RNA produzir saídas apropriadas 

para as entradas que não fizeram parte do conjunto de treinamento, na aprendizagem da 

rede neural. Outras importantes propriedades das redes neurais são enumeradas a seguir 

(Haykin, 2001). 

 

1. Não linearidade: Um neurônio artificial pode ser linear ou não linear. Uma rede 

neural, constituída por conexões de neurônios não lineares é ela mesma não 

linear. Além disso, a não linearidade é de um tipo especial, no sentido de ela ser 

distribuída por toda a rede. 
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2. Mapeamento entrada-saída: Apresenta-se para a rede um exemplo escolhido ao 

acaso do conjunto, e os pesos sinápticos (parâmetros livres que relacionam os 

neurônios entre si) da rede são modificados para minimizar a diferença entre a 

resposta desejada e a resposta real da rede, produzida pelo sinal de entrada, de 

acordo com um critério estatístico apropriado. O treinamento da rede é repetido 

para muitos exemplos do conjunto até que a rede alcance um estado estável onde 

não haja mais modificações significativas nos pesos sinápticos. 

3. Adaptabilidade: As redes neurais tem uma capacidade de adaptar seus pesos 

sinápticos a modificações do ambiente. Em particular, uma rede neural treinada 

para atuar em um ambiente específico pode ser facilmente retreinada para lidar 

com pequenas modificações nas condições operativas do ambiente. Além disso, 

quando está operando em um ambiente não estacionário, uma rede neural pode 

ser projetada para modificar seus pesos sinápticos em tempo real. 

4. Resposta a evidências: No contexto da classificação de padrões, uma rede neural 

pode ser projetada para fornecer informação não somente sobre qual padrão 

particular selecionar, mas também sobre a confiança ou crença na decisão 

tomada. Esta informação pode ser utilizada para rejeitar padrões ambíguos, caso 

eles estejam presentes, e com isso melhorar o desempenho de classificação da 

rede. 

5. Tolerância a falhas: Uma rede neural, implementada a forma física (em 

hardware) é inerentemente tolerante a falhas ou capaz de realizar computação 

robusta, no sentido de que seu desempenho degrada suavemente sob condições 

de operação adversas. Se um neurônio ou suas conexões são danificados, por 

exemplo, a recuperação de um padrão armazenado é prejudicada em qualidade. 

Contudo, devido à natureza distribuída da informação armazenada na rede, o 

dano deve ser extenso para que a resposta global da rede seja degradada 

seriamente. O que de ser observado nessas condições, é uma degradação suave 

do desempenho em vez de uma falha comprometedora. 

 

2.1.1 Modelo de um Neurônio Computacional 

 Um neurônio computacional é basicamente constituído por um conjunto de 

sinapses, um somador e uma função de ativação, geralmente não linear. A Figura 1 

apresenta o modelo do neurônio computacional. As entradas do neurônio são 

ponderadas pelos pesos sinápticos. O somador tem como objetivo somar os sinais 

ponderados das entradas. A função de ativação restringe a amplitude da saída de um 

neurônio, aplicando a não linearidade. 

 

 

Figura 1 – Modelo de um neurônio artificial (computacional). 
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 De acordo com as equações 1 e 2 obtém-se uma modelagem matemática para um 

neurônio artificial k. 

 
1

m

jk jk
j

w xu


     (1)  

 ( )
k k k

y u b      (2)  

 

 Onde os sinais de entrada são
1 2, , ..., mx x x , os pesos sinápticos do neurônio k são

1 2, , ...,k k mk
w w w , a saída do combinador linear é 

k
u , o bias é 

k
b , a função de ativação é 

(.)  e o sinal de saída do neurônio é 
k

y . Para as funções de ativação, as mais utilizadas 

são: função de limiar, função linear e função sigmóide. 

 

2.1.2 Perceptron de Múltiplas Camadas 

 O Percentron de Múltiplas Camadas (MLP – Multi Layer Perceptron) é uma das 

principais arquiteturas de redes neurais adaptativas, com o propósito de representar um 

mapeamento entrada-saída qualquer. Redes MLP apresentam um maior poder 

computacional em relação às redes sem camadas intermediárias. Ao contrário destas 

redes, MLPs podem tratar com dados que não são linearmente separáveis. 

Teoricamente, redes com duas camadas intermediárias podem implementar qualquer 

função, seja ela linearmente separável ou não. A precisão obtida e a implementação da 

função objetivo dependem do número de nodos utilizados nas camadas intermediárias 

(Braga, de Carvalho, & Ludermir, 2000). A MLP possui a seguinte estrutura de 

camadas: 

 

 

Figura 2 - Rede MLP típica com uma camada intermediária (oculta). 

 Camada escondida, camada oculta ou camada intermediária: os neurônios dessa 

camada são denominados escondidos porque eles não têm acesso direto à saída da rede 

de Perceptron Multicamada, onde os erros de aproximação são calculados. 

 O algoritmo de aprendizado mais conhecido e utilizado destas redes é o 

algoritmo back-propagation. A maioria dos métodos de treinamento existentes para 

RNAs do tipo MLP são baseados nesse algoritmo. Baseia-se no aprendizado 

supervisionado por correlação de erro, constituído por dois passos: 

http://www.culturamix.com/tecnologia/inteligencia-artificial/perceptron-multicamadas
http://www.culturamix.com/tecnologia/inteligencia-artificial/perceptron-multicamadas
http://www.culturamix.com/tecnologia/inteligencia-artificial/perceptron-multicamadas
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 1° passo - Propagação: Depois de apresentado o padrão de entrada, a resposta 

de uma unidade é propagada como entrada para as unidades na camada seguinte, 

até a camada de saída, onde é obtida a resposta da rede e o erro (padrão de saída 

desejado subtraindo da excitação de entrada da MLP) é calculado. Neste passo 

os pesos sinápticos permanecem constantes;  

 2° passo - Retro propagação ("back-propagation"): Desde a camada de saída 

até a camada de entrada, são feitas alterações nos pesos sinápticos ajustando-os 

de acordo com a correção do erro. 

  

 Também é válido citar alguns dos métodos de convergência mais utilizados para 

o algoritmo do back-propagation, que são: Gradiente de 1ª ordem de natureza 

estocástica, Newton, Marquardt-Levenberg, gradiente conjugado, etc. 

 

2.1.3 Predição de Séries Temporais Utilizando uma Rede Recorrente 

NARX. 

 O modelo NARX (Nonlinear AutoRegressive model with eXogenous inputs) 

baseia-se em uma rede MLP, cuja a entrada consiste da própria saída realimentada com 

atrasos no tempo e uma entrada exógena, também com atrasos. Nesta arquitetura, as 

saídas estimadas da rede são introduzidas novamente às entradas, assim permitindo 

implementar a predição de passos múltiplos. 

 A rede dinâmica NARX é uma importante classe de sistemas não lineares de 

tempo discreto, que é matematicamente representada pelo seguinte modelo. 

 

y(n) = f [y(n – 1), ... ,y(n – dy), u(n), u(n – 1), ... , u(n – du + 1)]  (3)  

 

 Onde f (.) é uma função não linear, geralmente desconhecida, a entrada é u(n), a 

saída é y(n), os sinais atrasados da entrada são )( 1),..., ( uu n u n d   e sinais atrasados 

da saída são ),..., )( ( 1yy n d y n  . A rede NARX possui atrasadores na camada de 

entrada e um laço de realimentação global, como mostra a Figura 3.  

 

 

Figura 3 -  Exemplo de arquitetura do modelo NARX. 
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2.2 Lógica Fuzzy 

 De acordo com (Weber & Klein, 2003) o termo “lógica” foi criado por 

Aristóteles e juntamente aos filósofos gregos Sócrates e Platão, ao longo do tempo 

apresentaram contribuições para esse tema. Sócrates propôs uma forma de se investigar 

o pensamento, que foi utilizado por Platão, seu discípulo, em diálogos para defender seu 

mestre e, posteriormente, Aristóteles desenvolveu as regras para o pensamento. Estes 

estudos no campo da lógica continuaram até os dias de hoje. Uma das contribuições foi 

do matemático inglês Boole, no século XIX, que estudou e empregou ideias algébricas 

no domínio da lógica, definindo uma matemática abstrata, daí advindo a terminologia 

álgebra booleana. 

 Dessa forma, afirmações lógicas passaram a utilizar formalismo matemático, 

sendo calculadas de forma algébrica e obtendo resultados bem definidos para 

afirmações (verdadeiro ou falso, alto ou baixo, quente ou frio, pertence ou não pertence 

ao conjunto). A álgebra booleana é binária, pois reduz as afirmações a apenas 

verdadeiro ou falso, para o caso de sistemas computacionais, 0 ou 1 relativos aos bits. 

Isso reduz à utilização dos conectivos “ou”, “e” e “negação” com diversos circuitos 

lógicos que implementam tais conectivos, chamados de portas lógicas. 

 Porém, em alguns tipos de problemas haver apenas duas possibilidades 

(verdadeiro ou falso, por exemplo) não satisfaz completamente a resposta do problema. 

Valores intermediários entre estas duas soluções, leva-se a melhores respostas, sendo 

que, no caso dos sistemas computacionais, isso levaria à utilização de circuitos 

analógicos para conseguir valores entre 0 e 1, levando a aumentar a complexidade dos 

circuitos. 

 A lógica fuzzy (ou nebulosa) é a lógica que suporta os modos de raciocínio que 

são aproximados ao invés de exatos. Por exemplo, pode-se dizer que irá chover hoje, 

mas posso afirmar isto com um grau de certeza de 0.8, tomando como base que a 

certeza completa é grau 1.0. Este tipo de situação é o modelo de lógica fuzzy que opera 

com propostas que podem ser verdadeiras com grau de certeza entre 0 a 1.  

 A lógica fuzzy foi proposta pela primeira vez em 1965 pelo engenheiro eletricista 

Lotfi A. Zadeh. Ele procurava resolver um problema que ele observou onde os recursos 

computacionais disponíveis eram incapazes de automatizar atividades humanas 

relacionadas a problemas de natureza industrial, biológica ou química, que 

compreendessem situações ambíguas, ou que segundo suas próprias palavras, 

apresentassem “sentimentos matemáticos humanísticos”. (Weber & Klein, 2003). 

 Para realizar um paralelo com o uso da lógica fuzzy para soluções de problemas 

no ambiente industrial, (Simões & Shaw, 1999) exemplificou uma utilização dessa 

lógica comparando-a com a ação de operadores humanos. “O advento da lógica foi 

causado pela necessidade de um método capaz de expressar de uma maneira 

sistemática quantidades imprecisas, vagas, mal definidas. Por exemplo, em vez de se 

utilizar um modelo matemático, os controladores industriais baseados em lógica fuzzy 

podem ser investidos com o conhecimento experimental de operadores humanos já 

treinados, fazendo com que a ação do controle seja tão boa quanto a deles (em geral 

melhor) e sempre consistente.”. 

 A seguir temos um resumo qualitativo elaborado por (Simões & Shaw, 1999), 

onde se inicia fazendo uma comparação com a lógica clássica e termina informando 

características e resumidos detalhes da aplicação da lógica fuzzy para resolver 

problemas: 

 

 A lógica clássica aristotélica é bivalente, isto é, reconhece apenas dois valores: 

verdadeiro ou falso. A lógica fuzzy é multivalente, isto é, reconhece uma 
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multitude de valores, assegurando que a verdade é uma questão de ponto de 

vista ou de graduação, definindo o grau de veracidade em um intervalo numérico 

[0,1]. 

 A lógica fuzzy é uma forma de gerenciamento de incertezas, através da 

expressão de termos com grau de certeza, num intervalo numérico [0,1], onde a 

certeza absoluta é representada pelo valor 1. 

 Expressões verbais, imprecisas, qualitativas, inerentes da comunicação humana, 

que possuem vários graus de incerteza, são perfeitamente manuseáveis através 

da lógica fuzzy. 

 No raciocínio humano, consistindo de implicações lógicas, ou também 

chamadas de inferência lógica, a entrada ou condição e a saída ou consequência, 

são associadas por regras de raciocínio, com graus de verdade no intervalo [0,1]. 

 A lógica fuzzy pode sistematicamente traduzir os termos fuzzy da comunicação 

humana em valores compreensíveis por computadores. Já que os comutadores 

são máquinas de aplicações gerais que podem “interfacear” com processos 

físicos, químicos, térmicos e biológicos, a forma de comunicação humana pode 

ser utilizada para diretamente intercambiar as informações entre operadores e 

tais processos. 

 

 Para um exemplo de conjunto nebuloso pode-se pegar o contexto sobre os níveis 

de um reservatório de óleo, onde o reservatório possui 30 m de altura. Portanto, a 

variável seria o nível de óleo no reservatório. Os valores linguísticos do nível assumem 

os seguintes valores: muito baixo, baixo, metade, alto, muito alto. 

 Na Tabela 1 abaixo se classifica os valores de nível com os valores linguísticos. 

Montando-se as curvas das funções de pertinência obteríamos a Figura 4. 

 

Tabela 1 – Classificação dos níveis do reservatório. 

 

VALOR 

LINGUÍSTICO 
NÍVEL (m) 

MUITO BAIXO 0 a 5 

BAIXO 4 a 14 

METADE 12 a 18 

ALTO 16 a 26 

MUITO ALTO 25 a 30 

 

 

Figura 4 - Funções de pertinência para o exemplo do reservatório de óleo. 
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2.2.1 Classificador Fuzzy 

 Um classificador é um algoritmo que atribui um rótulo de classe a um objeto, 

com base na descrição do objeto. Para atribuir o objeto a uma determinada classe, o 

classificador aprende a prever os rótulos de classe usando um algoritmo de treino e um 

conjunto de dados de treino, mas quando um conjunto de dados de treino não está 

disponível, um classificador pode ser concebido a partir de um conhecimento prévio e 

experiência. 

 No presente trabalho há um conhecimento prévio do sistema em questão, ou 

seja, não se faz necessário o uso de técnicas para um reconhecimento de regras, funções 

de pertinência e novos valores linguísticos.  

 A teoria de conjuntos fuzzy proposto originalmente por (Zadeh, 1965) fornece 

uma forma geral para distribuir conhecimentos de um processo em forma de regras 

linguísticas SE-ENTÃO. Os classificadores nebulosos baseados em regras SE-ENTÃO 

são semelhantes ao sistema de um controlador fuzzy. Os classificadores fuzzy podem ser 

divididos em três estágios, que são fuzzyficação, inferência e desfuzzyficação, como 

demonstra a Figura 5. Assim, levando a tona à técnica de controladores nebulosos 

proposta por (Mandani, 1974). 

 

 

Figura 5 - Estrutura do Classificador Fuzzy. 

 

Funções de Pertinência 

 Ao iniciar o projeto de um classificador fuzzy baseado em regras, primeiramente 

é necessário projetar os conjuntos fuzzy, ou seja, as funções de pertinência que serão 

utilizadas na entrada do classificador (no estágio de fuzzyficação) e na saída (no estágio 

de desfuzzyficação). Para a construção dos conjuntos fuzzy, se faz necessário determinar 

as variáveis linguísticas que serão empregadas, depois classificar para quais valores 

linguísticos suas variáveis irão pertencer. 

 Para elaborar o conjunto fuzzy e suas variáveis linguísticas há duas formas, que 

seria a partir de um conhecimento prévio do sistema ou a partir de um sistema de 

aprendizado adaptativo. Simões & Shaw (1999) formularam técnicas para construir um 

sistema baseado em conhecimento prévio que seguem três passos, entrevistas com 

operadores humanos, avaliação de princípios físicos e variáveis inerentemente fuzzy. No 

sistema de aprendizado, Simões & Shaw (1999) levam como meta gerar as regras fuzzy 

e/ou as funções de pertinência, sem interação com os operadores que conheçam a planta 

ou processo e principalmente onde não seja possível a análise dos princípios físicos 

envolvidos. Ao se utilizar um sistema de aprendizado chega-se a  uma geração 

adaptativa e “on-line” de uma relação fuzzy entrada/saída, ou seja, a base de 

conhecimento do sistema fuzzy. 

 O conjunto fuzzy é caracterizado pela sua função de pertinência. É através delas 

que será verificado o quanto um determinado elemento pertence ao conjunto. De acordo 
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com sua aplicação ou a maneira de representar em um determinado contexto existem 

diferentes tipos de funções de pertinência. Abaixo segue a representação de duas 

funções de pertinência bastante difundidas e que foram utilizadas no presente trabalho, a 

triangular (Equação (4 e Figura 6) e trapezoidal (Equação 5 e Figura 7). 

 

 

   (4)  

 

 

   (5)  

 

 

 

 

Figura 6 - Função de pertinência triangular. 

 

 

Figura 7 - Função de pertinência trapezoidal. 

 

 

 

Base de Regras 

 Como mostrado na Figura 5 a base de regras é utilizada em uma segunda etapa 

do classificador, servindo como auxílio ao estágio de inferência, ver seção (2.2.1.2). A 

base de regras caracteriza os objetivos de controle/classificação e a estratégia utilizada 

por especialistas na área, por meio de um conjunto de regras em geral linguísticas. No 

caso de uma indústria o especialista em questão poderia ser um operador da planta ou 

engenheiro ligado ao processo. As regras linguísticas mapeiam entradas às saídas com a 

seguinte estrutura: “SE <premissa>, ENTÃO <conclusão>”. 

 Seguindo a estrutura anunciada acima, segue uma exemplificação de um sistema 

de regras para um classificador: 

 Se X é médio e Y é pequeno, então é classe A. 

 Se X é médio e Y é grande, então é classe B. 
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2.2.1.1 Estágio de Fuzzyficação 

 No estágio de fuzzyficação, é realizada a decomposição de uma determinada 

entrada e/ou saída em um ou mais conjuntos fuzzy. Cada conjunto fuzzy cobre uma 

região particular de valores (entrada ou saída) e, através da função de pertinência, 

produz um grau de pertinência com valores compreendidos entre 0 e 1. O resultado dos 

conjuntos fuzzy representa o grau para o qual um valor de entrada ou um valor de saída 

é um membro daquele conjunto fuzzy particular. O processo de fuzzyficação permite 

que as entradas e saídas do sistema sejam expressas em termos linguísticos de maneira 

que as regras possam ser aplicadas de uma maneira simples para expressar um sistema 

complexo. 

2.2.1.2 Estágio de Inferência 

 O estágio de inferência consiste na manipulação da base de regras através da 

aplicação das operações fuzzy. Estes operadores são utilizados para combinar as regras 

SE-ENTÃO, de maneira que os conjuntos fuzzy de entrada sejam mapeados nos 

conjuntos fuzzy de saída. Cada regra utilizada é interpretada como uma implicação 

(Mendel, 1995). 

 

2.2.1.3 Estágio de Desfuzzyficação 

 O estágio de desfuzzyficação tem como objetivo transformar a variável nebulosa 

produzida pelo processo de inferência em variável numérica real que atuará de forma a 

classificar em determinada classe. Nesta etapa podem ser utilizados diferentes métodos 

de desfuzzyficação, dos quais se destacam o critério dos máximos, média do máximo e 

o centro de área (Mendel, 1995). 

 Critério dos máximos: neste processo é escolhido o valor (y) do conjunto fuzzy 

para o qual a função de pertinência u(y) é máxima. 

 Média dos máximos: neste processo são escolhidos os valores do conjunto fuzzy 

de saída para o qual a função de pertinência é máxima. Assim, a saída 

corresponde à média aritmética destes valores. 

 O centro de área: este método determina o centro de gravidade, ou seja, o centro 

de área do conjunto fuzzy de saída, sendo este valor utilizado como resultado 

final. 

 

 Além destes métodos, ainda existem outros na literatura que também podem ser 

utilizados no estágio de desfuzzyficação, como centro de área para singletons, primeiro 

e ultimo dos máximos, e bisseção de área. 

 

 

Figura 8 - Métodos de desfuzzyficação. 
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2.3 Agentes Inteligentes 

 Um agente é tudo que pode ser considerado como capaz de perceber seu 

ambiente por meio de sensores e agir sobre esse ambiente por intermédio de atuadores. 

Um agente humano tem olhos, ouvidos e outros órgãos como sensores e mãos, pernas, 

boca e outras partes do corpo como atuadores. Um agente robótico tem câmeras e 

detectores infravermelhos como sensores e vários motores como atuadores. Um agente 

de software recebe comandos do teclado, arquivos, pacotes da rede como sensores de 

entrada e age no meio ambiente pela exibição na tela, gravando arquivos e enviando 

pacotes de rede. (Russell & Norvig, 2009). 

 Os agentes interagem com o ambiente através de sensores e atuadores, onde 

surge a percepção que o agente adquiriu do ambiente. A partir de uma série de 

percepções, monta-se um histórico das mesmas, ou seja, uma sequência de percepções 

do agente. De acordo com (Russell & Norvig, 2009), a escolha de ação de um agente 

em qualquer instante dado pode depender da sequencia inteira de percepções observadas 

até o momento. Em termos matemáticos, é possível afirmar que a função do agente 

(comportamento do agente) mapeia qualquer sequência de percepções para uma ação. 

 

 

Figura 9 - Arquitetura genérica de um agente baseado em (Russell & Norvig, 2009). 

 

 Tomando as características do ambiente como ponto essencial para a 

implementação do agente, se faz necessário ao projetar o agente, realizar as 

especificações do ambiente de tarefa da forma mais completa possível. 

 A arquitetura de um agente é composta por um conjunto formado por sensores, 

percepções, ações, atuadores e programas, de acordo com a Figura 9. De acordo com 

(Russell & Norvig, 2009), a arquitetura torna as percepções dos sensores disponíveis 

para um programa, executa o programa e alimenta as opções de ação do programa para 

os atuadores à medida que eles são gerados. 

 

2.3.1 Ambiente de Tarefas 

 Para projetar um agente é necessário especificar o ambiente de tarefas no qual 

irá ocorrer o processo ou sistema. Alguns pontos são levados em consideração como as 

medidas de performance, o ambiente, os atuadores e os sensores do agente. De forma a 

exemplificar esses pontos, será levado em consideração um agente controlador de 

refinaria.  

 Para o exemplo, a medida de performance que o agente deverá realizar com 

eficácia é maximizar a pureza fluido, elevar ao máximo a produção do mesmo e com a 

devida segurança. O ambiente que o controlador irá atuar é na refinaria (com suas 
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políticas de segurança) e com operadores. Os atuadores disponíveis para o controlador 

seriam válvulas, bombas, aquecedores e telas. E para alcançar seu objetivo (as medidas 

de performance) com um melhor desempenho, o controlador necessita conhecer suas 

variáveis do ambiente, através dos sensores de temperatura, pressão, vazão e sensores 

químicos. 

 

Tabela 2 – Exemplo do ambiente de tarefas de um agente controlador de refinaria. 

Tipo de 

Agente 

Medidas de 

Performance 

(Objetivo) 

Ambiente Atuadores Sensores 

Controlador. Maximizar pureza, 

produção, segurança. 

Refinaria, 

operadores. 

Válvulas, 

bombas de água,  

aquecedores, 

telas. 

Temperatura, 

pressão, vazão, 

sensores 

químicos. 

 

2.3.2 Multiagentes 

 Um conjunto de agentes que interagem entre si, dentro de um mesmo ambiente é 

chamado de Sistema Multiagente, SMA. Os SMA formam uma subárea da inteligência 

artificial distribuída. Para os SMA, o termo autônomo designa o fato de que os agentes 

tem uma existência própria, independente da existência de outros agentes. Usualmente, 

cada agente possui um conjunto de capacidades comportamentais que definem suas 

competências, um conjunto de objetivos e a autonomia necessária para utilizar suas 

capacidades a fim de alcançar seus objetivos (Weiss, 1999). 

 Em um sistema multiagentes, os agentes são desenvolvidos como autônomos, 

realizando uma comunicação entre os outros agentes existentes no ambiente e 

alcançando seus objetivos. 

2.4 Redes Industriais 

 A utilização de equipamentos e máquinas nas indústrias teve início na 

Revolução Industrial, no século XVIII, à aplicação de tarefas que outrora eram manuais. 

Já no século XX, houve o início da produção em série, sobretudo das técnicas 

desenvolvidas e aplicadas por Henry Ford nos Estados Unidos. Com a evolução do 

controle alguns processos passaram a serem realizados através de gigantescos e 

elaborados circuitos lógicos controlados por dispositivos eletromagnéticos, originando o 

que conhecemos como lógica de relés. Os sistemas controlados por lógicas de relés 

trouxeram grande avanço na automação de processos produtivos dos automóveis. 

 Entretanto havia alguns inconvenientes, como o fator da ocupação de imenso 

espaço, uma capacidade de trabalho com variáveis analógicas bastante limitadas, na 

ocorrência de defeitos, o diagnóstico era muito demorado e o pessoal da manutenção 

poderia levar dias para encontrar uma bobina queimada ou um contato defeituoso dentro 

do circuito. Mais um inconveniente era quando havia uma necessidade de mudança de 

comportamento do sistema, era necessário sucatear todo o processo e começar a fazer 

tudo do zero o que custava meses de trabalho. 

 Com o advento da eletrônica e o aperfeiçoamento das técnicas e sistemas de 

medição e controle durante a década de 50, a indústria começa a trabalhar com 

equipamentos de controle e comando numérico; com isso, o conceito de distribuição de 

salas de controle começa a ser difundido. Em 1947 foi desenvolvido o transistor por 

Willian Shockley, John Bardene e Walter Brattain. A partir de 1961 surgem os 

primeiros computadores que começaram a ser utilizados na indústria dando origem aos 
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primeiros robôs industriais. A partir daí, o surgimento dos mini e micro computadores 

ampliaram as possibilidades, passando a ser empregados em diversos ramos da 

instrumentação industrial. Dentro deste conceito, surgiram microcomputadores 

desenvolvidos especialmente para efetuar operações e controles lógicos sobre os 

equipamentos com possibilidade de reprogramação de suas funções. Este equipamento 

especial foi chamado de PLC, ou em português CLP (Controlador Lógico Programável) 

(Smar, 2010). 

 A automação industrial vem há vários anos tentando substituir o velho padrão de 

corrente 4 a 20 mA, por um sistema de comunicação serial (digital). As redes industriais 

apresentam como grande vantagem à redução significativa de cabos de controle e seus 

acessórios (bandejamento, leitos, eletro dutos, conectores, painéis) que interligam os 

elementos de campo ao sistema controlador. A redução também é muito significativa no 

projeto e na instalação, pois com menos cabos, diminui-se o tempo de projeto e dos 

detalhes de encaminhamento dos cabos. Na instalação inicial o tempo também é 

reduzido na mesma proporção, pois menos cabos serão lançados e painéis de rearranjo 

não serão mais necessários e menos conexões serão realizadas. Do ponto de vista da 

manutenção, se ganha à medida que o sistema fornece mais informações de status e 

diagnósticos, mas por outro lado requer-se pessoal mais qualificado e treinado para 

compreender e utilizar os recursos disponíveis (Smar, 2010). 

 

2.4.1 Rede Foundation Fieldbus 

 

O Foundation Fieldbus, ou FF, é um protocolo desenvolvido para automação de 

Sistemas de Fabricação, elaborado pela Fieldbus Foundation e normalizado pela ISA - 

International Society of Automation. O protocolo Fieldbus visa à interligação de 

instrumentos e equipamentos, possibilitando o controle e monitoração dos processos. 

Geralmente é utilizado com os chamados Softwares Supervisórios, que permitem a 

aquisição e visualização desde dados de sensores, atuadores até status de equipamentos. 

 O protocolo Foundation Fieldbus promove um sistema de comunicação 

bidirecional que permite a interligação direta de múltiplos instrumentos de campo, 

realizando funções de controle e monitoração de processos e estações de operações 

através de softwares supervisórios (Machado, 2009). 

 

2.4.1.1 Características Gerais do Protocolo FF 

 Estruturalmente, o Foundation Fieldbus é um protocolo de comunicação 

determinístico, bidirecional, digital e multiponto inspirado no modelo de referência 

OSI/ISO de sete camadas para protocolos de comunicação digital. O mesmo apresenta 

uma série de características que tornam um padrão interessante para o uso em 

aplicações industriais, das quais podem ser citadas (Smar, 2010): 

 

 Segurança intrínseca para áreas de risco; 

 Barramento com alimentação para os sensores/atuadores; 

 Topologia em linha ou em árvore; 

 Capacidade de comunicação multi-mestre; 

 Comportamento dinâmico determinístico; 

 Transferência de dados distribuída (DDT); 

 Modelos de blocos padronizados para “interfaceamento” uniforme dos 

dispositivos; 

 Opções de extensões baseadas em descritores de dispositivos (DD).  
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Níveis de Protocolo: 

O protocolo Foundation Fieldbus, ou simplesmente FF, foi desenvolvido 

baseado no modelo padrão OSI, porém como foi baseado não contém todos os seus 

níveis. Como pode ser observado na Figura 10, o protocolo FF é constituído 

basicamente de três camadas, são elas, a camada física, a pilha de comunicação e a 

camada de aplicação do usuário. Sendo mais simplificado, o modelo FF não possui as 

camadas 3, 4, 5 e 6, já que a camada equivalente à camada 7 do modelo OSI mapeia 

diretamente a camada de especificação de mensagens na camada de link de dados. 

 

 

Figura 10 – Comparando camadas do modelo OSI com Fieldbus. 

 

Pilhas de Comunicação: 

A camada “pilha de comunicação” do protocolo FF, é a responsável por 

gerenciar a comunicação na rede. Esta função é realizada através de um agendador 

centralizado e determinístico, chamado de agendador de link ativo (link active 

scheduler, LAS). Existem dois tipos de dispositivos em uma rede: o dispositivo básico e 

o mestre de link. 

Quando a rede industrial inicia o funcionamento, o LAS monta uma lista 

contendo todos os instrumentos que estão conectados na rede. O nome dessa lista é live 

list e fica disponível para acesso através do software de desenvolvimento (ambiente de 

desenvolvimento).  O agendador de link LAS tem como funções básicas percorrer a live 

list e determinar qual instrumento irá transmitir seus dados em determinado tempo, 

manter a live list verificando a existência de novos dispositivos na rede ou remoção de 

algum e sincronizar os dispositivos de acordo com o macro ciclo. 

 

Nível Físico: 
A Norma ANSI/ISA-S50.02-1992, trata do meio físico para a realização das 

interligações, onde se tem como principais itens: 

 Transmissão de dados somente digital. 

 Self-clocking. 

 Comunicação bi-direcional. 

 Código Manchester. 

 Modulação de voltagem (acoplamento paralelo). 

 Velocidades de transmissão de 31,25 kb/s, 100 Mb/s. 
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 Barramento sem energia, não intrinsecamente seguro. 

 Barramento com energia, não intrinsecamente seguro. 

 Barramento sem energia, intrinsecamente seguro. 

 

Vantagens do Foundation Fieldbus: 

 O protocolo FF promove diversos benefícios, tanto do econômico como no 

desempenho da rede. Esses benefícios serão citados em tópicos abaixo: 

 Redução de custos de fiação, instalação, operação e manutenção de plantas 

industriais; 

 Capacidade de retornar informações imediatas, como diagnósticos de falhas nos 

equipamentos de campo. Inclusive, os problemas podem ser previamente 

detectados, prevenindo sérios problemas, consequentemente, reduzindo o tempo 

de ociosidade da planta; 

 Melhoria na precisão do sistema de controle, visto que conversões D/A e A/D 

não são mais necessárias, consequentemente, a planta terá maior eficiência; 

 Maior robustez do sistema, levando em consideração que dados digitais são mais 

confiáveis que dados analógicos. 

 Distribuição das funções de controle nos equipamentos de campo, entre 

controles de medição e elementos de controle final. Afinal, são dispensados os 

equipamentos dedicados para tarefas de controle; 

 Maior capacidade na transmissão de informações; 

 Equipamentos indicam falhas em tempo real; 

 Fácil manutenção. 

 

 

 

Figura 11 - Simplificação da rede Foundation Fieldbus.  

2.4.1.2 Bloco Funcional 

 Os blocos funcionais são blocos com funções pré-definidas encapsuladas em um 

objeto de software. Eles são totalmente transparentes para o usuário, que não tem acesso 

ao seu funcionamento (o código fonte do bloco). Cada bloco é dotado de entradas, 

saídas e parâmetros internos que podem ser ajustados pelo usuário. Existem 

basicamente três tipos básicos de blocos funcionais: os Resource Blocks (blocos de 
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recurso), Transducer Blocks (blocos transdutores) e Function Blocks (blocos de função). 

(Martins, 2011). 

 O bloco de recurso descreve características específicas do dispositivo Fieldbus, 

como o seu nome, fabricante, número serial e as versões de hardware e firmware. Os 

blocos transdutores expandem a complexidade e as aplicações possíveis de um 

dispositivo. Seus dados influenciam os parâmetros de entrada e saída dos blocos 

funcionais. Eles podem ser usados para calibrar, deslocar medidas, posicionar dados, 

linearizar características e converter unidade físicas. Os blocos funcionais descrevem as 

funções que podem ser associadas a cada dispositivo e o modo de como serão 

acessadas. O escalonamento das tarefas de comunicação síncrona é baseado na 

organização desses blocos. Cada bloco realiza uma tarefa específica e, para isso, possui 

um conjunto de entrada e saída definido (Ramalho, 2009). 

 

Tabela 3 – Principais blocos funcionais. 

 

Sigla Descrição do Bloco 

AI Analog Input (entrada analógica) 

AO Analog Output (saída analógica) 

ARTH Arithmetic (aritmético) 

CHAR Signal Character (caracterizador de sinal) 

CT Constant (constante) 

DI Discrete Input (entrada discreta) 

DO Discrete Output (saída discreta) 

ISEL Input Selector (seletor de entradas) 

PID Proportional/Integral/Derivative (proporcional/integral/derivativo) 

 

 No capítulo 4 serão apresentadas algumas características dos principais blocos 

funcionais utilizados na elaboração do projeto. 

 

Ligações do Bloco Funcional 

 

 As saídas do Bloco Funcional podem ser ligadas às entradas de outros blocos 

funcionais. Cada ligação indica que um parâmetro de entrada de um bloco funcional 

obtém seu valor de um parâmetro específico de saída de outro. Enquanto blocos 

funcionais “puxam” seus valores de blocos anteriores, no qual o bloco controla o 

“puxar”, há uma dependência das características das comunicações subjacentes. (Smar, 

2005). 

 

2.4.2 OLE for Process Control - OPC 

 Apesar de não estar associado diretamente ao padrão digital FF a tecnologia 

OPC será citada nesta seção, visto que através de um cliente OPC será realizada a 

reconfiguração das estratégias instanciadas nos dispositivos da rede industrial. 

 O padrão OPC (OLE
1
 for Process Control) estabelece algumas regras para que 

sejam desenvolvidos sistemas com interfaces padrão para comunicação dos dispositivos 

de campo como CLP (Controlador Lógico Programável), sensores e atuadores com 

sistemas de monitoração, supervisão e gerenciamento. Estas especificações tem a 

                                                
1 OLE – Object Linking and Embedding. Tecnologia desenvolvida pela Microsoft para suprir a 

necessidade de se integrar diferentes aplicações dentro da plataforma Windows. 
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finalidade de orientar desenvolvedores para a implementação das aplicações cliente e 

servidor. 

 Dois módulos são implementados pelo padrão, o OPC Server e OPC Client. 

Enquanto o OPC Server especifica interfaces padrão de acesso direto aos equipamentos 

ou aplicações, o OPC Client especifica a interface padrão para as aplicações terem 

acesso aos dados coletados. 

 Para este projeto a DFI302 é responsável pelo acesso aos demais dispositivos da 

rede e atua como servidor OPC, disponibilizando assim, todas as tags dos dispositivos 

conectados à rede industrial. O cliente OPC é implementado através de um aplicativo. 
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Capítulo 3 

Detecção, Diagnóstico e Correção 

de Falhas em Sensores 
 

 

 Este capítulo faz referência a conceitos sobre DDCF (Detecção, Diagnóstico e 

Correção de Falhas) em sensores, algoritmos para detecção e classificação de falhas e 

estratégias para correção das mesmas. 

 Na seção 3.1 refere-se à uma introdução em detecção, diagnóstico e correção de 

falhas em sensores com conceitos e trabalhos relacionados no meio acadêmico, assim 

como tipos gerais de falhas. A seção 3.2 aborda o algoritmo para detecção e diagnóstico 

de falhas utilizado neste projeto citando tipos de falhas mais específicos e suas 

modelagens. A seção 3.3 aborda as estratégias para efetuar uma realocação dinâmica de 

blocos funcionais e cita as estratégias que foram utilizadas no presente trabalho. 

3.1 Introdução à DDCF 

 Para uma melhor compreensão do tema, consideraremos  falhas em sensores, 

como um funcionamento não coerente de qualquer componente de um sistema, 

ocasionando uma perda de desempenho até a total parada de execução de suas funções. 

 Há também conceitos sobre falhas a partir de trabalhos de autores que 

pesquisaram o mesmo tema, afinal, o mesmo já foi bastante pesquisado no ramo 

acadêmico. De acordo com Fernandes (2007), detectar uma falha significa determinar 

que uma falha estivesse ocorrendo no sistema. Essa operação pode ser feita através da 

observação de alguma variável do sistema. Por exemplo, pode-se dizer que uma falha 

ocorreu caso esta variável exceda algum valor pré-determinado. E de acordo com 

Medeiros (2009) entende-se como falha um mau funcionamento de qualquer 

componente de um sistema, causando desde a sua perda de desempenho até a total 

parada da execução de suas funções. 

 Para o tratamento de falhas existem procedimentos realizados que são a 

detecção, isolamento, diagnóstico e correção das falhas. Abaixo se tem um breve 

conceito sobre esses procedimentos (Fernandes, 2007): 

 

 Detecção de falha: determinar se uma falha ocorreu no sistema; 

 Isolamento de falha: determinar o local da falha; 

 Diagnóstico da falha: determinar (classificar) o tipo da falha ocorrida; 

 Correção da falha: efetuar a correção do sinal com falhas. 

 

 O entendimento dos tipos de falhas e de seus padrões de sinal associados é muito 

importante para os métodos de classificação de falhas em sensores. Para facilitar o 

estudo dos algoritmos será abordada a classificação encontrada em (Zhang & Yan, 

2001). Esse estudo também foi abordado por Medeiros (2009) que trabalhou com o 

mesmo tema, no caso, um estudo e implementação de algoritmos inteligentes para 
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detecção e diagnóstico de falhas na medição de gás natural. Esta classificação estudada 

apresenta dois tipos de falhas possíveis em um sensor: 

 

 Falha abrupta: é uma falha repentina de um sensor, modelada com desvios do 

tipo degrau. 

 Falha incipiente: é uma falha que ocorre lentamente e gradualmente em um 

componente, modelada por derivas de medição. 

 

 A idealização de uma detecção e diagnóstico de falhas em sensores é fornecer 

uma informação adequada e coerente ao nível real observado, para consequentemente 

caso ocorra uma falha no sensor, as ações adequadas sejam realizadas. O processo de 

detecção e diagnóstico de falhas pode ser dividido em três fases, na detecção de falhas, 

no isolamento da falha para determinar o local da falha ocorrida, e a classificação da 

falha. Para este projeto, o processo de detecção, diagnóstico e correção foi resumido em 

duas fases, detecção e classificação de falha formando uma etapa e correção de falhas a 

segunda etapa. 

  

3.2 Algoritmos para Detecção e Diagnóstico de Falhas 

 Na literatura há diversos trabalhos relacionados à detecção e diagnóstico de 

falhas utilizando as mais variadas ferramentas, algumas baseadas em redundância física, 

outras em técnicas de inteligência artificial como sistemas especialistas, lógica fuzzy, 

redes neurais, agentes inteligentes, redes bayesianas, técnicas híbridas como neuro-

fuzzy, e técnicas utilizando transformada wavelet. Neste trabalho, as técnicas de 

inteligência artificial estão sendo usadas, baseadas em agentes inteligentes e mais 

especificamente para detectar e diagnosticar a falha se faz o uso de um classificador 

fuzzy, tendo como referência um sinal estimado, o qual é gerado por uma rede neural 

(preditor neural).  Na seção 5.2 apresenta o desenvolvimento detalhado da detecção e 

diagnóstico de falhas. 

 O algoritmo para detecção e classificação de falhas em sensores proposto é uma 

ferramenta capaz de oferecer estimativas confiáveis dinamicamente, ou seja, a cada 

instante de tempo. Através do erro de predição é possível detectar e diagnosticar as 

falhas que estão ocorrendo em determinado momento. De acordo com Medeiros (2009), 

detectar uma falha em um sensor significa indicar que o mesmo está em mau 

funcionamento, mas determinar a causa do problema, ou seja, diagnosticar a falha é uma 

atividade que requer uma análise mais detalhada do comportamento do sinal gerado 

pelo sensor. 

 Existem várias falhas provenientes dos dois tipos de falhas possíveis citados na 

seção 3.1 em um sensor (Medeiros, 2009): 

 

 Ausência de falha: o sensor está em funcionamento normal. 

 Valor zero: o sensor fornece o valor constante zero. 

 Valor de fundo de escala: o sensor fornece o valor de fundo de escala do 

determinado sensor. 

 Deriva de offset: é adicionado um sinal de offset ao sinal do sensor. 

 Deriva de escala: o fator de escala do sensor se altera ao longo do tempo. 

 

 A prática comum é classificar as falhas levando em consideração os padrões de 

comportamento da medição do sensor (Zhang & Yan, 2001). A detecção da presença de 

falhas é resultado de uma análise entre o valor real e o valor predito obtido, de acordo 
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com as entradas definidas Equação 6. Desta forma o classificador calcula duas 

informações, a variação da medição do sinal real e a variação da medição do sinal 

predito. 

 

( ) ( 1) ( )

ˆ ˆ( ) ( 1) ( )

y n y n y n
I

y n y n y n

     
    

     
   (6)  

 

 A falha ocorre quando o valor real ( )y n  é alterado significativamente e o valor 

estimado ˆ( )y n  permanece inalterado durante o tempo equivalente aos passos de 

predição. 

 Desta forma, o classificador obtém duas informações: a variação da medição do 

sensor real e a variação calculada em função do sinal estimado, de acordo com a Figura 

12.  Como se pode perceber o sinal real e estimado influi diretamente nas entradas do 

classificador, que são a variação do sinal real, ∆y(𝑛), e variação do sinal estimado, 

∆�̂�h(𝑛). Em caso de ausência de falha, ou seja, funcionamento normal do sensor, ambas 

as variações ∆y(𝑛) e ∆�̂�h(𝑛) irão possuir valores semelhantes e muito pequenos. No 

caso da presença de falhas no sinal do sensor, o valor de ∆y(𝑛) irá ser modificado e 

∆�̂�h(𝑛) se manterá com o mesmo comportamento. Portanto, a partir dessas informações 

o classificador fuzzy irá determinar qual tipo de falha está ocorrendo em determinado 

momento. 

 

 

Figura 12 – Esquema geral do modelo de detecção e diagnóstico de falhas. 

  

 As seguintes equações modelam essas falhas: 

 

 Valor zero: ( ) 0y t  ; 

 Valor de fundo de escala: ( ) 30;y t    

 Deriva do fator de escala: ( )( ) ( ) aky t y t e  , tal que 0,06a   e a variável k 

assume 1 quando inicia-se a falha e é incrementada a cada instante de tempo 

subsequente. 

 Deriva de offset: ( ) ( )y t y t ak  , tal que 0,6a   no instante inicial da falha e a 

variável k é incrementada a cada instante de tempo subsequente. 

 Portanto, é possível observar que o classificador de falhas necessita de duas 

entradas para poder obter o diagnóstico, o sinal real do sensor e um sinal estimado. 

Como já foi dito, no presente trabalho foi utilizada uma rede neural do modelo NARX 

para realizar a predição do sinal. 

  



23 Detecção, Diagnóstico e Correção de Falhas em Sensores 

 

 

 

3.3 Algoritmos para Correção de Falhas 

 O conceito para a correção de falhas em sensores no presente trabalho é a 

recuperação do sinal com falhas, a partir do momento que leva-se em consideração que 

o sinal estimado é fiel ao sinal com correto e ausente de falhas. Assim, o sinal estimado 

passa a ser a referência para todo o sistema de DDCF, pois é essencial para o sucesso 

tanto na detecção e diagnóstico como na correção da falha. 

 Para a situação demonstrada no diagrama de blocos da Figura 13 o sinal real 

supostamente com falhas é reconstruído a partir do sinal estimado. No primeiro passo o 

somador A atua como um filtro de falhas, adquirindo o sinal da falha filtrada. Desta 

forma, obtendo o sinal da falha filtrada é subtraído pelo somador B do sinal real, 

resultando na recuperação do sinal corrigido. 

 

 

Figura 13 - Diagrama de blocos para correção do sinal com falhas. 

 

 De acordo com o modelo do diagrama de blocos, matematicamente o sinal 

corrigido é igual ao sinal estimado, como demonstra as equações 7 e 8 resultando na 

equação 9. Deste modo, tornando possível descartar esse algoritmo de correção, pois já 

temos o sinal estimado. Mas de forma a adquirir a falha filtrada foi incluído e 

embarcado na rede Fieldbus. Enfatizando que a correção do sinal somente é possível 

com simplicidade porque no presente projeto têm-se uma fiel predição do sinal. 

 
ˆ( ) ( ) ( )e n y n y n      (7)  

  

'( ) ( ) ( )y n y n e n      (8)  

 
ˆ'( ) ( )y n y n      (9)  

 

 Onde, 𝑒(𝑛) é o sinal da falha filtrada, 𝑦(𝑛) o sinal real com falha, �̂�(𝑛) o sinal 

estimado e 𝑦′(𝑛) o sinal corrigido. 
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Capítulo 4 

Sistema Multiagentes na Detecção, 

Diagnóstico e Correção de Falhas 

em Sensores no Ambiente 

Foundation Fieldbus 
 

 

 Para uma melhor compreensão do projeto neste capítulo é abordado 

primeiramente o tópico do ambiente da rede industrial Foundation Fieldbus na seção 

4.1, para depois explanar os temas de agentes, redes neurais, classificação fuzzy 

aplicados ao ambiente Foundation Fieldbus citado. 

 Como o objetivo do presente projeto é realizar a detecção, diagnóstico e 

correção de falhas nos sensores de campo FF, é necessário passar por cada uma dessas 

etapas, tomando como base o conceito de agentes inteligentes utilizando uma 

arquitetura de multiagentes no ambiente FF, onde é abordada na seção 4.2. Após o 

conceito de agentes é abordado os temas de RNA e classificação fuzzy aplicados ao 

ambiente FF nas seções 4.3 e 4.4, respectivamente, e deste modo abordando as etapas de 

detecção e diagnóstico de falhas nos sensores FF. 

 O capítulo 4  especifica o ambiente FF com seus dispositivos, composto pelos 

instrumentos de campo (transmissores e conversores) e a ponte universal (DFI), assim 

como a plataforma para desenvolvimento da rede industrial. A seção 4.2 cita o conceito 

de agentes inteligentes e sua arquitetura de multiagentes, explicando como é realizada a 

comunicação entre os mesmos, suas funções e características. Também explana a 

estratégias de realocação dinâmica de blocos. Na seção 4.3 aborda a configuração dos 

parâmetros e interligações dos blocos funcionais para a elaboração de uma rede neural 

artificial no ambiente Foundation Fieldbus. A seção 4.4 especifica a configuração dos 

parâmetros e interligações dos blocos funcionais do ambiente FF para a elaboração do 

classificador fuzzy no determinado ambiente. 

4.1 Ambiente Foundation Fieldbus 

 A rede industrial que forma o ambiente Foundation Fieldbus é composta por 

dispositivos da SMAR. Há a presença de diversos instrumentos como TT, FI, IF e LD, 

como também a DFI que é um dispositivo principal para a rede industrial servindo 

como ponte entre a rede Ethernet e o barramento de campo, na Tabela 4 é especificada 

cada uma dessas nomenclaturas. Para o presente projeto foram utilizados um 

instrumento FI302 e um LD302 (a série 302 da SMAR indica a linha de instrumentos 

Fieldbus). 
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Tabela 4 – Nomenclatura dos dispositivos Fieldbus da SMAR. 

 

Nomenclatura Dispositivo 

DFI302 Ponte Universal Foundation Fieldbus. 

LD302 Transmissor de Pressão Foundation Fieldbus. 

TT302 Transmissor de Temperatura Foundation Fieldbus. 

FI302 Conversor Foundation Fieldbus para Corrente. 

IF302 Conversor Corrente para Foundation Fieldbus. 

 

4.1.1 Ponte Universal DFI302 

 O DFI302 é um componente de hardware multifunção para gerenciar, 

monitorar, controlar, manter e operar uma planta industrial. O DFI302 executa a maioria 

das funções exigidas pelo sistema de controle, resultando em um número reduzido de 

componentes adicionais. (Smar, 2014). 

 De acordo com o manual do equipamento, (Smar, 2014), o DFI302 possui 

importantes características como ser uma unidade integrada com as funções de 

interface, linking device, bridge, controlador, gateway, fonte de alimentação para 

Fieldbus e subsistema de E/S distribuído. O DFI302 é interoperável com instrumentos e 

softwares de diferentes fabricantes devido à utilização de padrões abertos como 

Foundation Fieldbus e OPC, e também se conecta a equipamentos já existentes através 

de módulos E/S convencionais e comunicação Modbus via RS-232 ou Ethernet. Possui 

redundância em vários níveis e prevenção a falhas para maior segurança e ininterrupção 

da operação, além de possuir alta capacidade de transferência de dados entre chão de 

fábrica e rede corporativa (Smar, 2014). 

 

 

Figura 14 - Ponte Universal Fieldbus, DFI302. 

 

 O equipamento existente no laboratório possui quatro módulos principais: DF50 

(fonte de alimentação), DF51 (controlador),  DF52 (fonte de alimentação para a rede 

FF) e o DF53 (impedância de linha para Fieldbus). 

 A configuração da DFI utiliza a mesma programação em blocos funcionais dos 

instrumentos de campo (ver em 2.4.1.2 - Bloco Funcional), assim, utilizando-se o 

software de configuração dos blocos funcionais dos instrumentos é possível configurar 

também parâmetros e funcionalidades do DFI. 
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4.1.2 Plataforma de Desenvolvimento Syscon 

 O Syscon é uma ferramenta que configura, supervisiona e opera a linha de 

equipamentos da Smar utilizando controladores para realizar a comunicação. Esses 

controladores são conectados a rede de alta velocidade HSE, que por sua vez se conecta 

ao protocolo de comunicação Foundation Fieldbus (e outros como Profibus e 

DeviceNet).  

 Todo o desenvolvimento para embarcar a programação nos instrumentos e na 

DFI é realizado através dos blocos funcionais que são previamente fornecidos pelo 

Syscon. 

 

 

Figura 15 - Plataforma de Desenvolvimento Syscon. 

4.2 Agentes aplicados ao ambiente Foundation Fieldbus 

 Os agentes no ambiente Foundation Fieldbus irão possuir uma arquitetura de 

multiagentes, onde há uma comunicação entre os mesmos. Esta arquitetura envolve um 

tópico chamado de Alocação Dinâmica de Blocos Funcionais, que define uma estratégia 

para realocação de blocos funcionais dos dispositivos de campo, assim, permitindo 

diferentes aplicações de forma dinâmica e podendo resolver as determinadas 

solicitações.  

 Também será abordado o tópico da arquitetura multiagentes, onde eles são 

divididos em tipos que representam sua tarefa, como predição, detecção e diagnóstico, 

decisão e correção. Os agentes aqui apresentados são instanciados nos blocos funcionais 

dos dispositivos de campo e em um software supervisório e auxiliando a decisão. Os 

agentes percebem o ambiente (fieldbus) através de sensores e agem no ambiente através 

dos atuadores (dispositivos). 

 

4.2.1 Alocação Dinâmica de Blocos Funcionais 

 Alguns trabalhos na literatura já utilizaram a alocação dinâmica de blocos 

funcionais e citam técnicas para realiza-las, como por exemplo, os trabalhos de 

Ramalho (2009) e Machado (2009). Ambos os autores trabalharam na reconfiguração de 
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blocos funcionais no ambiente Foundation Fieldbus e baseando-se neles que foi 

desenvolvida a mesma estratégia para realizar uma alocação dinâmica dos blocos 

funcionais. 

 Para realizar uma realocação dinâmica de blocos funcionais, no caso, em tempo 

real desfazendo tal alocação e efetuando uma nova, se faz necessário a mudança de 

configuração dos blocos. Nessas configurações que devem ser alteradas, estão os links 

que fazer a conexão entre os blocos, devendo ser adicionados e/ou removidos links, e 

também as configurações dos parâmetros dos blocos funcionais. Para a rede industrial 

FF, na realização deste tipo de alocação dinâmica de blocos funcionais, necessitando-se 

da criação ou remoção de links, é necessária a intervenção total do instrumento ou até 

da DFI, ou seja, parada completa da rede industrial FF. 

 Como podemos ver na Figura 16, a estratégia de reconfiguração é baseada em 4 

etapas (Machado, 2009). 

 

1. Parametrização do novo bloco funcional, assim como a conexão de suas 

entradas; 

2. Migração dos dados do bloco em execução; 

3. Criação de novos links com saídas do novo bloco funcional e; 

4. Exclusão do bloco inutilizado da aplicação. 

 

 

Figura 16 - Exemplo de reconfiguração dos blocos funcionais (Ramalho, 2009). 

 

 Uma das alternativas para realizar reconfigurações está associada a manipulação 

do macro ciclo de execução da rede. No caso, durante a faixa de atuação de tarefas 

assíncronas, em que a rede não realiza ações de nível crítico em relação ao tempo de 

execução, pretendia-se instanciar os novos blocos funcionais para diferentes atividades 

distribuídas (Ramalho, 2009). Contudo, para o estudo de caso proposto, essa opção 

torna-se limitada diante de algumas restrições presentes no sistema de configuração da 

rede industrial. 

 Diante da impossibilidade de realizar uma realocação de uma estratégia com 

blocos funcionais diferentes daqueles que foram previamente instanciados, assim como 

alterar o macro ciclo de execução, adotou-se uma alternativa diferente.  Foi realizada a 

estratégia, mas de duas formas diferentes. A primeira é criar uma grande configuração 

de blocos, de forma completa, e a partir dessa configuração derivar em outras redes, 

realizando a mudança de valores passados de um bloco para outro, que ficam 

configurados nas saídas ou entradas dos blocos funcionais. De forma mais direta, para 

anular uma determinada conexão (link) entre dois blocos, basta configurar a saída do 

bloco para 0 (zero). Outra forma de interpretar essa técnica é citar que o link ficará em 

estado by-pass. 

 De forma a exemplificar essa estratégia de alocação dinâmica de blocos 

funcionais, a Figura 13 retirada do trabalho de Machado (2009) traduz de forma 

figurativa o objetivo da estratégia. Na figura foi montada uma grande rede neural de 

formato 1-4-4-4-1 (seguindo o padrão 1 entrada, 4 neurônios em cada uma das 3 

camadas ocultas e 1 saída), e a partir dela foram criadas quatro configurações diferentes 
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de RNAs, cada uma para atingir seu objetivo. Lembrando que no presente trabalho essa 

técnica não será utilizada para a rede neural, e sim pelo agente de decisão. 

 

 

Figura 17 - Exemplificação da reconfiguração dinâmica de blocos usando mudanças de 

arquiteturas de RNAs (Machado, 2009). 

 

 A segunda estratégia continua com a ideia base de criar uma configuração de 

blocos completa, mas ao invés de alterar para 0 (zero) os valores que passam pelos 

links, anulando a conexão, a ideia fazer o uso de um bloco do tipo seletor de entradas, 

ISEL (ver seção 4.4.3), configurado com algoritmo first good (primeira entrada em bom 

estado), e alterar o parâmetro MODE_BLK de Auto para OutOfService, dos blocos que 

conectam ao ISEL. Assim, habilitando ou anulando determinada ramificação de blocos 

funcionais. 

 Após alguns testes com a comunicação OPC através do software TagView (para 

comunicação OPC) da Smar, foi possível determinar que para alterar os valores (Auto, 

Out Of Service, Manual e Cascade) do parâmetro MODE_BLK é dado através de um 

valor inteiro. A Tabela 5 contém os valores inteiros correspondentes para cada estado de 

um bloco funcional. 

 

Tabela 5 – Valores do parâmetro MODE_BLK via comunicação OPC. 

 

MODE_BLK via OPC 

Estado do Bloco Valor Int 

Cascade (CAS, RCAS) 4 

Automatic (Auto) 8 

Manual (MAN) 16 

Out Of Service (OOS) 128 
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4.2.2 Arquitetura de Agentes 

 Na arquitetura presente de multiagentes, foram desenvolvidos quatro agentes 

onde cada um possui suas próprias características e funções. 

 

 Agente de Predição: tem como objetivo realizar a estimativa do sinal, assim, 

tornando-se referência para o agente de diagnóstico e correção. 

 Agente de Diagnóstico: tem como objetivo diagnosticar qual tipo de falha está 

ocorrendo ou, simplesmente, à ausência de falha. 

 Agente de Decisão: tem como função ser o intermediador entre os três agentes 

(predição, diagnóstico e correção), lhe dando a competência de determinar qual 

a ação que será executada no determinado momento e, consequentemente, 

autorizando a execução da ação ao agente de correção. 

 Agente de Correção: Após o diagnóstico informado pelo agente de diagnóstico 

ao agente de decisão, o Agente de Correção é designado para realizar a correção 

da falha ocorrida. 

 

 No presente projeto os agentes de predição, diagnóstico e correção estão 

instanciados nos dispositivos de campo, e o agente de decisão representa o software 

desenvolvido para supervisão e auxiliar na decisão em relação à detecção de falha 

(agente  de diagnóstico) e correção (agente de correção) da mesma. 

 Na Tabela 6 é apresentada a descrição de cada agente com suas determinadas 

funções a partir das definições já vistas na seção 2.3, ou seja, o ambiente em que o 

agente se encontra, as suas percepções retiradas deste ambiente e suas ações executadas 

neste ambiente. 

 

Tabela 6 – Descrição dos agentes. 

 

Agente Local Ambiente Percepção (sensores) Ação (atuadores) 

Predição 
Dispositivos 

de campo. 

Rede 

industrial 

Fieldbus. 

LD302, Transmissor 

de pressão indicando 

o nível. 

Estimativa do sinal de 

nível do tanque. 

Diagnóstico 
Dispositivos 

de campo. 

Rede 

industrial 

Fieldbus. 

LD302, Transmissor 

de pressão indicando 

o nível e estimativa 

deste nível. 

Detecção de falhas e 

classificação do tipo 

de falhas. 

Decisão 
Software em 

computador. 

Rede 

industrial 

Fieldbus. 

Detectar falhas a 

partir do agente de 

diagnóstico. 

Ativar correção de 

falhas, ativar 

simulação de falhas. 

Correção 
Dispositivos 

de campo. 

Rede 

industrial 

Fieldbus. 

Autorização do agente 

de decisão e receber 

estimativa do sinal de 

nível do tanque. 

Filtrar as falhas e 

corrigir o sinal de 

nível do tanque. 

 

 O diagrama na Figura 18 da arquitetura multiagentes demonstra como os agentes 

se comunicam entre si, e abaixo, estão enumeradas de acordo com a figura suas funções: 
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1. O agente de predição fornece o sinal estimado do tanque. 

2. O agente de diagnóstico detecta falhas e classifica o tipo de falha enviando ao  

agente de decisão. O agente de decisão ativa simulação de falhas. 

3. O agente de decisão ativa o agente de correção para corrigir o sinal do nível do 

tanque, através da realocação dinâmica de blocos. 

4. O agente de predição envia o sinal estimado para o agente de correção. 

 

 

Figura 18 - Diagrama da arquitetura multiagentes. 

 

4.3 Rede Neural Artificial aplicada ao ambiente Foundation Fieldbus 

 No ambiente de automação industrial, as redes neurais artificiais começam a 

abrir novas perspectivas. Atualmente, só é possível a utilização dessa ferramenta, 

através de computadores PCs que recebem os dados a serem processados da rede 

industrial, executam o algoritmo, e depois aplicam o resultado de volta na rede 

industrial (Silva, 2005). 

 A implementação de uma RNA no ambiente Foundation Fieldbus é 

desenvolvida através de blocos funcionais que são previamente fornecidos pelo 

ambiente de desenvolvimento Syscon, que pode ser visto na seção 4.1.2. A partir do 

estudo realizado por (Silva, 2005), foi possível definir um modelo de neurônio aplicado 

ao ambiente FF, através da configuração e interligação de dois blocos funcionais. Esses 

blocos são o aritmético e o caracterizador de sinais, onde o modelo é caracterizado pela 

Figura 19. 

 

 

Figura 19 - Modelo do neurônio artificial para o ambiente FF (Silva, 2005). 

 

 O bloco possui por esquema padrão três entradas, denominadas por IN_1, IN_2 

e IN_3, e três ganhos correspondentes às três entradas, denominados GAIN_IN_1, 

GAIN_IN_2 e GAIN_IN_3, como também existem os parâmetros do BIAS_IN_1, 

BIAS_IN_2 e BIAS_IN_3. Existem outros parâmetros para configurar o modelo do 



31 Sistema Multiagentes na Detecção, Diagnóstico e Correção de Falhas em 

Sensores no Ambiente Foundation Fieldbus 

 

 

 

neurônio, como o “Algortirithm Type”, que pode assumir vários comportamentos em 

relação às entradas, como somador tradicional, média, multiplicador/divisor tradicional, 

entre outros. Esse bloco é utilizado para calcular o campo local induzido do neurônio a 

partir de suas entradas. Esse valor é calculado aplicando-se um peso para cada entrada 

do neurônio, e depois os somando com os biases, também disponível no bloco funcional 

como parâmetro. Para isso, o parâmetro algorithm type é determinado como somador 

tradicional (Silva, 2005). Na Figura 20 apresenta o esquemático do bloco aritmético. 

 

 

Figura 20 - Esquemático do bloco aritmético, ARITH (Smar, 2005). 

 

 O segundo bloco que distingue o modelo do neurônio é o caracterizador de 

sinais, atuando como a função de ativação do neurônio. O bloco caracterizador de sinais 

permite o mapeamento de uma função, dispondo para configuração 20 pontos x-y, 

assim formando por interpolação, a função não linear requerida. Deste modo, podendo 

formar as funções de ativação (por exemplo, a função tangente sigmoide). O bloco 

caracterizador possui duas entradas e duas saídas às respectivas entradas, como pode ser 

visto na Figura 21. 

 

 

Figura 21 - Esquemático do bloco caracterizador de sinais, CHAR (Smar, 2005). 

 

  No trabalho de Silva (2005) foi utilizada a técnica de inteligência artificial 

chamada de algoritmos genéticos para obter os 20 melhores pontos caracterizadores da 

função tangente sigmoide, deste modo alcançando uma melhor sintonia dos pontos. A 

função definida foi o erro médio quadrático entre a função original e a função a ser 

aproximada. O objetivo da técnica utilizada é achar a combinação de pontos que 
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minimiza a função de avaliação. Na Tabela 7 e Figura 22 são apresentados os pontos 

gerados pelo algoritmo genético. 

 

Tabela 7 – Pontos da função caracterizadora da tansig( ). 

 

X Y 

-5.3000002 -1 

-3.0002999 -0.99510002 

-2.2059 -0.97600001 

-1.7569 -0.94220001 

-1.4359 -0.89289999 

-1.1793 -0.8272 

-0.95880002 -0.74370003 

-0.75786 -0.63980001 

-0.56366003 -0.51069999 

-0.36032999 -0.34549999 

0.36032999 0.34549999 

0.56366003 0.51069999 

0.75786 0.63980001 

0.95880002 0.74370003 

1.1793 0.8272 

1.4359 0.89289999 

1.7569 0.94220001 

2.2059 0.97600001 

3.0002999 0.99510002 

5.3000002 1 

 

 

 

Figura 22 - Sobreposição dos 20 pontos caracterizadores com a função tansig( ). 

4.4 Fuzzy aplicado ao ambiente Foundation Fieldbus 

 Até o presente momento, ainda não existem blocos funcionais fuzzy para o 

protocolo Foundation Fieldbus, apesar de um estudo ter sido realizado com o intuito de 
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desenvolver tal aplicação, devido principalmente às limitações de hardware que ainda 

existem nos instrumentos de campo. Apesar destes instrumentos não poderem realizar 

todas as funcionalidades que um CLP é capaz, eles possuem uma capacidade de 

processamento podendo ser aproveitada quando utilizadas estruturas de controle mais 

complexas. Este foi um dos motivos para o inicio do estudo e desenvolvimento de uma 

arquitetura que pudesse realizar funções de controlador fuzzy dentro de uma rede 

Foundation Fieldbus, apenas utilizando blocos funcionais padrões deste protocolo, o 

que permitiria a sua replicação em redes de diversos fabricantes (Martins, 2011). 

 

4.4.1 Classificador Fuzzy – FF 

 O classificador Fuzzy-FF segue o mesmo padrão do classificador fuzzy 

convencional, ou seja, são baseados em regras semelhantes ao sistema de um 

controlador fuzzy. Portanto, sendo formado por três estágios, como já foi apresentado na 

seção 2.2.1. O projeto da utilização do classificador Fuzzy-FF foi baseado no trabalho 

desenvolvido por Martins (2011), onde realizou a implementação de um controlador 

fuzzy no ambiente FF. 

 Para implementação no ambiente de desenvolvimento Syscon, toda a lógica de 

blocos funcionais criada é dividida em módulos para melhor organização do projeto, por 

exemplo, módulo de Entradas Fuzzy, Fuzzyficação, Inferência e Desfuzzyficação. No 

presente projeto o estágio de inferência foi dividido em dois módulos: Inferência 

Mínima e Inferência Máxima. Essa etapa de será abordada com maiores detalhes na 

seção 5.2.2. Levando em questão um processamento de dados veloz, todos os blocos 

funcionais do classificador fuzzy são definidos na DFI302, por sua grande capacidade 

de suporte a quantidade de blocos e links, levando em conta que cada instrumento 

suporta apenas 20 blocos e o classificador ultrapassa essa quantidade com apenas os 

dois primeiros módulos. 

 

4.4.2 Estágio de Fuzzyficação – FF 

 O estágio de Fuzzyficação-FF utiliza blocos caracterizadores de sinal para 

realizar a conversão das variáveis do processo para variáveis linguísticas, que serão 

utilizadas no estágio no estágio de inferência. Também são calculados os graus de 

pertinência de cada função relativos ao valor da entrada, onde o bloco funcional que 

realiza essa tarefa é o caracterizador de sinal. 

 Como já foi dito anteriormente, o bloco caracterizador de sinais, CHAR, Figura 

21, realiza a interpolação de até 20 pontos x-y, portanto é utilizado para a formação das 

funções de pertinência. No presente projeto foram utilizadas apenas funções de 

pertinência do tipo triangular e trapezoidal, portanto, são utilizados três e quatro pontos 

respectivamente. 

 

4.4.3 Estágio de Inferência – FF 

 No estágio de Inferência-FF a base de regras de classificação são aferidas e são 

realizados os cálculos de acordo com as funções de pertinência. O classificador em 

questão utiliza as técnicas propostas por Mamdani, portanto são utilizadas as t-normas e 

t-conormas, onde é utilizado para intersecções (E) e para uniões (OU). De acordo com a 

teoria dos conjuntos fuzzy definida por Zadeh, a t-norma e a t-conorma utilizam os 

cálculos de valor mínimo e valor máximo, respectivamente (Martins, 2011). 

 Para realizar esses cálculos de mínimo e máximo, são utilizados os blocos 

seletores de entradas, ISEL, Input Selector, que pode ser visualizado o esquemático na 

Figura 23. Esse bloco possui cinco entradas (IN_1, IN_2, IN_3, IN_4 e OP_SELECT) e 
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duas saídas (OUT e SELECTED). O bloco também possui algoritmos previamente 

implementados para selecionar o modo de seleção das entradas, esse parâmetro é 

denominado SELECT_TYPE, onde fornece a opção de cinco tipos de seleção, first good, 

min, max, mid e avg . 

 Ao final desta etapa são obtidos os graus de compatibilidade das funções de 

pertinência de saída do classificador que são repassados para o estágio de 

desfuzzyficação, (Martins, 2011). 

 

 

Figura 23 - Esquemático do bloco seletor de entradas, ISEL (Smar, 2005). 

 

 

4.4.4 Estágio de Desfuzzyficação – FF 

 No estágio de Desfuzzyficação-FF, cada função de pertinência de saída ativada é 

ponderada pelo seu grau de compatibilidade calculado no estágio de inferência. Depois 

as funções de pertinência são unidas formando um conjunto único de saída. Sobre este 

conjunto são aplicados os métodos como centro de área, média dos máximos e assim 

por diante, para calcular o valor numérico de saída para ser utilizado no controle. 

Alguns destes métodos exigem um esforço computacional muito grande e nem sempre o 

hardware onde o controlador é aplicado é capaz de realizar tais operações. No caso dos 

instrumentos inteligentes não é diferente. Eles não possuem blocos funcionais capazes 

de calcular o centro de área do conjunto de saída, impedindo de utilizar este método, 

mas três métodos são passíveis de serem utilizados neste ambiente, que são os 

seguintes: primeiros dos máximos para singletons, último dos máximos para singletons 

e a técnica do centro de área para singletons (Martins, 2011). 

 O método de desfuzzyficação utilizada no presente projeto foi à técnica do 

centro de área para singletons, e ao ser aplicado para singletons este método assume um 

cálculo de média ponderada. E para conseguir esse cálculo, é utilizado o bloco 

aritmético, ARITH, presente na seção 4.3 e Figura 20. A partir dos graus de pertinência 

obtidos do estágio de inferência, estes graus são multiplicados pelos respectivos valores 

das funções de pertinência de saída, assim sendo utilizados os ganhos das três entradas 

do bloco aritmético (IN_1, IN_2 e IN_3) para alocar o valor de cada função de 

pertinência de saída, no caso os singletons. Após essa multiplicação, os valores das 

entradas são somados, configurando o parâmetro ARITH_TYPE para somador 

tradicional. A saída desse somatório será o numerador da soma ponderada, e para 

calcular o denominador realiza-se o mesmo processo, alterando apenas os ganhos de 
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cada entrada do bloco aritmético para um. Para realizar a divisão entre o numerador e o 

denominador é necessário de mais um bloco aritmético com o parâmetro ARITH_TYPE 

em divisão tradicional múltipla. Ao final, o resultado fornecido pelo bloco aritmético irá 

conter a média ponderada das funções de pertinência singletons da saída, significando a 

saída do classificador fuzzy. 
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Capítulo 5 

Resultados 
 

 

 Este capítulo destina-se aos resultados obtidos durante a elaboração do trabalho. 

Partindo do sistema de tanques, da elaboração e implementação dos agentes utilizando o 

preditor neural - FF, classificador fuzzy - FF, software de supervisão e decisão e 

correção do sinal com falhas. Onde todos esses procedimentos e resultados foram 

realizados e obtidos no ambiente de uma rede industrial Foundation Fieldbus. 

5.1 Sistema de Tanques 

 Para realização de testes foi utilizada uma planta composta por um sistema de 

tanques, que é um kit didático fabricado pela empresa Quanser. A planta é composta por 

dois tanques de 30 cm, colocados um sobre o outro de forma que a água escoa do 

tanque de cima para o de baixo através de um orifício, denominando assim o tanque de 

cima como “tanque 1”, ou T1, e o de baixo “tanque 2”, ou T2. Além dos dois tanques há 

um reservatório para a água, onde fica localizada a bomba que capta a água e bombeia 

para o tanque 1. Para realizar a captação do nível de água, a planta originalmente 

possuía um sensor de nível em cada tanque, mas seus sensores padrões foram 

removidos para trabalhar com sensores industriais de nível. Os sensores foram 

substituídos por mangueiras conectadas a sensores (de campo) de pressão, LD302, que 

realizam um cálculo de nível baseado na pressão do fundo de cada tanque. A Figura 24 

apresenta a configuração do sistema de tanques e a rede industrial. 

 

 

Figura 24 - Sistema de tanques. 
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 A bomba também foi substituída, sendo utilizada uma bomba similar a de para-

brisas de carro (12 V, 4 A) e o acionamento da bomba fica a cargo de um módulo de 

potência desenvolvido no laboratório. Esse sistema recebe um sinal de tensão originário 

do FI302 (conversor FF para corrente), que disponibiliza um sinal de 4 a 20 mA que é 

convertido  por um circuito. 

5.2 Implementação do Sistema Multiagentes 

 Para realizar a implementação dos agentes foi realizado um estudo prévio, de 

forma a planejar sua arquitetura multiagentes, suas funções e estruturas diferentes para 

comunicação entre si, após algumas alterações a arquitetura está apresentada na Figura 

25. Nas seções 5.2.1, 5.2.2, 5.2.3 e 5.2.4 é apresentado o desenvolvimento e 

funcionamento de cada agente. 

 

 

Figura 25 - Diagrama de blocos com os agentes. 

 

 Onde, ( )y n  é o sinal real (nível do tanque), ˆ( )y n  é o sinal estimado do nível do 

tanque, '( )y n  é o sinal corrigido do nível do tanque, ( )e n é o sinal com as falhas 

filtradas e diag é o diagnóstico (tipo de falhas).  

 

5.2.1 Agente de Predição (Preditor Neural - FF) 

 O agente de predição tem como função calcular a estimativa do sinal de nível do 

tanque, ou seja, predição de nível, para servir de referência para os agentes de 

diagnóstico (classificador fuzzy) e correção. Portanto, para realizar a estimativa do sinal 

foi desenvolvida uma rede neural do modelo NARX.  

 Primeiramente foram realizados vários testes no software Matlab utilizando a 

ferramenta Simulink. O Simulink possui uma série de toolboxes voltada para engenharia 

e que foram utilizadas para projetar o presente trabalho. No o caso fez-se o uso do 

toolbox OPC para comunicação entre o computador e a rede industrial, e do toolbox de 

redes neurais para realização de testes, assim, tentando ajustar as configurações da RNA 

para alcançar uma melhor predição do sinal. 
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 Para obter o conjunto de treinamento foram enviados valores de tensões 

aleatórios para a bomba, através da comunicação OPC, de forma a excitar o sistema de 

tanques variando o nível e adquirindo a dinâmica da planta. Na Figura 26 é apresentado 

o sistema criado no Simulink para aquisição dos dados e montar o conjunto de 

treinamento, que é formado por 480 pontos. Na Figura 27 e Figura 28 são exibidas as 

duas entradas da RNA que foram utilizadas no treinamento. 

 

 

Figura 26 - Aquisição do Conjunto de Treinamento. 

 

 

Figura 27 - Entrada da RNA, nível do tanque 1. 
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Figura 28 - Entrada da RNA, tensão aplicada na bomba. 

 

 Após alguns testes a seguinte arquitetura foi definida para a rede NARX com 

predição de passo simples, e na Figura 29 a arquitetura é apresentada de forma 

demonstrativa: 

 

 2 entradas (tensão e nível no tanque 1); 

 1 saída (nível no tanque 1); 

 2 atrasos; 

 Predição em 1 passo; 

 1 camada oculta; 

 3 neurônios na camada oculta;  

 Função de ativação: tangente sigmóide. 

 

 

Figura 29 - Arquitetura da RNA. 

 

 A Figura 30 exibe a saída fornecida pela RNA após o treinamento e na Figura 31 

apresenta a sobreposição dos sinais de entrada e saída da RNA. Como pode ser visto na 

Figura 32, a estimativa obteve sucesso com grande precisão alcançando um erro médio 

quadrático, Mean Squared Error (MSE), aproximadamente à ordem de 10^-08 após 

1000 épocas de treinamento. De forma automática e padrão do toolbox nntool do 

Matlab, separa 70% do conjunto de treinamento para treinamento, 15% para validação e 

15% para teste. 
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Figura 30 - Saída da RNA, nível estimado do tanque 1. 

 

 

Figura 31 - Sobreposiçao do nível do tanque 1 com a estimativa do nível do tanque 1. 

 

Figura 32 - Performance do treinamento, MSE x Épocas. 
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 Após o planejamento no Matlab e arquitetura da rede projetada, foi desenvolvida 

a rede NARX no ambiente FF, Preditor Neural-FF. Seguindo a mesma arquitetura 

previamente testada no Matlab e atualizando os pesos sinápticos dos neurônios nos 

modelos de neurônios formados por blocos funcionais (seção 4.3). A lógica formada por 

blocos funcionais na rede industrial pelo Syscon é apresentada na Figura 33.  

 

 

Figura 33 - RNA no ambiente FF. 

 

Informações técnicas: 

 Onde o bloco do tipo Analog Output, TENSAO_OPC, representa à entrada da 

tensão (aplicada pelo instrumento FI302) na RNA, e o bloco do tipo Analog Output, 

AI_TANQUE1, representa a segunda entrada (nível captado pelo sensor LD302 no 

tanque 1). Os blocos T-1, T-2, T1-1 e T1-2 são atrasadores e blocos do tipo CHAR. Os 

neurônios da camada oculta são formados pelo bloco ARTH e nomeados de n11, n12, 

n21, n22, n31 e n32. A função de ativação é composta pelo bloco CHAR e nomeado por 

FNC_ATIVACAO_1 e 2. E por final, o neurônio da camada de saída é composto pelo 

bloco ARTH e nomeado por ns1, onde fornece o sinal estimado do nível do tanque 1. 

 A criação de blocos auxiliares nos neurônios e na função de ativação, por 

exemplo, n12 e FNC_ATIVACAO_2, é pelo motivo de limitação de entradas fornecidas 

pelos blocos ARTH e CHAR, respectivamente neurônios e funções de ativação. 

 

 A Figura 34 contém os gráficos do Preditor Neural – FF que foram obtidos 

através do software desenvolvido e será explicado na seção 5.2.3 ao falar do agente de 

decisão. Os gráficos apresentam o Preditor Neural – FF atuando de forma precisa de 

acordo com as tensões aplicadas, ou seja, estimando o sinal do nível do tanque 1 com 

baixo erro de predição. Pode-se perceber que o nível do tanque 1 (cor azul) e o nível 

estimado (cor vermelha) estão praticamente se sobrepondo, onde o erro de predição (cor 

verde) justifica esse comportamento por apresentar pouca variação em relação ao valor 

0 (zero). É válido enfatizar que a escala para o gráfico do nível de correção é de -3 a 3 

cm, justificando assim o bom treinamento realizado. 
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Figura 34 - Gráficos dos sinais envolvidos no Preditor-FF (Tensão, Nível Tanque 1, 

Erro de Predição x Tempo). 

 

 

5.2.2 Agente de Diagnóstico (Classificador Fuzzy - FF) 

 O agente de diagnóstico tem como função classificar o tipo de falha 

dinamicamente, ou simplesmente a ausência de falha. Essa classificação é feita através 

da obtenção dos sinais de nível do tanque 1 (também chamado de “sinal real”) e o sinal 

estimado do nível do tanque 1 (chamado de “sinal estimado”). Após obter esses sinais, 

ambos são tratados e enviados ao Classificador Fuzzy – FF como variações de sinal, 

servindo assim de entradas para o classificador. Com o diagnóstico obtido, o mesmo é 

informado ao agente de decisão (seção 5.2.3). 

 Para o desenvolvimento do Classificador Fuzzy – FF foi utilizada a mesma 

estratégia para planejamento que o Preditor Neural – FF, ou seja, fez-se o uso do 

Simulink do Matlab para projetar as configurações e arquitetura no do classificador 

fuzzy, para depois embarca-lo na rede industrial Foundation Fieldbus. Portanto, foi 

usada a toolbox de fuzzy fornecida pelo Matlab. 

 

 

Figura 35 - Projeto do classificador fuzzy no Simulink. 
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 Após a fase de testes no planejamento do classificador fuzzy, que se baseia no 

controlador fuzzy do tipo Mandani, foram determinadas 2 entradas (variação do sinal 

real do nível do tanque e variação do sinal estimado do nível do tanque), sendo 3 

funções de pertinência para a entrada do sinal real e, 7 funções de pertinência para a 

entrada do sinal estimado. A única saída existente é a que informa o diagnóstico da 

falha (zero, fundo de escala, deriva ou sem falha), portanto, foram determinadas 4 

funções de pertinência para a saída. 

 A Figura 36, Figura 37 e Figura 38 apresentam, respectivamente, as funções de 

pertinência das entradas “Δ Sinal Real” e “Δ Sinal Estimado”, e da saída “Tipo de 

Falha” montadas para o classificador fuzzy. Foram utilizadas apenas funções de 

pertinência do tipo triangular e trapezoidal. A função de pertinência da saída, por 

limitação do Fieldbus, é necessária ser do tipo singleton, portanto a função de 

pertinência que mais se aproxima é do tipo triangular e com os valores das bases 

próximas ao valor do centro do triângulo. 

 

 

Figura 36 - Funções de pertinência da entrada Sinal Real. 

 

 

Figura 37 - Funções de pertinência da entrada Sinal Estimado. 
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Figura 38 - Funções de pertinência da saída. 

 

 Na Tabela 8 está informando a base de regras do classificador fuzzy de tamanho 

3x7, totalizando 21 regras. 

 

Tabela 8 – Base de regras fuzzy. 

 

∆y'(n)      ∆y(n) Negativo Zero Positivo 

Muito Grande 

Negativo 

Fundo de 
Escala 

Fundo 

de 

Escala 

Fundo 

de 

Escala 

Grande 

Negativo 
Deriva 

Fundo 
de 

Escala 

Fundo 
de 

Escala 

Pequeno 

Negativo 
Deriva Deriva Deriva 

Zero 
Fundo de 

Escala 

Sem 

Falha 

Fundo 
de 

Escala 

Pequeno 

Positivo 
Deriva Deriva Deriva 

Grande 

Positivo 
Zero Zero Deriva 

Muito Grande 

Positivo 
Zero Zero Zero 

 

 

 Na Figura 39 é apresentado o sinal do sensor de nível com falhas e o sinal de 

nível estimado. As falhas foram simuladas no Matlab a partir dos modelos presentes na 

seção 3.2. Todos os tipos de falhas, incluindo a ausência de falhas, foram aplicados de 

forma sequencial, sempre alternando com ausência de falha para facilitar a visualização 

e distinguir cada uma em seu determinado instante de tempo. No gráfico em questão, as 

falhas estão marcadas de acordo com o momento em que foram aplicadas e, enumeradas 

de acordo a saída do classificador fuzzy, portanto: 
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1. Falha do tipo zero; 

2. Falha de fundo de escala; 

3. Falha de deriva e; 

4. Ausência de falha. 

 

 

 

Figura 39 – Nível do tanque 1 com falhas simuladas e Nível estimado do tanque 1 x 

Tempo (s). 

 

 Na Figura 40 são apresentadas as entradas do classificador fuzzy, ou seja, a 

variação do nível estimado e a variação do nível real do tanque com falhas (sinal real do 

nível do tanque 1 adicionando as falhas de forma sequencial).  

 

 

Figura 40 - Entradas do classificador fuzzy. 

 

 Na Figura 41 é apresentada a saída do classificador fuzzy com o diagnóstico das 

falhas aplicadas nos determinados instantes e está enumerada na mesma forma da 

Figura 39. 
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Figura 41- Saída do classificador fuzzy. 

 

 Após a fase de testes e configuração no Matlab, o classificador fuzzy foi 

embarcado na rede industrial seguindo a mesma arquitetura. Na rede industrial 

Foundation Fieldbus, o classificador fuzzy foi separado em cinco módulos no ambiente 

de desenvolvimento Syscon que são os módulos: EntradasFuzzy, Fuzzyficação, 

InferenciaMin, InferenciaMax e Desfuzzyficação.  

 Para auxiliar na configuração dos blocos funcionais do Classificador Fuzzy – FF, 

foi utilizando um aplicativo desenvolvido por (Martins, 2011) em LabView. Este 

aplicativo, inicialmente, foi desenvolvido para realizar a configurações de um 

controlador fuzzy do tipo Mandani de blocos funcionais através da comunicação OPC. 

Portanto, como o Classificador Fuzzy – FF é baseado no controlador fuzzy do tipo 

Mandani, foi possível utilizá-lo com sucesso. O aplicativo realiza a configuração das 

funções de pertinência de entrada e saída, como também as regras do classificador. 

 Inicialmente o módulo de Entradas Fuzzy tem a finalidade de estruturar e tratar 

os sinais para que sirva de entradas ao classificador, no caso o módulo faz o tratamento 

para resultar na variação dos sinais de entrada ( ( )y n  e ˆ( )y n ). A Figura 42 apresenta a 

estrutura lógica do módulo EntradasFuzzy.  

 

Informações técnicas: 

 O bloco ns1, do tipo CHAR é quem fornece o sinal estimado proveniente do 

Preditor Neural – FF. O bloco AI_TANQUE1, do tipo Analog Input, fornece o nível real 

do tanque 1, adquirido pelo instrumento LD302. O bloco Seletor_de_Entradas, do tipo 

ISEL, está configurado para selecionar a primeira melhor entrada (configuração first 

good). Este bloco participa da estratégia de alocação dinâmica de blocos funcionais (ver 

seção 4.2.1), juntamente com o bloco Entrada_com_Falhas, pois o agente de decisão, 

ao ser ativada a simulação de falhas irá alterar através da comunicação OPC o estado do 

bloco, MODE_BLK, Entrada_com_Falhas de Automatic para OutOfService, 

ocasionando na desativação do sinal de nível do tanque 1 (AI_TANQUE1) e ativando o 

sinal simulado com falhas do nível do tanque1 (Entrada_com_Falhas). O bloco 

SINAL_REAL, do tipo ARTH, representa a variação do nível do tanque, ou seja, a 

primeira entrada do classificador fuzzy. E por fim, o bloco SINAL_ESTIMADO, do tipo 

ARTH, representa a variação do sinal do nível do tanque, ou seja, a segunda entrada do 

classificador fuzzy. 
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Figura 42 - Módulo EntradasFuzzy. 

 

 Após o módulo de tratamento dos sinais para as entradas do classificador, foi 

criado o módulo Fuzzyficação, que têm como finalidade realizar o estágio de 

fuzzyficação do classificador. A Figura 43 apresenta o módulo Fuzzyficação. 

 

Informações técnicas: 

 Os blocos RN, RZ e RP, do tipo CHAR, representam as três funções de 

pertinência da entrada de variação do nível do tanque (bloco SINAL_REAL). Os blocos 

EsMGN, EsGN, EsPN, EsZ, EsPP, EsGP e EsMGP, do tipo CHAR, representam as sete 

funções de pertinência da entrada da variação do sinal estimado do tanque (bloco 

SINAL_ESTIMADO). 

 

 

Figura 43 - Módulo Fuzzyficação. 

 

 No estágio de inferência, que está incluído a base de regras, foi separado em dois 

módulos, InferenciaMin e InferenciaMax, que são responsáveis pelo processo de 

inferência. A Figura 44 apresenta o módulo InferenciaMin, onde os blocos das 21 regras 

estão nomeados de R1 a R21. Os blocos da inferência mínima, por serem do tipo ISEL, 

contém o parâmetro SELECT_TYPE que escolhe o algoritmo para realizar um cálculo 

em cima dos sinais de entrada, no caso o parâmetro foi configurado em min, realizando 

o cálculo do mínimo entre suas entradas. 

  A Figura 45 apresenta o módulo InferenciaMax, apresenta os blocos dos quatro 

tipos de falha (saída do classificador) para realizar a seleção das regras ativadas através 

dos blocos DERIVA_1, DERIVA_2, DERIVA_3, ZERO, ZERO_2, 

FUNDO_ESCALA_01, FUNDO_ESCALA_02 e SEM_FALHA, do tipo ISEL. Estes 

blocos citados também estão configurados pelo parâmetro SELECT_TYPE, mas desta 

vez em max. Por causa da limitação existente de quatro entradas no bloco ISEL, para o 
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determinado caso, houve a necessidade da criação blocos para auxiliarem formação das 

funções de pertinência das saídas. 

 

 

Figura 44 - Módulo InferênciaMin. 

 

 

Figura 45 - Módulo InferênciaMax. 

 

 O módulo Desfuzzyficacao tem a finalidade de realizar o processo da 

desfuzzyficação do Classificador Fuzzy-FF. A Figura 46 apresenta o módulo 

Desfuzzyficação.  

 

Informações técnicas: 

 Os blocos resultantes de cada função de pertinência da saída são DERIVA_3, 

SEM_FALHA, ZERO_2 e FUNDO_ESCALA_02, do tipo ISEL como já foi mencionado. 

Os blocos NUM_1 e NUM_2, do tipo ARTH, estão representando os numeradores da 

divisão para chegar à saída do classificador, onde o parâmetro de ganho de cada entrada 

(GAIN_IN_1, GAIN_IN_2 e GAIN_IN_3) está configurado respectivamente para o 

valor de cada função de pertinência da saída. Assim, o valor de cada tipo de falha (no 

caso 1, 2, 3 e 4), lembrando que as funções de pertinência para saída no Fieldbus tem 

formato de singleton. É válido enfatizar também o parâmetro que configura o tipo de 

operação aritmética que o bloco irá executar, no caso é Traditional Summer. Os blocos 

DEN_1 e DEN_2 estão configurados de forma parecida com os blocos dos 
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numeradores, mas ao invés de configurar com o valor de cada função de pertinência da 

saída, é configurado com o valor unitário. Ao final, o diagnóstico das falhas é fornecido 

na saída do bloco DIVISOR, do tipo ARTH, que tem como função calcular a divisão e 

tem como parâmetro de algoritmo Traditional Mult. Div. 

 

 

Figura 46 - Módulo Desfuzzyficação. 

 

 Na Figura 47 contém os gráficos do Classificador Fuzzy – FF que foram obtidos 

através do software desenvolvido e será explicado na seção 5.2.3 ao falar do agente de 

decisão.  Na imagem citada contém três gráficos, o primeiro apresenta o nível do tanque 

com falhas e o nível estimado do tanque, respectivamente de cores azul e vermelho. No 

segundo gráfico apresenta as entradas fuzzy, variação do sinal real e variação do sinal 

estimado, respectivamente, de cor verde e amarela. No terceiro gráfico apresenta a 

classificação do tipo de falha, ou seja, a saída do Classificador Fuzzy – FF, de cor preta. 

É perceptível que o nível do tanque está estabilizado aproximadamente em 16 cm, 

portanto, para demonstrar de forma mais confiável a ação do Classificador Fuzzy – FF 

foi gerada a Figura 48 alterando a tensão aplicada na bomba (excitando o sistema). Na 

seção 5.3 há a demonstração de testes variados do sistema. 

 

 

Figura 47 - Gráficos dos sinais envolvidos no detector e diagnosticador de falhas. 
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Figura 48 – Gráficos dos sinais envolvidos no detector e diagnosticador de falhas 

variando a tensão da bomba. 

 

5.2.3 Agente de Decisão (Software de Supervisão e Decisão) 

 O agente de decisão tem como função atuar como um mediador entre os demais 

agentes, de acordo com a Figura 18 na seção 4.2.2. O agente de decisão analisa o 

ambiente Foundation Fieldbus e, quando ocorre uma falha, ativa o agente de correção 

para corrigir o sinal do nível do tanque através do procedimento de realocação 

dinâmica. 

 O agente de decisão foi desenvolvido sendo instanciado por um software de 

supervisão e decisão que efetua uma comunicação via protocolo OPC com a rede 

industrial Foundation Fieldbus. Este software foi desenvolvido na linguagem de 

programação Java, pelo fato de existir bibliotecas pré-moldadas de comunicação OPC e 

geração de gráficos dinamicamente. Também pela facilidade no desenvolvimento das 

interfaces gráficas e uma prévia experiência e assimilação com a linguagem pela minha 

parte (inclusive por ser uma linguagem orientada a objetos). 

 A seguir são apresentadas as telas de interface do software desenvolvido. 

Iniciando pela tela de comunicação OPC, onde é necessário entrar com o host que se 

encontra o servidor OPC (lembrando que o software faz o papel de cliente OPC) e ID 

do servidor, que aparece em forma de lista todos os servidores existentes no 

determinado host. O campo “Nome Cliente” é opcional. 
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Figura 49 - Tela de conexão através do protocolo OPC. 

 

 A Figura 50 apresenta a tela inicial do programa no painel Gráficos. Neste 

painel temos todas as opções de visualizar os gráficos do sistema dividido em abas pelas 

funções de cada agente, sendo mais bem visualizado na Figura 51. Primeiramente, na 

aba Geral estão os principais gráficos do sistema, como nível do tanque 1, estimativa 

(predição) do nível do tanque 1, sinal do nível do tanque corrigido, tensão na bomba e o 

diagnóstico do tipo de falha. Além de informar no campo de Monitoramento (à direita 

da tela) o valor em tempo-real (no determinado instante) de cada um destes sinais 

citados, também pode ser visto melhor na Figura 52. 

 

 

Figura 50 - Interface da Tela Inicial na janela Gráficos. 

 

 
 

Figura 51 - Abas no painel Gráficos. 
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Figura 52 - Campo de Monitoramento no painel Gráficos. 

 

 Na Figura 53 apresenta o painel Monitorar, que contém um quadro onde há um 

campo para escrever a tensão na bomba, ativar a simulação de falhas, campos de 

monitoramento em tempo-real dos principais valores do sistema, gráfico em barra para 

o tanque 1 e um indicador em forma de acelerômetro para a tensão lida da bomba, além 

de uma tabela contendo um histórico de falhas informando data, hora e o tipo de falha. 

O quadro de Histórico de Falhas funciona de forma a adicionar na tabela uma linha 

contendo a data, hora e o tipo de falha ocorrida no momento, mas sem repetir as falhas, 

ou seja, uma nova linha somente será adicionada quando um tipo de falha diferente 

ocorrer (ou ausência de falha).  

 A Figura 54 apresenta o zoom no quadro de simulação de falhas e a lista aberta 

com os quatro tipos de falhas para simulação e mais uma opção de Falhas em 

Sequência, que executa automaticamente as quatro falhas de forma sequencial, sempre 

alternando como a ausência de falha para melhor distinguir cada tipo de falha e o 

momento em que está sendo aplicada. 

  

 

Figura 53 - Painel Monitorar. 
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Figura 54 - Zoom do painel Monitorar no quadro de Simulação de Falhas. 

 

  A Figura 55 apresenta o painel Configuração, onde ativamente contém as 

abas de Comunicação OPC e Preditor Neural. As abas de Classificador Fuzzy e 

Corretor de Sinal não foram elaboradas por falta de tempo hábil para desenvolvimento. 

Na aba de Comunicação OPC foram adicionados campo informando o status da 

conexão OPC, o host, ID do servidor e o nome do cliente OPC. Além de uma lista de 

tags cadastradas pelo software (cliente OPC), com possibilidades de cadastrar uma nova 

tag ou remover tags.  

 

 

Figura 55 - Painel Configuração na aba de Comunicação OPC. 

 

 Na Figura 56 é apresentada a aba do Preditor Neural no painel Configuração, 

onde o usuário pode configurar o preditor neural atualizando os pesos sinápticos via 

comunicação OPC, de forma a agilizar o desenvolvimento do projeto, levando em conta 

que leva muito tempo a atualização de cada peso sináptico neurônio por neurônio. É 

possível carregar um arquivo de texto sem formatação (*.txt), que será exibido no 

campo de texto, ou criar/editar no próprio campo de texto. Para editar basta clicar no 
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botão Habilitar Edição. No campo abaixo da tela informa algumas instruções de como 

proceder com esta função de atualizar os pesos sinápticos, como seguir um devido 

padrão e sequência de dados, arquitetura para a rede e forma de nomear os 

neurônios/funções de ativação na rede industrial. O padrão e sequência de dados no 

texto segue o padrão do Matlab para facilitar o manuseio com os valores dos pesos 

sinápticos, basta copiar e colar do Matlab, e adicionar a qual bloco pertence (iw1, iw2 

ou bias).  

 

 

Figura 56 - Painel Configurações na aba do Preditor Neural. 

 

 

5.2.4 Agente de Correção 

 O agente de correção tem como função corrigir o sinal do nível do tanque a 

partir do momento em que uma falha qualquer ocorre, e enquanto houver a ausência de 

falha o mesmo estará desabilitado. Além da correção de sinal, o agente de correção 

também filtra o sinal à falha que está alterando o sinal. Lembrando que a autorização 

para ativar a correção do sinal é originada pelo agente de Decisão, alterando a 

configuração de blocos através da estratégia de realocação dinâmica de blocos 

funcionais. 

 Para uma parte do desenvolvimento do agente de correção, foi utilizado o 

Simulink do Matlab, seguindo o mesmo procedimento de projeto e testes dos agentes de 

predição e diagnóstico. A Figura 57 exibe o diagrama de blocos desenvolvido no 

Simulink para executar a correção das falhas no sensor. 
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Figura 57 –  Diagrama de blocos da Correção de Falhas no Simulink. 

 

 A Figura 58 apresenta o sinal com as falhas filtradas, onde as falhas estão sendo 

aplicadas de forma sequencial e encontram-se enumeradas de acordo com o tipo de 

falha diagnosticada pelo classificador fuzzy. Na Figura 59 apresenta a sobreposição dos 

sinais do nível do tanque estimado e o nível do tanque com falhas. E na Figura 60 

apresenta o sinal do nível do tanque corrigido. 

 

 

Figura 58 – Falhas filtradas. 

 

 

Figura 59 – Sobreposição dos sinais do nível do tanque estimado e com falhas. 
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Figura 60 – Sinal do nível do tanque corrigido. 

 

 Após a etapa de testes e simulações no Matlab, o corretor de sinal foi embarcado 

na rede industrial Foundation Fieldbus. No ambiente da rede industrial a etapa de 

correção de falhas foi desenvolvida com a seguinte lógica de blocos, mostrado na Figura 

61. O resultado com o sinal corrigido é fornecido na saída do bloco Somador_B. 

 

Informações técnicas: 

 O bloco ns1, do tipo ARTH, representa o sinal estimado do nível do tanque, 

originado na saída do Preditor Neural – FF. O bloco AI_TANQUE1, do tipo Analog 

Output, fornece o nível real do tanque 1, adquirido pelo instrumento LD302. O bloco 

Entrada_com_Falhas, do tipo CONSTANT, faz parte juntamente com o bloco 

Seletor_de_Entrada, do tipo ISEL, da estratégia de realocação dinâmica de blocos. 

Onde o bloco Seletor_de_Entrada está configurado para selecionar a primeira entrada 

melhor (algoritmo de seleção em first good). O bloco Somador_A, do tipo ARTH, tem 

como função filtrar as falhas ocorridas, para depois enviar ao bloco Somador_B, 

também do tipo ARTH, e executar a correção do sinal do tanque. 

 Para realizar a estratégia de alocação, a correção de sinal utiliza duas estratégias, 

a alteração via OPC do agente de Decisão dos valores de saída do bloco 

Seletor_de_Entrada e Somador_A, desta forma desabilitando o calculo da correção da 

correção do sinal enquanto não houver falhas. E a segunda estratégia é alterar o 

parâmetro MODE_BLK do bloco Entrada_com_Falhas de Auto para OutOfService, 

assim concluindo a habilitação ou “desabilitação” do agente de correção. 

 

 

Figura 61 - Correção de falhas no Syscon. 
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 A Figura 62 apresenta os gráficos da etapa de correção do sinal do tanque. O 

primeiro gráfico exibe o sinal com as falhas filtradas, na cor rosa. E no segundo gráfico 

apresenta a sobreposição do sinal do tanque corrigido, com o sinal do tanque com falhas 

do nível do tanque. Onde apresenta a atuação da correção apenas quando o agente de 

decisão detecta a falha, ou seja, o agente de correção é somente habilitando quando a 

falha é detectada pelo agente de decisão, e durante a ausência de falha fica o corretor 

desabilitado. 

 

 

Figura 62 - Gráficos da correção do sinal do nível. 

5.3 Resultados Adicionais 

 A Figura 63 demonstra um teste de predição do nível do tanque variando a 

tensão (cor amarela) aplicada na bomba. Percebe-se que no inicio da predição ocorrem 

erros de predição (cor verde) na faixa de 0.5 a 2 cm. 

  

 

Figura 63 – Predição do nível do tanque com erro de predição relativamente alto. 
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 A Figura 64 demonstra o detector e diagnosticador de falhas atuando sem a 

presença de falhas, nível 4 (ausência de falha no sinal de cor preta). No segundo gráfico 

são as entradas fuzzy (variação do sinal real e do sinal estimado). 

 

 

Figura 64 -  Gráfico com o sistema de DDF atuando com ausência de falhas. 

 

 A Figura 65 apresenta o painel de monitoramento após uma sequência de falhas 

simuladas e o histórico de falhas preenchido. 

 

 

Figura 65 - Painel de Monitoramento após uma sequência de falhas simuladas. 
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 A Figura 66 apresenta a tela de conexão OPC com  a lista de servidores OPC 

instalados no host. 

 

 

Figura 66 - Lista de servidores OPC na tela de conexão OPC. 

 

 A Figura 67 e Figura 68 apresentam o menu com seus itens e atalhos, como 

Avançar Tab e Voltar Tab, para maior usabilidade do usuário. 

 

 

Figura 67 - Menu e seus itens na Tela Inicial. 

 

 

 

Figura 68 - Menu e seus atalhos na Tela Inicial. 
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 Para planejar a criação dos gráficos no software desenvolvido em Java, foi 

criado um supervisório utilizando o software Elipse SCADA e sua comunicação OPC, 

com a intenção de planejamento de todos os gráficos possíveis e necessários para fazer 

parte do software de supervisão e decisão. Como já possuía certo conhecimento em 

supervisórios SCADA e ter conhecimento de sua fácil configuração, foi de grande 

utilidade fazer uso desse sistema antes de implementá-lo em Java. 

 

 

Figura 69 - Tela do supervisório no SCADA. 
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Capítulo 6 

Considerações Finais 
 

 

 Este trabalho apresentou um sistema de detecção e diagnóstico de falhas 

efetuando a correção do sinal com falhas, baseando-se no conceito de agentes 

inteligentes, com uma arquitetura de multiagentes, para planejamento do projeto foi 

obtida a devida organização e padronização no projeto. Além do uso da técnica de 

agentes inteligentes, foram utilizadas outras técnicas de sistemas inteligentes como 

redes neurais artificiais e sistemas fuzzy (classificação fuzzy). E indiretamente foram 

estudadas outras técnicas como algoritmos genéticos, controladores fuzzy e sistemas 

especialistas. Todas essas técnicas de inteligência artificial somadas ao ambiente de 

redes industriais Foundation Fieldbus (e demais protocolos), estudados e feito uso dos 

dispositivos e instrumentos de campo. Além da programação de aplicativos Desktop na 

linguagem Java, programação de simulações em Matlab e desenvolvimento de 

supervisórios em Java e SCADA.  

 Para o projeto foi realizado uma série de estudos bibliográficos, pois grande 

parte dos assuntos propostos já foram temas de trabalhos passados e são encontrados na 

literatura, principalmente por antigos alunos da mesma instituição UFRN. Assim, foi 

possível abranger tantas técnicas em um mesmo trabalho, mostrando resultado de anos 

de pesquisa por parte dos orientadores. 

 De forma a contribuir, esta pesquisa elaborou no projeto um software para 

supervisão e auxílio à configuração de redes neurais aplicadas ao ambiente Foundation 

Fieldbus. Além de elaborar uma nova estratégia para realocação dinâmica de blocos a 

partir do uso do bloco ISEL e alteração via OPC do parâmetro MODE_BLK dos blocos 

funcionais. Também provou a eficácia do classificador fuzzy na rede industrial FF. 

 Dentro das dificuldades encontradas na elaboração do projeto, pode-se destacar a 

questão do conceito de correção de falhas no sensor,  mas sim a correção do sinal com 

falhas vindas do sensor. Outro ponto foi a realocação dinâmica de blocos para realizar a 

simulação das falhas, pois o método utilizado para simular as falhas foi computacional, 

através de modelos de cada falha enviados via comunicação OPC para o bloco 

funcional. Portanto foi necessário a criação de outros dois blocos, um para receber o 

sinal simulado com falhas e outro bloco ISEL para selecionar a entrada, fazendo uma 

realocação dinâmica de blocos alterando o MODE_BLK. 

 Como perspectivas futuras, levando em questão o software de supervisão e 

decisão, cabe a implementação, no painel de configurações, as abas de Classificador 

Fuzzy, Correção de Falhas e Realocação Dinâmica de Blocos de forma a configurar e 

monitorar o andamento dos processos. Também há a necessidade de deixar mais 

genérico o painel que configura a rede neural via OPC, ou seja, permitir que o usuário 

tenha liberdade de usá-la em diversas arquiteturas e, que o software possa configurá-lo.  

Outro ponto é melhorar a interface homem-máquina para o usuário. 

 O classificador fuzzy elaborado contém quatro tipos de falhas, ausência de falha, 

zero, fundo de escala e deriva. Através de pesquisas bibliográficas também é viável  

adicionar o tipo de falha de pico ao classificador fuzzy. 
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Apêndice A 
 

Aplicativo de (Martins, 2011) para configurar Controlador Fuzzy – FF. 

 

 
 

 
  



 

 

 

Anexos 
 

Anexo I - Telas originais das lógicas dos blocos funcionais  desenvolvidas no 

Syscon. 

 

 
 

 



 

 

 

  
 

 

 



 

 

 

 
 

 
 



 

 

 

 

Anexo II – Tela de supervisório, para testes, desenvolvida no Elipse SCADA. 

 

 


