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À minha esposa, Carla,
e meu filho, Daniel





Agradecimentos

Ao meu orientador, professor Adrião Duarte Dória Neto, sou profundamente grato
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À minha famı́lia pelo apoio durante esta jornada.

Aos Top & Amigos, por promoverem os momentos de diversão e descontração.

Ao CNPQ, pelo apoio financeiro.





Resumo

A presente tese apresenta uma técnica inovadora — designada como sistema

especialista baseado em regras ponderado por tendências (SEBRPT) — fundamen-

tada na integração de duas ferramentas existentes na área de inteligência artificial,

os sistemas especialistas (SE) e a análise qualitativa de tendências (QTA). Um dos

objetivos desta abordagem é usufruir das principais vantagens associadas a cada

uma das ferramentas utilizadas, tais como a facilidade de se representar o conheci-

mento através de regras e a capacidade de extrair o comportamento e as tendências

de um sinal cont́ınuo. Esta metodologia também permite preencher uma lacuna en-

tre métodos puramente baseados em números (quantitativos) e métodos puramente

simbólicos (qualitativos), permitindo assim uma obtenção de resultados a partir de

um processo de inferência baseado tanto nos valores exatos como nas tendências de

um determinado sinal. Dessa forma, a técnica abordada possibilita a extração de

um fator de certeza associado a uma regra previamente modelada por um especia-

lista, descartando assim a lógica puramente booleana (verdadeiro/falso) adotada nos

sistemas especialistas clássicos. O método desenvolvido permite uma adoção direta

em ambientes industriais, especialmente na área de automação inteligente. Seus

principais recursos e caracteŕısticas, com aplicação no monitoramento de processos

industriais, serão demonstrados por simulações e resultados experimentais baseados

no benchmark conhecido como o processo de Tennessee Eastman.

Palavras-chave: sistema especialista, análise qualitativa de tendências, moni-

toramento de processos, automação inteligente, tennessee eastman.





Abstract

This thesis presents a novel technique — referred to as trend-weighted rule-based

expert system (TWRBES) — grounded in the integration of two existing tools of

the artificial intelligence field, expert systems (ES) and qualitative trend analysis

(QTA). Main goal of this approach is to benefit of the major advantages associated

with each of the techniques used, such as the ability to represent knowledge through

rules and the capability to extract the behaviour and the trends of a continuous

signal. The proposed methodology fills a gap between purely quantitative and purely

qualitative methods, allowing to achieve results based on both the exact values and

the trends of a given signal. Thus, the discussed technique allows the extraction

of a certainty factor regarding a rule previously developed by an expert, ruling

out the true/false logic used in classic expert systems. Such integration allows a

direct purpose in industrial environment applications, especially in the intelligent

automation field. The features of the proposed algorithm, particularly in terms of

industrial process monitoring, are supported by simulations and experimental results

based on industrial benchmark known as Tennessee Eastman Process.

Keywords: expert system, qualitative trend analysis, process monitoring, intel-

ligent automation, tennessee eastman.
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δ Distância relativa de uma variável em relação ao seu limiar

µ Média de operação de uma variável

θ Threshold de uma variável

p Primitiva

y Valor atual de uma variável

AEM: Abnormal Event Management

AQT: Análise Qualitativa de Tendências

ES: Expert System

GEA: Gerenciamento de Eventos Anormais

IA: Inteligência Artificial

QTA: Qualitative Trend Analysis

SDCD: Sistema Digital de Controle Distribúıdo
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Caṕıtulo 1

Introdução

O aumento da complexidade dos processos industriais e das novas tecnologias

empregadas no setor petroqúımico torna pertinente a adoção de novos sistemas au-

xiliares de apoio à operação e ao processo de tomada de decisão. Diversos elementos

concorrem para este aumento de complexidade, desde a incorporação de padrões

mais restritivos para emissão de poluentes, menor desperd́ıcio de matéria-prima e

de consumo de energia, busca por acréscimo de produtividade e até mesmo o apa-

recimento de novos desafios tecnológicos, tais como os existentes para a exploração

e produção de óleo e gás na camada pré-sal.

Assim, empresas do ramo industrial cada vez mais investem em novas tecnologias

objetivando a melhoria do desempenho, da produtividade, da eficiência, da quali-

dade e da segurança operacional de seus processos. Neste contexto, o setor tático e

estratégico das organizações industriais passou por diversas mudanças no decorrer

das últimas décadas, mudança que está diretamente relacionada à incorporação da

informática em seus processos, permitindo, assim, atender a necessidade de se obter

respostas rápidas e até mesmo inteligentes a partir dos sistemas utilizados.

Ainda devido aos recentes avanços em relação às tecnologias de instrumentação,

uma grande quantidade de dados se tornou dispońıvel no ńıvel de supervisão de pro-

cesso. Porém, essa quantidade de dados não reflete proporcionalmente em qualidade

de informação sobre o estado atual e tendências da operação do processo. Prova

disso é que normalmente é dif́ıcil diferenciar entre condições normais e anormais de

operação, ou então reconhecer quando uma perturbação irá causar um desvio a uma

nova condição operacional a partir de dados isolados provenientes da instrumentação

da planta.

Deste modo, sistemas computacionais auxiliares responsáveis por interpretar e

analisar dados provenientes de um processo monitorado e retornar informações re-

levantes a operação ganham grande destaque e se caracterizam como grandes ino-
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vações tecnológicas na área de automação inteligente e de segurança operacional de

processos.

No contexto de processamento de dados relativos a um processo, um sistema

capaz de assessorar e explicar o comportamento de um processo iria ajudar a solu-

cionar os problemas de escassez de informações e servir como um sistema de aux́ılio

inteligente durante a operação. Dentre os sistemas de aux́ılio à operação se des-

tacam os responsáveis por monitorar, detectar e identificar condições de operação

anormais ou indesejáveis. Tais cenários custam às indústrias bilhões de dólares por

ano, porém podem ser prevenidos se forem previstos e devidamente controlados

com antecedência. Sistemas de automação inteligente avançados têm o potencial

de ajudar engenheiros e operadores no monitoramento, detecção e diagnóstico de

anormalidades durante a operação, e, assim, proporcionar a possibilidade de ações

corretivas contra essas em tempo hábil.

Nas indústrias atuais, a segurança operacional e o aprimoramento da qualidade

dos produtos são questões de extrema importância. Com o objetivo de atingir estes

interesses, o monitoramento avançado de processos e o diagnóstico de falhas têm se

constitúıdo numa área de pesquisa bastante estudada pela comunidade cient́ıfica e

tecnológica de automação inteligente nas últimas décadas.

Em sua maioria, a tarefa de monitoramento de processos pode ser classificada

em três diferentes categorias: métodos baseados em modelos quantitativos (quanti-

tative model-based), métodos baseados em modelos qualitativos (qualitative model-

based) e métodos baseados no histórico do processo (history-based ou data-driven)

(Venkatasubramanian, Rengaswamy, Yin e Kavuri 2003, Venkatasubramanian, Ren-

gaswamy, Kavuri e Yin 2003a, Venkatasubramanian, Rengaswamy, Kavuri e Yin

2003b).

As técnicas baseadas em modelo são as mais tradicionais, e vêm sendo aplicadas

com sucesso em diversos processos industriais. Existem diversos artigos dedicados

a revisar e analisar o estado da arte da utilização de métodos baseados em modelos

para o monitoramento de processos e para a detecção de falhas em processos. Com-

parado as técnicas data-driven, como é o caso dos métodos baseados em histórico de

dados, os métodos baseados em modelos são baseados no exato modelo do processo.

Como resultado, estes métodos normalmente conseguem obter resultados mais fiéis

que métodos orientados a dados, desde que o modelo do sistema seja confiável. Con-

tudo, para indústrias de grande porte, como é o caso das indústrias petro-qúımicas,

a exigência do conhecimento matemático e f́ısico dos processos se tornam uma tarefa

extremamente custosa, sendo muitas vezes imposśıveis de se obter.

Do outro lado, métodos de monitoramento de processos orientados exclusiva-
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mente a dados (data-driven) não exigem requisitos relacionados ao modelo do pro-

cesso, e podem ainda serem associados com conhecimento de especialistas com o

objetivo de obter informação mais rica, complexa e detalhada a partir das sáıdas

obtidas pela instrumentação do processo. Essa metodologia é bastante popular,

principalmente devido a ampla adoção dos sistemas digitais de controle distribúıdo

(SDCD) na indústria moderna, resultando em grandes massas de dados sendo co-

letadas e armazenadas durante a operação de um processo. Além do mais, um

sistema data-driven torna-se vantajoso para lidar com as mudanças naturais na di-

nâmica/ambiente do sistema no decorrer do tempo.

Motivado por estes fatores, aplicações de técnicas de monitoramento e diagnóstico

de processos em ambientes industriais estão crescendo consideravelmente, de modo

a aprimorar a segurança operacional, bem como reduzir os custos relacionados a pa-

radas não programadas. Outro ponto importante nesta área de pesquisa está ligada

ao fato de que a rápida detecção da ocorrência de um evento anormal, enquanto

o sistema ainda está operando em uma região controlável, geralmente previne ou,

no mı́nimo, reduz as perdas de produtividade e riscos à saúde dos envolvidos. Esta

área, campo de estudo bastante desafiador nos dias de hoje, é chamada na litera-

tura de gerenciamento de eventos anormais (GEA), ou abnormal event management

(AEM).

Neste contexto, o operador humano desempenha um papel fundamental e cŕı-

tico na operação, mesmo sendo notório e conhecido que essas pessoas, responsáveis

pelo GEA, muitas vezes tomam decisões consideradas incorretas. Segundo Wang e

Guo (2013), estat́ısticas demonstram que entre 70% e 90% dos incidentes em uma

indústria são provenientes de comportamento inadequado e inseguro por parte do

operador humano.

O grande volume de dados gerados pelos modernos processos industriais, al-

tamente instrumentados, exige muitas vezes dos operadores um esforço bastante

elevado para uma supervisão e um monitoramento completo de todas as variáveis

e estados. Em ambientes extensivamente distribúıdos, o monitoramento manual é

simplesmente inviável (Chen et al. 2006).

O gerenciamento de eventos anormais, como tarefa primária do operador, exige

que sistemas secundários, como um sistema de monitoramento avançado, trabalhe no

aux́ılio à tomada de decisões. A grande massa de informação e dados manipuladas em

um processo (variáveis monitoradas, dados em tempo real, dados históricos) exige

que sistemas inteligentes retirem do escopo de atividades do operador o máximo

de tarefas posśıveis, atribuindo a ele as decisões finais, baseadas na análise e no

processamento realizados pelo sistema automatizado.
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Os sistemas clássicos de supervisão normalmente atuam através de testes de li-

mites (threshold checking) das variáveis cŕıticas para a operação normal do processo.

Normalmente, alarmes são disparados caso o valor limite de uma ou mais variáveis

fosse excedido e, ou o operador ou o sistema de proteção automático, deveriam agir

de forma a minimizar os danos ao sistema (Isermann 2005). Suas grandes vanta-

gens são a sua simplicidade e a sua confiabilidade, porém, operadores humanos ou

sistemas automatizados só podem atuar após uma grande mudança de comporta-

mento (por exemplo, uma falha cŕıtica abrupta) ou após uma gradual e longa falha.

Soluções inovadoras e inteligentes tendem a fornecer um monitoramento avançado,

permitindo assim uma análise e detecção precoce de comportamentos anormais em

processos.

Nos caṕıtulos que compõem esta tese, será apresentado um método que permite

a realização de um monitoramento cont́ınuo, baseado tanto em limites (aspectos

quantitativos), quanto no comportamento das variáveis envolvidas (aspectos quali-

tativos). Tal monitoramento permite que comportamentos anormais ou indesejáveis

sejam detectados previamente, prevenindo assim danos maiores ao sistema que nor-

malmente são consequências de uma falha detectada tardiamente. A metodologia

proposta é baseada em instrumentos consolidados da área de inteligência computa-

cional, conhecidas como sistema especialista (expert system) e análise qualitativa de

tendências (qualitative trend analysis).

1.1 Objetivos da tese

O objetivo desta tese é propor um novo método de inferência, baseado em con-

ceitos bem fundamentados da área da inteligência artificial, com posśıvel aplicação

em diversas áreas, em especial à aplicações práticas, reais ou simuladas, na área de

monitoramento e diagnóstico de processos industriais.

Ao julgar pelas deficiências de outras metodologias empregadas em aplicações

semelhantes, o método apresentado nesta tese busca permitir uma inferência rápida e

confiável a partir de descrições tanto quantitativas quanto qualitativas das variáveis

envolvidas. Ao integrar tais informações de naturezas diferentes, o processo de

inferência se torna algo semelhante ao processo de racioćınio humano, possibilitando

a geração de conclusões similares as que um humano especialista tomaria.

Uma vez que o procedimento é executado inteiramente on-line, a utilização do

método desenvolvido na área de monitoramento avançado se torna extremamente

apropriado e pertinente. Além disso, o procedimento visa ser claro e lógico para o
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usuário/operador, uma vez que este deve ser capaz de transferir sua expertise para

a base de conhecimento no formato de regras se-então.

No âmbito industrial, campo de aplicação desta tese, a validação do método

proposto é realizada a partir de testes e experimentos aplicados em uma simulação

computacional de um processo industrial denominado Tennessee Eastman. Trata-se

de um benchmark amplamente aceito pela comunidade cient́ıfica e acadêmica para

estudos na área de controle, automação inteligente, monitoramento de processos e

detecção e diagnóstico de falhas.

1.2 Motivação

Um grande est́ımulo relativo à pesquisa do tema em questão é a possibilidade de

colaborar com um acréscimo relativo a segurança operacional de processos industri-

ais, além de promover uma contribuição à comunidade cient́ıfica, que pode adotar o

método desenvolvido para resolução de problemas em outras áreas de aplicação, tais

como na áreas de mercado financeiro e monitoramento médico, além de processos

de diversos segmentos que demandam automação inteligente.

As aplicações propostas neste trabalho são de âmbito industrial, por se tratar

de uma das principais áreas que promovem uma alta demanda de sistemas e tecno-

logias computacionais inteligentes. Dessa forma, o aumento na adoção de sistemas

computacionais de apoio à decisão na indústria é um fator motivador de trabalhos

na área de computação e automação. É neste contexto que o trabalho apresentado

se enquadra.

1.3 Contribuições

Dentre as principais contribuições deste trabalho, podem ser destacadas:

• O desenvolvimento de um nova classe de sistemas baseados em conhecimento

(knowledge-based), denominado sistema especialista baseado em regras ponde-

rado por tendências.

• A proposição de um algoritmo de execução on-line, detalhado em quatro está-

gios independentes, para aplicação da técnica denominada sistema especialista

baseado em regras ponderado por tendências.
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• O enfoque na integração de dados qualitativos — através do processo de aná-

lise qualitativa de tendências — de variáveis cont́ınuas presentes nas sentenças

condicionais, permitindo um processamento tanto relativo ao seu valor atual

quanto baseado no seu comportamento na última janela de tempo analisada.

Sistemas de monitoramento clássicos normalmente atuam através de testes

de limites (threshold checking) das variáveis cŕıticas, procedimento exclusiva-

mente quantitativo.

• Do processo de inferência, a geração de conclusões baseadas no que é denomi-

nado fator de certeza, compreendido no intervalo cont́ınuo entre 0 e 1, onde

uma afirmação não necessariamente deve ser 100% verdadeira ou 100% falsa,

tais como nos sistemas especialistas clássicos.

• A não necessidade de se armazenar todos os dados (amostras) das variáveis

monitoradas, caracterizando o caráter de compressão de dados da metodologia

desenvolvida.

• A aplicação do método proposto no monitoramento avançado on-line e auto-

matizado de processos industriais, área de aplicação de constante estudo por

parte da comunidade cient́ıfica.

• A validação da técnica desenvolvida através de um benchmark de alta rele-

vância na literatura (Tennessee Eastman Benchmark), que apesar de simulado

incorpora caracteŕısticas intŕınsecas aos ambientes industriais, tais como rúıdo

e outras variações não previstas.

1.4 Estrutura da tese

A presente tese de doutorado é dividida em 7 caṕıtulos, incluindo esta introdu-

ção. O Caṕıtulo 2 reúne o embasamento teórico necessário para o completo enten-

dimento do método proposto neste trabalho, incluindo uma descrição detalhada dos

sistemas especialistas e da análise qualitativa de tendências. Em seguida, o Caṕıtulo

3 descreve a área de aplicação da técnica abordada, o monitoramento de processos

industriais. O Caṕıtulo 4, por sua vez, traz uma revisão da literatura a partir das

estratégias previamente propostas e relacionadas a este trabalho. No Caṕıtulo 5

o tema de estudo deste trabalho é explanado, descrevendo desde sua descrição, a
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arquitetura, as etapas e o âmbito de aplicação da técnica desenvolvida. Seguindo a

descrição do método, no Caṕıtulo 6 são apresentados os experimentos e os resultados

obtidos a fim de validar a usabilidade e contribuição da técnica tema deste trabalho.

Por fim, o Caṕıtulo 7 sumariza conclusões e destaca as publicações originadas do

estudo realizado.
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Caṕıtulo 2

Referencial teórico

Para melhor entendimento dos objetos desenvolvidos e apresentados nesta tese,

alguns tópicos de embasamento teórico precisam ser elucidados. Neste caṕıtulo

serão discutidos termos e conceitos que serão usados, no decorrer da tese, como

base para o desenvolvimento da técnica apresentada. Inicialmente, na Seção 2.1,

serão tratados aspectos relacionados à área da inteligência artificial conhecida como

sistemas especialistas (SE). Em seguida, a Seção 2.2 reúne a fundamentação teórica

relacionada à metodologia denominada análise qualitativa de tendências, também

conhecida como qualitative trend analysis (QTA).

2.1 Sistemas especialistas

A área da computação chamada de inteligência artificial (IA) é bastante am-

pla e pode ser categorizada em diversos subgrupos de estudo, como exemplificado

na Figura 2.1. Entre eles, a área de sistemas especialistas (SE) — também co-

nhecidos como expert systems — tem sido uma das áreas mais duradouras e mais

bem-sucedidas de pesquisa em andamento no campo da IA (Wagner 2017).

Sendo um método bastante popular entre os sistemas baseados em conhecimento

(knowledge-based systems), os sistemas especialistas normalmente são empregados

quando se busca transferir o conhecimento de um humano a um sistema computa-

cional, permitindo assim uma posterior emulação do racioćınio inteligente humano.

Sendo assim, a ideia principal de um sistema especialista é incorporar a expertise

de um humano especialista em uma particular área do conhecimento de maneira que,

usuários não-especialistas, procurando opinião nesta área possam obter conclusões

(através de um processo de inferência) deste sistema através de questionamentos.

Maher (1987) explica que sistemas especialistas, ou sistemas baseados em co-

nhecimento, são sistema interativos constrúıdos baseados no julgamento, experiên-
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Inteligência
Artificial

Redes Neurais 
Artificiais

Sistemas 
Especialistas

Robótica

Visão 
Computacional

Processamento 
de linguagem 

natural

Aprendizado por 
reforço

Figura 2.1: Exemplos de áreas de estudo da inteligência artificial.

cia, regras práticas gerais, intuição, entre outras expertises para prover conselhos

e soluções em diferentes assuntos e áreas de conhecimento. Já Minkarah e Ahmad

(1989) fornece uma definição de sistemas especialistas mais espećıfica, destacando

que são sistemas que utilizam conhecimento especializado para atingir um ńıvel de

desempenho similar ao obtido através de especialistas qualificados. Seguindo sua

lógica, sistemas especialistas são projetados para resolver problemas complexos e

para explicar o seu processo de racioćınio, em que o conhecimento é representado

simbolicamente em vez de numericamente.

Problemas e aplicações em que sistemas especialistas normalmente são emprega-

dos contemplam aqueles que necessitam de conhecimento humano para sua solução.

Exemplos de tais domı́nios de aplicação são diagnósticos médicos (Lhotska et al.

2001, Osuagwu e Okafor 2010), conselho financeiro (Rada 2008, Shue et al. 2009),

detecção de falhas (Veljko et al. 2010, Zhi-Ling et al. 2012), entre outros.

A fundamentação básica dos sistemas especialistas é formulada a partir da se-

guinte equação, também conhecida como o paradigma do projeto de um sistema

especialista:

sistema especialista = conhecimento + inferência
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De acordo com esse paradigma, a grande maioria dos sistemas especialistas opera

no fluxo de que, ao receber fatos e outras informações do usuário, em retorno o

sistema fornece ao usuário conselhos e recomendações especializados. Desta forma,

um sistema especialista t́ıpico compreende dois componentes essenciais:

• A base de conhecimento, armazenando o conhecimento espećıfico de um deter-

minado domı́nio;

• O motor de inferência, consistindo dos algoritmos responsáveis por manipular

o conhecimento representado na base de conhecimento, permitindo assim que

conclusões sejam elaboradas e geradas.

Ao se analisar do ponto de vista computacional, a arquitetura t́ıpica de um

sistema especialista pode ser expandida para incluir, além da base de conhecimento

e o motor de inferência, um componente de interação com o usuário (ilustrado na

Figura 2.2):

• A base de conhecimento, descrito anteriormente;

• O motor de inferência, descrito anteriormente;

• A interface de usuário, responsável pela interação do usuário com o sistema.

Interface
De Usuário

Base de Conhecimento

Motor de Inferência

Fatos

Conhecimento

Sistema Especialista

Figura 2.2: Arquitetura t́ıpica de um sistema especialista.



12 CAPÍTULO 2. REFERENCIAL TEÓRICO

Descrevendo mais detalhadamente, a base de conhecimento é o conjunto de co-

nhecimento necessário para resolver um problema espećıfico. Esse conhecimento é

extráıdo a partir de fatos, heuŕısticas (experiências, opiniões, julgamentos, predi-

ções, algoritmos) e relações que normalmente foram formalizadas por especialistas

em um determinado domı́nio. O conhecimento pode ser representado utilizando-

se uma gama de técnicas, como as redes semânticas e a lógica predicativa, porém

a mais comumente utilizada é a conhecida como regras de produção (Metaxiotis

et al. 2002).

O motor de inferência é o núcleo de um sistema especialista, uma vez que é

por intermédio dele que os fatos, heuŕısticas e relações que compõem a base de

conhecimento são aplicados no processo de resolução do problema (Ignizio 1991). O

processo de inferência faz uso de informações pertinentes da base de conhecimento

com o objetivo de obter a solução do problema. O motor de inferência normalmente

emprega um mecanismo que permite o casamento das informações presentes na base

de conhecimento, gerando assim conclusões ou novos fatos que irão realimentar a

base de conhecimento.

Por fim, a interface do usuário é responsável pela interação do usuário com o

sistema, normalmente composta de interfaces de visualização e diagnóstico, podendo

também prover interfaces de comunicação para ferramentas externas, como bancos

de dados.

Sistemas especialistas apresentam diversos recursos e funcionalidades que influ-

enciam a sua popularidade e grande utilização. Entre eles podemos citar:

• Versatilidade: Um sistema especialista pode ser executado em quase qualquer

sistema computacional.

• Custo reduzido: O custo de prover conhecimento por usuário é reduzido.

• Perigo reduzido: Os sistemas especialistas podem ser utilizados em ambientes

nocivos a um humano.

• Permanência: O conhecimento é permanente, diferentemente dos especialistas

humanos onde o conhecimento não é armazenado indefinidamente.

• Conhecimento múltiplo: O conhecimento de múltiplos especialistas pode ser

armazenado simultaneamente em um sistema especialista.

• Resposta rápida: A resposta rápida ou em tempo real pode ser necessária em

algumas aplicações.

• Resposta completa e estável: Esse recurso é importante em situações de emer-

gência, quando um humano pode não operar com sua total eficiência devido a

estresse ou fadiga.
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Ao fazer uso de um sistema especialista algumas caracteŕısticas gerais são al-

mejadas. O desempenho é uma caracteŕıstica fundamental que permite ao sistema

a capacidade de responder a um ńıvel de competência igual, ou melhor, a de um

especialista no domı́nio em questão. Um tempo de resposta adequado é outra ca-

racteŕıstica importante, fator que possibilita o sistema operar em um intervalo de

tempo menor que o necessário para um especialista no domı́nio em questão. A ro-

bustez é um quesito fundamental em quase todo sistema computacional, evitando

que o sistema trave e consequentemente aumentando sua confiabilidade. Por fim,

outra caracteŕıstica de um sistema especialista é que ele seja compreenśıvel, seme-

lhantemente a um humano especialista que é capaz de explicar o seu racioćınio.

Existe uma gama de formalismos que podem ser utilizados para representar o

conhecimento de sistemas especialistas, tais como, regras de produção, racioćınio

baseado em casos, redes neurais, redes probabiĺısticas, entre outros (Py 2009).

Dentre estas estratégias de modelagem do conhecimento a mais popular são as

regras de produção, também designadas como regras se-então. Quando o formalismo

adotado são as regras se-então, os SE são especificamente denominados sistemas

especialista baseados em regras (SEBR).

2.1.1 Sistemas especialistas baseados em regras

O sistema especialista baseado em regras é o método mais popular para represen-

tação de conhecimento dentre os sistemas especialistas (Carrico et al. 1989). Nessa

abordagem, a construção de regras é realizada de forma procedural, no formato se-

então ou situação-ação. Além disto, regras podem ser facilmente desenvolvidas a

partir de tabelas e árvores de decisão (Hopgood 2011).

Uma regra é uma sentença condicional que associa condições a determinadas

ações. Em um sistema especialista baseado em regras, a base de conhecimento é

formada em termos de regras no formato se-então que podem ser utilizadas com o

objetivo de atingir conclusões. Em outras palavras, regras se-então são sentenças

que definem relações lógicas entre conceitos no domı́nio do problema. Seu formato

genérico pode ser descrito da seguinte forma:

SE <condição(ões)> ENTÃO <ação(ões)>

Na definição de regras se-então, ativa-se uma determinada regra no momento

em que a variáveis em questão satisfazem as condições da regra. Caso a regra seja

ativada, a inferência gerada será igual à consequência da regra.

Dentre as vantagens em se utilizar um sistema de regras é posśıvel citar a utiliza-

ção da programação declarativa, a separação entre a lógica e os dados, a velocidade e
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escalabilidade e a centralização do conhecimento. Por outro lado, sistemas baseados

em regras não são aconselhados quando o problema em questão não é complexo —

como na presença de um número reduzido de regras — pois existe a possibilidade do

sistema baseado em regras se tornar mais lento do que as resoluções lógicas usuais

(Sasikumar et al. 2007).

Nos SEBR a base de conhecimento é subdividida em dois subcomponentes: a base

de regras e a memória de trabalho (ou base de fatos ou ainda working memory), como

ilustrado na Figura 2.3 (Durkin 1990).

Interface
De Usuário

Memória de 
Trabalho

Motor de Inferência

Fatos

Conhecimento

Sistema Especialista Baseado em Regras

Base de 
Regras

Figura 2.3: Arquitetura t́ıpica de um sistema especialista baseado em regras.

A chamada base de regras é responsável por armazenar o conhecimento abstrato,

ou seja, o conjunto de regras se-então previamente elaboradas por um ou um grupo

de especialistas. A memória de trabalho (working memory) é o elemento que ar-

mazena o conhecimento concreto, ou seja, o conhecimento que pode ser considerado

fato antes do processo de inferência. Por este motivo, o conhecimento armazenado

na memória de trabalho é chamado de fato. Essa base contém todas as informações

sobre o problema que são fornecidas pelo usuário ou por outra fonte de informa-

ção. A memória de trabalho é de caráter transitório, pois, novos fatos estão sendo

acrescentados continuamente ou fatos existentes são apagados.

Dessa forma, o motor de inferência realiza então a associação do conhecimento

abstrato contido na base de regras com o conhecimento concreto armazenado na

base de fatos, inferindo conclusões e possivelmente gerando novos fatos.

Nos sistemas especialistas baseados em regras, a inferência é o processo de de-
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senvolvimento de uma conclusão a partir de um conjunto de regras e fatos para uma

determinada situação. Existem dois modos de racioćınio incorporados ao motor de

inferência que são consideradas principais na resolução de problemas e busca de

soluções: o encadeamento progressivo e o encadeamento regressivo (Py 2009).

No encadeamento progressivo (também conhecido como forward chaining), a

condição da regra é comparada com a descrição da situação atual contida na me-

mória de trabalho (fatos). As regras que satisfazem a esta descrição tem suas ações

executadas, o que, em geral, significa na introdução de novos fatos na memória de

trabalho.

No encadeamento regressivo (também conhecido como backward chaining), o

comportamento do sistema é controlado por uma lista de objetivos. Um objetivo

pode ser satisfeito diretamente por um elemento da memória de trabalho, ou podem

existir regras que permitam inferir algum dos objetivos correntes, isto é, que con-

tenham uma descrição deste objetivo em suas condições. As regras que satisfazem

esta condição têm as instâncias correspondentes às suas ações adicionadas à lista de

objetivos correntes. Caso uma dessas regras tenha todas as suas condições satisfeitas

diretamente pela memória de trabalho, o objetivo em sua ação é também adicionado

à memória de trabalho. Um objetivo que não possa ser satisfeito diretamente pela

memória de trabalho, nem inferido através de uma regra, é abandonado. Quando o

objetivo inicial é satisfeito, ou não há mais objetivos, o processamento termina.

Charles L. Forgy, da Carnegie-Mellon University, em 1979, desenvolveu um al-

goritmo de casamento de padrões chamado de Rete (Forgy 1982). O algoritmo

Rete é um eficiente algoritmo de casamento de padrões e é a escolha mais comu-

mente encontrada em motores de inferência comerciais. Sistemas populares e co-

merciais que utilizam este algoritmo incluem o CLIPS, Jess, Drools e o Soar (Ding

et al. 2009, Hill 2003, Browne 2009, Nayak et al. 1988).

O algoritmo Rete é implementado com o objetivo de construir uma rede de nós,

com cada um desses nós representando uma ou mais premissas encontradas na con-

dição de uma regra. Fatos que são inseridos ou removidos da base de conhecimento

são processados por esta rede de nós. Os nós terminais da rede representam regras

individuais. Quando um conjunto de fatos atinge todo o caminho da rede até um

nó terminal, significa que todas as premissas da condição de uma regra particu-

lar foram satisfeitas. Então, a ação desta determinada regra é executada (Tambe

et al. 1992, Doorenbos 1995).

Existem dois tipos de nós em uma rede de Rete. Os nós alpha, também conhecidos

como nós de uma entrada, e os nós beta, ou nós de duas entradas. O fluxo realizado

pelo algoritmo Rete inicialmente constrói um nó alpha para cada teste direto de
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um fato na condição de uma regra. Consequentemente, a entrada dos nós é um

conjunto de fatos, e a sáıda é somente os fatos que tiveram a premissa considerada

verdadeira. Posteriormente, os dois primeiros nós alpha são combinados em um nó

de duas entradas, ou seja, um nó beta, que, tem como sáıda somente os fatos que

passam nos dois testes. Então, outro nó beta é constrúıdo com as entradas sendo a

sáıda do nó beta anterior e o próximo nó alpha. Este passo é repetido até todas as

premissas da condição da regra sejam unidas, uma a uma, em uma cadeia de nós

beta. A sáıda deste nó beta final é então o conjunto de fatos (que pode ser vazio),

que casam com a regra.

Como exemplo, para a regra abaixo a rede Rete obtida seria a ilustrada na Figura

2.4.

Se C1, C2, C3, C4 então Ação

C1 C2 C3 C4

A1 A2 A3 A4

B1

B2

B3

REGRA
Nó terminal

Nó beta

Nó beta

Nó beta

Nó alphaNó alphaNó alphaNó alpha

Figura 2.4: Rede de Rete obtida do exemplo dado.
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Considerando uma segunda regra na base de conhecimento, o algoritmo Rete

reutiliza os nós alpha e cria novos nós alpha somente se é um teste direto de fato

não existente anteriormente. Similarmente, se a condição desta nova regra aparecer

na mesma ordem da condição da primeira regra, o algoritmo Rete reutiliza também

os nós beta. Isso significa que a reordenação das premissas da condição de uma regra

pode resultar em uma rede de Rete maior ou menor, e consequentemente, mais lenta

ou mais rápida.

O algoritmo Rete já conta com diversas variações, como o Rete-II, Rete-III,

TREAT, LEAPS, Rete-OO, entre outros (Miranker 1987, Batory 1994, Sottara et al.

2010). Cada um deles contam com ajustes buscando otimização para cada situação.

De uma maneira geral, o nome Rete se torna genérico para se referir a quase toda

rede de casamento de um conjunto de regras.

2.2 Análise qualitativa de tendências

O racioćınio qualitativo é uma área relativamente nova da inteligência artificial,

e é uma abordagem útil para se extrair informação a partir de dados numéricos e

representá-los simbolicamente de uma maneira qualitativa. Sua utilização é apro-

priada ou até mesmo necessária quando toda a informação numérica (quantitativa)

do problema em estudo não é viável ou não está dispońıvel durante a análise. O

objetivo da sua utilização é desenvolver representações e métodos que permitam ao

sistemas computacionais inferir o comportamento dos sistemas sem a necessidade de

informações quantitativas precisas.

Uma das técnicas mais amplamente empregadas que utiliza o racioćınio qualita-

tivo é conhecida como análise qualitativa de tendências (qualitative trend analysis,

QTA), metodologia empregada para extração de caracteŕısticas qualitativas impor-

tantes a partir da medição de sinais e para interpretação de tais caracteŕısticas com

o objetivo de inferir conclusões relevantes. Diversos trabalhos já foram publicados

envolvendo técnicas baseadas em QTA, abrangendo uma vasta área de aplicações,

desde detecção de falhas, diagnóstico de processos industriais, aplicações médicas,

entre outros.

A análise qualitativa de tendências é normalmente realizada a partir de duas sub-

rotinas: a extração das tendências e a análise de conclusões a partir das tendências

extráıdas (Maurya et al. 2010). A etapa de extração de tendências é responsável

por processar o sinal desejado e representá-lo como uma sequência de segmentos

unimodais suaves contidos em grupo pré-determinado de estruturas chamadas de

primitivas. Em seguida a etapa de análise de conclusões tem como objetivo utilizar



18 CAPÍTULO 2. REFERENCIAL TEÓRICO

a informação qualitativa obtida para realizar inferência de conhecimento útil visando

a área de aplicação proposta.

No escopo deste trabalho a extração de tendências é um ponto importante, visto

que a informação qualitativa extráıda é crucial para o processo de inferência do

método discutido. O processo de extração de tendências a partir de um sinal é

realizado seguindo uma metodologia de dois estágios: em um primeiro momento o

sinal observado é aproximado por uma sequência de segmentos utilizando um dos

diversos métodos de aproximação polinomial de funções existentes; e em seguida

é realizada a segmentação da aproximação polinomial obtida na primeira etapa do

processo em uma sequência de descritores qualitativos chamados de primitivas. Estes

dois estágios são descritos mais detalhadamente nas Seções 2.2.1 e 2.2.2.

É necessário deixar claro que, para o processo chamado de análise qualitativa de

tendências é necessário, após estas duas primeiras etapas, utilizar os dados quali-

tativos extráıdos para obter informação útil relativa ao sinal em questão. Na me-

todologia proposta, a interpretação das tendências extráıdas é realizada a fim de

obter ı́ndices de aux́ılio ao processo de inferência, técnica apresentada no Caṕıtulo

5. Dessa forma, do processo chamado de QTA, apenas as etapas de aproximação

polinomial e identificação da primitiva são apresentados.

2.2.1 Aproximação polinomial

Um sinal pode ser aproximado utilizando-se uma sequência de funções polinomi-

ais de até no máximo uma ordem especificada, e dentre as diferentes abordagens mais

relevantes descritas na literatura e reunidas por Maurya et al. (2007) têm destaque:

• Janela fixa: Este método, descrito por Konstantinov e Yoshida (1992), divide

o conjunto de dados em segmentos de comprimento fixo e realiza o ajuste de

um polinômio de ordem m até que o erro de aproximação atinja um limite de

tolerância ou a ordem máxima seja alcançada.

• Janela deslizante: A abordagem da janela deslizante inicia o algoritmo com

uma janela de comprimento pequeno e novos dados são adicionados até que o

erro de aproximação do segmento utilizado exceda um valor máximo especifi-

cado emax. Trata-se de um algoritmo on-line por natureza, porém pode trazer

resultados ineficientes em alguns casos, como a geração de grande quantidade

de segmentos (Shatkay e Zdonik 1996).

• Abordagem top-down: Este algoritmo é iniciado ajustando um único polinômio

de até um determinado grau m para todo o sinal. Caso o erro de aproximação

seja alto, o conjunto é dividido em duas metades, e a etapa de ajuste polino-
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mial é realizado novamente para cada uma das partes. Este processo é então

repetido até que uma boa aproximação seja obtida (Keogh et al. 2001).

• Abordagem bottom-up: O algoritmo bottom-up inicia ajustando a melhor repre-

sentação linear do sinal (n/2 segmentos em uma série temporal de n amostras).

Em seguida, segmentos adjacentes são fundidos com o objetivo de se criar seg-

mentos maiores de acordo com um critério de custo de fusão mı́nimo (Keogh

et al. 2001).

• Abordagem SWAB : Keogh et al. (2001) apresentou uma nova abordagem h́ı-

brida conhecida como SWAB que combina a abordagem de janela deslizante

com a abordagem bottom-up. O desempenho deste algoritmo é semelhante ao

do algoritmo bottom-up porém sua complexidade é significantemente maior.

Aproximado o sinal a partir de uma sequência de polinômios, uma das prin-

cipais vantagens da análise qualitativa de tendências é destacada: a significativa

taxa de compressão dos dados numéricos gerados em pequenos intervalos de tempo

de uma série temporal. Realizada esta etapa do processo, é suficiente armazenar

os coeficientes dos polinômios responsáveis por aproximar o sinal para analisa-lo

qualitativamente para extração de caracteŕısticas importantes das tendências e suas

potenciais consequências.

2.2.2 Identificação da primitiva

Realizada a aproximação do sinal por polinômios conhecidos, se torna pos-

śıvel a segmentação e identificação de uma sequência de formas básicas (como

crescente, decrescente, constante, entre outras), chamadas de primitivas (Janusz

e Venkatasubramanian 1991).

Janusz e Venkatasubramanian (1991) demonstraram que qualquer sinal suave

pode ser representado como uma sequência contendo sete formas básicas. O con-

junto de elementos fundamentais da linguagem descritiva de tendências proposta é

formado por A(0, 0), B(+,+), C(+, 0), D(+,−), E(−,+), F (−, 0) e G(−,−), onde

os sinais representam a primeira e segunda derivada, respectivamente, e ilustradas na

Figura 2.5. A segmentação da aproximação obtida em primitivas pode ser realizada

utilizando diferentes conjuntos, como grupos contendo primitivas mais espećıficas ou

então reunindo uma quantidade menor de formas básicas dependendo do problema

abordado (Keogh et al. 2001, Mah et al. 1995).

Esta etapa de segmentação do sinal em primitivas é obtida através da análise da

mudança de sinal da primeira e segunda derivada (para a linguagem fundamental de



20 CAPÍTULO 2. REFERENCIAL TEÓRICO

B (+,+)

A (0,0)

C (+,0) D (+,-)

E (-,+) F (-,0) G (-,-)

Figura 2.5: Conjunto de primitivas proposto por Janusz e Venkatasubramanian
(1991).

primitivas da Figura 2.5), que nesta altura podem ser calculadas facilmente através

de seus respectivos polinômios encontrados na etapa de aproximação polinomial.

Desta forma, o conjunto {primitiva, intervalo de tempo}, caracteriza o que é

chamado de episódio (Charbonnier et al. 2005). Em outras palavras, um episódio é

o intervalo de comportamento uniforme onde todas as propriedades qualitativas de

uma variável são constantes. A sequência cont́ınua de episódios gera então o que é

conhecido como tendência qualitativa do sinal, podendo ser em seguida interpretada

em função do problema em estudo. A Figura 2.6 representa a sequência de etapas

realizadas durante a fase de extração de tendências.
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Figura 2.6: Etapas da extração das tendências: (a) medição do sinal original; (b)
aproximação polinomial do sinal; (c) segmentação da aproximação obtida em primi-
tivas do conjunto fundamental.
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Caṕıtulo 3

Área de aplicação

Neste caṕıtulo, trataremos das definições a respeito do monitoramento de pro-

cessos industriais. Serão apresentados os principais conceitos referentes ao tema,

área de aplicação da técnica proposta por esta tese, bem como uma revisão geral da

literatura e o estado da arte dessa área de pesquisa.

3.1 Monitoramento de processos industriais

O progresso na área do gerenciamento de processos tem tido enormes avanços

nas últimas quatro décadas com o advento dos sistema computacionais. Ações consi-

deradas de baixo ńıvel, tais como a abertura e fechamento de válvulas, antigamente

realizadas por operadores humanos hoje são rotineiramente feitas de uma maneira

automatizada auxiliadas computadores e com significante sucesso. Dessa forma, os

benef́ıcios a ńıvel tecnológico e produtivo a diversos segmentos industriais, tais como

o qúımico, petroqúımico e elétrico tem sido enorme. Porém, uma tarefa de extrema

importância na gerência de processos industriais ainda permanece uma atividade

predominantemente manual, realizada por operadores humanos. Essa é a tarefa de

detectar, identificar e até mesmo responder a eventos anormais em um processo. Isso

envolve o monitoramento, a detecção oportuna de um evento anormal, e um posśıvel

diagnóstico de sua origem e/ou posśıveis consequências, permitindo assim tomar a

apropriada decisão a fim de retornar o processo a uma situação de normalidade, seja

de forma automatizada, ou seja através da indicação ao operador do processo.

Outro fator que colabora com a adoção de sistemas computacionais para reali-

zação de monitoramento avançado é o amplo cenário de posśıveis situações, desde

falhas em unidades, degradação de equipamentos, desvios operacionais, entre outros.

Por exemplo, em uma grande planta industrial podem haver milhares de variáveis

de processo observáveis a cada poucos segundos (Unbehauen 2009), acarretando
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em uma sobrecarga de informações. Esse número vem crescendo exponencialmente

nos últimos anos, de forma que operadores humanos não são capazes de processar

toda esta informação em tempo hábil. Muitas vezes, a tarefa de monitoramento e

consequente diagnóstico não pode ser realizada através de somente medições, fator

que corrobora a adoção do aux́ılio de sistemas computacionais capazes de executar

algoritmos e análises mais complexas através dos dados dispońıveis.

Dado essas dificuldades, não se torna surpresa que operadores humanos tendem a

cometer decisões errôneas e ações inadequadas. A literatura relata que mais de 70%

dos acidentes na indústria são causados por erros humanos (Wang e Guo 2013). Es-

sas anormalidades tem um impacto econômico, produtivo, ambiental e diretamente

relacionado a segurança operacional.

Em plantas industriais, grandes quantidades de variáveis de processo (PV’s)

devem ser mantidas entre limites especificados para que a unidade se mantenha

operacional. O desvio de determinadas variáveis mais cŕıticas além dos limites esti-

pulados podem causar consequências significativas para a segurança operacional, o

meio ambiente, a qualidade dos produtos e a rentabilidade da planta.

A atividade de monitoramento de processos — além da atividade de controle —

é fator fundamental para garantir que o desempenho da planta satisfaça os objetivos

operacionais. Os objetivos gerais do monitoramento de processos são:

1. Monitoramento de rotina: Garantir que as variáveis de processo estão dentro

dos limites especificados.

2. Detecção e diagnóstico: Detectar anormalidades na operação do processo e

identificar/diagnosticar a causa raiz.

3. Monitoramento preventivo: Detectar previamente situações anormais para que

possam ser tomadas ações corretivas antes do processo sofrer consequências

significativas.

Anormalidades em um processo podem ocorrer por inúmeros fatores, incluindo

falhas em equipamentos, mal-funcionamento da instrumentação e distúrbios inusita-

dos. Situações de desvios operacionais severos podem promover sérias consequências,

forçando até mesmo o acionamento do sistema de intertravamento (shutdown) da

planta, cenário este que deve ser evitado ao máximo. Dentre os principais grupos

de defeitos podemos citar:

• Alteração de parâmetros :

• Alterações estruturais :

• Falhas nos sensores e atuadores :
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O Abnormal Situation Management Consortium (ASM) estima que mais de 10

bilhões de dólares são perdidos por ano devido a situações anormais durante a ope-

ração na indústria petroqúımica americana (ASM 2007). Neste contexto, o moni-

toramento de processos e o gerenciamento de situações anormais são atividades de

extrema importância.

Um estudo clássico da literatura — adaptado do trabalho de Kleindorfer et al.

(2007), apresentado na Figura 3.1 e conhecido como “safety pyramid” (pirâmide de

segurança) — apresentou que, em incidentes adversos, a grande maioria resulta em

pouco ou nenhum impacto significante, tais como perda de produção ou danos aos

equipamentos. A estat́ıstica de tais incidentes é representado pelos números em cada

classe da pirâmide. Porém, a ocorrência de incidentes mais graves — representados

pelas classes mais altas da pirâmide — resultam em danos pessoais e materiais,

impactos ambientais e significativas perdas de produção.

• Grande acidente1

• Perda menor10

• Danos a 
propriedade30

• Desvios 
operacionais600

Figura 3.1: Pirâmide de segurança (safety pyramid) (Kleindorfer et al. 2007).

Desta forma, o monitoramento avançado, assim como a detecção e o diagnóstico

de eventos anormais, em tempo de operação, são elementos cŕıticos da área de ge-

renciamento da segurança operacional de processos. A incorporação da inteligência

artificial no processo de monitoramento — assim como a dificuldade em uma solução

em tempo real — tem sido área de enfoque de várias abordagens computacionais ao

longo dos anos. Elas cobrem uma ampla variedade de técnicas, desde árvores de fa-
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lhas, abordagens anaĺıticas, sistemas baseados em conhecimento, redes neurais, entre

outras. Apesar das diferentes metodologias, todas as abordagens tendem a atingir os

mesmos atributos, considerados desejáveis em qualquer sistema de monitoramento

e diagnóstico inteligente:

• Detecção e diagnóstico prematuro: Um diagnóstico antecipado e correto é im-

portante é altamente recomendado. Apesar desta caracteŕıstica se basear no

fato de que uma rápida resposta e uma tolerância aceitável durante operação

normal são dois objetivos conflitantes.

• Isolabilidade: Essa caracteŕıstica se refere a habilidade do sistema de monito-

ramento e diagnóstico em distinguir diferentes eventos anormais.

• Robustez: Robustez a fenômenos como rúıdos e incertezas que possam degradar

o desempenho do sistema de monitoramento são sempre desejados.

• Identificabilidade frente a novidades: Um dos requisitos de um sistema de mo-

nitoramento e diagnóstico é a habilidade de decidir, dado as condições atuais

do processo, se o mesmo se encontra em normalidade ou em mal funciona-

mento, seja esta anormalidade conhecida ou não.

• Identificabilidade de múltiplos eventos anormais: A habilidade de identificar

múltiplas anormalidades simultâneas é um requisito importante porém de di-

f́ıcil detecção devido ao efeito combinado dos eventos anormais.

• Facilidade na explicação: Em conjunto com ser capaz de identificar as anor-

malidades, o sistema de monitoramento e diagnóstico deve disponibilizar a

informação gerada de forma leǵıvel e correta, para, por exemplo, ser disponi-

bilizada para um operador humano.

• Adaptabilidade: Processos e condições operacionais mudam e evoluem devido

a diferentes fatores, tais como a quantidade e a qualidade das matérias-primas

utilizadas. Um sistema de monitoramento e diagnóstico deve ser flex́ıvel ao

ponto de se adaptar a essas mudanças.

• Requerimentos computacionais sensatos: Existe um trade-off entre complexi-

dade computacional e desempenho do sistema. Decisões em tempo real reque-

rem algoritmos e implementações, e podem exigir processamento e recursos de

armazenamento elevados. Um sistema de monitoramento avançado deve exigir

requerimentos computacionais razoáveis.

Dessa forma, o processo de diagnóstico automatizado de eventos é uma tarefa de

alta relevância no âmbito industrial, sendo demandada pelas grandes corporações

relacionadas a área. O desafio é o desenvolvimento de técnicas e métodos a serem

implementados em sistemas de diagnósticos, e é nesse escopo de aplicação que o
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presente trabalho está inserido.

A abordagem tradicional utilizada até os dias de hoje para o monitoramento

de processos é a comparação das medições em relação a limites especificados. Essa

técnica de checagem de limites é uma caracteŕıstica padrão de sistemas modernos

de controle, e é amplamente utilizada para validar medições de variáveis do processo

como taxa de vazão, temperatura, pressão e ńıvel. O porém da utilização desta téc-

nica tradicional é não levar em consideração o comportamento histórico da variável,

operando simplesmente como um teste de limite. Em contraste a essa abordagem

clássica, a proposta desta tese promove o processamento das tendências das variáveis

monitoradas, permitindo assim uma detecção precoce de uma propensão de extra-

polação de limites, e consequentemente, possibilitando que ações preventivas sejam

tomadas.

Os limites são especificados baseados na segurança, em considerações ambientais,

nos objetivos operacionais e na integridade f́ısica dos equipamentos envolvidos. Por

exemplo, o limite superior (high) da temperatura de uma reator pode ser definida

baseada em limitações f́ısicas do tanque ou no desencadeamento de efeitos colaterais

indesejados no processo. O limite inferior (low) da taxa de fluxo de um flúıdo com

suspensão de part́ıculas sólidas pode ser definido para evitar o assentamento de

material sólido, situação esta que pode acarretar no entupimento de um duto.

Em alguns casos, um segundo conjunto de limites opera como limites de atenção

(warning). Por exemplo, em um sistema de armazenamento de ĺıquidos, quando

houver uma queda de ńıvel para 15% (limite inferior), um alarme de baixa prioridade

poderia ser enviada para o operador. Porém, se o ńıvel descender para 5%, um

alarme de alta prioridade poderia ser notificada ao operador, ou até mesmo promover

o acionamento automático do sistema de intertravamento do processo. Da mesma

forma, testes de limites poderiam ser configurados para os limites superiores, como

por exemplo em 85% e 95% do ńıvel do tanque.

Conforme detalhado no caṕıtulo introdutório desta tese, técnicas baseadas em

modelo são as mais tradicionais, e vem sendo aplicadas com sucesso em diversos

processos industriais. Porém, a exigência do conhecimento matemático e f́ısico dos

processos se tornam uma tarefa extremamente custosa, sendo muitas vezes impos-

śıveis de se obter principalmente no caso das indústrias de grande porte, como no

caso da indústria petro-qúımica.

Em contraste as abordagens baseadas em modelo, onde um conhecimento a priori

(seja quantitativo ou qualitativo) do processo é necessário, nos métodos baseados no

histórico do processo somente a disponibilidade de massivas quantidades de dados

históricos do processo é necessário. Os dados são, então, transformados e apresen-
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tados como informação ao sistema de monitoramento e/ou diagnóstico, através de

um processo chamado de extração de caracteŕısticas.

A extração de caracteŕısticas é responsável pela redução da dimensionalidade

dos dados, cuidadosamente extraindo apenas as informações relevantes a partir do

vetor de entrada, que, frequentemente, consiste das sáıdas medidas dos sensores,

conhecidas como variáveis observáveis (por exemplo, ńıvel do tanque, pressão na

bomba, etc.), ou parâmetros calculados, conhecidas como atributos do processo (por

exemplo, erro, oscilação da pressão, etc.).



Caṕıtulo 4

Trabalhos relacionados

Conforme descrito em caṕıtulos anteriores, a análise de tendências é uma abor-

dagem bastante útil para se extrair informações, on-line, a partir de dados digitais

e representa-las simbolicamente, de uma maneira puramente qualitativa ou então

semi-quantitativa. Esse tipo de análise descreve a evolução do estado qualitativo de

uma variável, em um intervalo de tempo, usando um conjunto de śımbolos chamados

de primitivas.

Sinais provenientes de processos industriais representados através de descritores

simbólicos são comumente encontrados na literatura a muitos anos, como nos tra-

balhos de Janusz e Venkatasubramanian (1991), Colomer et al. (2002) e Villez e

Rengaswamy (2013). Tais abordagens partem do pressuposto que o critério utili-

zado pelos operadores responsáveis pelo processo de comparar situações atuais com

acontecimentos prévios não é facilmente descrito objetivamente, mas sim algo intŕın-

seco ao racioćınio qualitativo e ao processo cognitivo do ser humano. Esta mesma

premissa é adotada na formulação da metodologia descrita nesta tese de doutorado.

Trabalhos relacionados que incorporam a análise de tendências em suas imple-

mentações também exigem um pré-processamento dos sinais para uma extração

on-line de primitiva bem sucedida, eliminado assim, por exemplo, dados ruido-

sos. Algumas abordagens, como a proposta por Colomer e Melendez (2001), exigem

a utilização de filtros para posterior extração das primitivas. O reconhecimento

de padrões através de redes neurais também é uma solução adotada na literatura,

como forma de aux́ılio no processo de extração e identificação da melhor represen-

tação qualitativa, descrito nos trabalhos de Rengaswamy et al. (2001) e Vedam e

Venkatasubramanian (1997).

O conjunto de primitivas adotado é adequado a cada tipo de problema explo-

rado, sendo na literatura os conjuntos mais comuns conterem somente polinômios

de primeira ordem (como nos trabalhos de Calvelo et al. (2000) e Charbonnier e
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Gentil (2007)) ou ampliando o conjunto para incluir polinômios de primeira e de se-

gunda ordem (como no clássico conjunto presente na literatura definido por Janusz

e Venkatasubramanian (1991)).

Propostas recentemente apresentadas na área de análise qualitativa de tendên-

cias incluem otimizações no processo de aproximação polinomial, na maioria das

vezes motivados pela natureza ruidosa da amostragem de dados obtida através de

sensores em campo (Zhou e Ye 2016). O trabalho publicado por Zhou et al. (2017),

descreve um novo algoritmo de extração de tendências baseado na otimização global

para aproximação do polinômio no conjunto de dados. Diferentemente de outros

trabalhos, essa proposta estima a janela ótima global de aproximação e os melhores

coeficientes do polinômio que aproxima o segmento em análise. A técnica de QTA

também vem sendo estudada como método de estimativa de entrada e de parâmetros,

trabalho apresentado pela primeira vez por Thürlimann e Villez (2017).

Na área industrial, seja no monitoramento de processos, na detecção de de fa-

lhas e no diagnóstico, métodos baseados em análise qualitativas são amplamente

utilizados. Em Maurya et al. (2003), uma técnica semi-quantitativa orientada ex-

clusivamente a dados é utilizada para o diagnóstico de falhas em plantas industriais.

O autor inclui a adoção da análise de componentes principais (PCA) nos dados

de entrada, afirmando que na maioria das planta qúımicas as medições são alta-

mente redundantes, e essa grande massa de dados pode acabar exigindo alto poder

computacional, prejudicando assim a natureza on-line dos sistemas de diagnóstico.

Em Gamero et al. (2014), o monitoramento e o diagnóstico de processos é ba-

seado em um algoritmo de identificação de similaridades na sequência de primitivas

identificadas, dado um conjunto pré-estabelecido de falhas previamente conhecidas.

O autor ressalta a facilidade de se comparar o perfil qualitativo das falhas em relação

a comparação estritamente numérica.

Um método para diagnóstico de falhas baseado em padrões de tendência mostra-

dos nas medições dos sensores é apresentado em Dash et al. (2003). O processo de

análise da tendência envolve representação gráfica do sinal como padrões temporais,

extração das tendências e comparações, através de estimativa fuzzy de similaridade,

para inferir o estado do processo. A técnica é ilustrada com a sua aplicação à

detecção de falhas de um reator exotérmico.

Ainda no âmbito industrial, a integração da QTA com outras técnicas é rela-

tivamente comum de ser encontrada na literatura. Dong et al. (2010) associa a

análise qualitativa de tendências e grafos orientados (SDG) para verificação de to-

das as posśıveis causas de falhas e seus correspondentes caminhos de propagação

no modelo SDG. O modelo proposto, batizado de SDG-QTA, combina a caracteŕıs-
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tica de completude dos grafos orientados com o bom desempenho da QTA para o

diagnóstico.

Maestri et al. (2014) apresenta uma proposta de um método capaz de realizar a

predição do comportamento de variáveis através da detecção de padrões conhecidos

a partir da extração on-line de tendências utilizando QTA. Essa predição é aplicada

diretamente na área de diagnóstico de falhas em processos industriais.

Aplicações utilizando análise de tendências também são encontradas na área

biomédica, como descrito por Charbonnier e Gentil (2007), onde um sistema de

alarmes, baseado nos tradicionais testes de limite, é utilizado para ativar notificações,

enquanto a informação qualitativa é utilizada para reconhecer situações espećıficas

de forma on-line, como por exemplo no ato de desconexão f́ısica de um dispositivo

médico.

Analisando a área de aplicação explorada nesta tese de doutorado, o monito-

ramento avançado de processos industriais, o leitor é direcionado para uma ampla

gama de trabalhos envolvendo esse tema, alvo de discussão e estudo pela comuni-

dade cient́ıfica e tecnológica por várias décadas. Além das propostas envolvendo a

análise de tendências, diversas outras sub-áreas do conhecimento são empregadas

a fim de se obter um sistema de aux́ılio ao operador na árdua tarefa de monitorar

processos excessivamente instrumentados.

Um relevante estudo dispońıvel na literatura são as coletâneas sobre monitora-

mento de processos, detecção e diagnóstico de falhas publicadas por Venkat Ven-

katasubramanian, uma das principais referências sobre o tópico. Dispostos em três

partes, Venkatasubramanian, Rengaswamy, Yin e Kavuri (2003) apresentam uma re-

visão sistemática e comparativa das inúmeros métodos baseados em modelos quanti-

tativos, a partir de diferentes perspectivas. Na segunda parte, Venkatasubramanian,

Rengaswamy, Kavuri e Yin (2003a) apresentam uma revisão completa das técnicas

baseadas em representação de modelos qualitativos no monitoramento e na detecção

de falhas, destacando as vantagens e desvantagens relativas desses métodos. Por fim,

na última parte, Venkatasubramanian, Rengaswamy, Kavuri e Yin (2003b) apresen-

tam a terceira parte de uma revisão completa da literatura, focando nos métodos

de monitoramento, detecção e diagnóstico de processos baseados no histórico do

processo.

Muitos métodos para monitoramento abordados na literatura trazem abordagens

data-driven, ou orientada a dados. Esse tipo de abordagem vem ganhando crescente

atenção, uma vez que métodos orientados a dados garantem mais confiabilidade e

segurança para o propósito de monitoramento de processos industriais de grande es-

cala (Yin, Ding, Xie e Luo 2014, Yin, Gao e Kaynak 2014, Yin et al. 2015). Existem
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diversos desafios em relação a esse tipo de abordagem, uma vez que dados proveni-

entes do processo normalmente são acompanhados de perturbações desconhecidas e

de significativa presença de rúıdos.

A utilização da análise de componentes principais (PCA) é bastante popular,

uma vez que cada vez mais as indústrias se tornam mais instrumentadas, resultando

em grandes massas de dados que precisam ser analisadas no caso de métodos data-

driven (Ge et al. 2013).

Cai et al. (2015) apresenta um estudo da utilização de PCA em conjunto com

teoria das redes complexas, permitindo assim um monitoramento de processo que

leva em consideração não somente a informação global das variáveis observadas, mas

também o relacionamento entre elas e seus vizinhos. Domı́nguez et al. (2012) faz

uso de mapas auto-organizáveis (SOM) como uma nova ferramenta de exploração

visual, denominados mapas de dissimilaridade, para a tarefa de monitoramento de

processos.

Por fim, trabalhos na área de controle e automação inteligente que envolvem

a validação de suas propostas usando o benchmark conhecido como o processo de

Tennessee Eastman são amplamente encontrados na literatura, desde a sua publica-

ção original, por Downs e Vogel (1993). Já consolidado pela comunidade cient́ıfica,

o modelo descrito no processo de TE é uma simulação reaĺıstica de uma planta

industrial qúımica amplamente aceita como benchmark para estudos de controle e

monitoramento.

Yin et al. (2012) faz uso da simulação computacional de Tennessee Eastman

para apresentar um estudo comparativo entre diferentes métodos de monitoramento

e diagnóstico de falhas (PM-FD). Tal estudo compara o uso de métodos data-driven,

tanto off-line quanto on-line, as condições de implementação além da complexidade

computacional de cada uma das técnicas.

A utilização de máquinas de vetor de suporte (SVM) para detecção de falhas no

processo de Tennessee Eastman é também explorada (Yin, Gao, Karimi e Zhu 2014,

Jing et al. 2014, Gao e Hou 2016), uma vez que um conjunto de mais de vinte falhas

estão dispońıveis para simulação, como por exemplo variações aleatórias nos fluxos

das linhas de entrada, variações na temperatura dos reagentes, e até mesmo falhas

como agarramento de válvulas.

D’Angelo et al. (2016) apresenta uma metodologia baseada em dados (data-

driven) para detecção de falhas incipientes em sistemas dinâmicos baseada em uma

abordagem fuzzy/bayesiana para detecção de ponto de mudança em séries tempo-

rais, aplicado ao benchmark para classificação de padrões de falhas previamente

conhecidas. Proposta em duas etapas, inicialmente a teoria dos conjuntos fuzzy é
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aplicada na série temporal com o objetivo de aglomerar e aproximar os dados ini-

ciais em uma distribuição beta. A etapa final consiste em usar simulação de Monte

Carlo via cadeias de Markov para detectar ponto de mudança na série temporal

transformada.

Métodos baseados em redes neurais e em sistemas especialistas também fazem

uso recorrente do processo de TE para obtenção de resultados e validação das pro-

postas. Eslamloueyan (2011) apresenta uma proposta de utilização de redes neurais

artificiais hierárquicas (HANN) para isolamento de falhas no processo de Tennes-

see Eastman. O autor ressalta que o processo de TE é uma simulação reaĺıstica

de um processo industrial para a avaliação de controle de processos e métodos de

monitoramento.
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Caṕıtulo 5

Método desenvolvido

Como introduzido anteriormente, esta tese de doutorado apresenta uma nova téc-

nica de inferência baseada na integração de conceitos bem fundamentados da área

da inteligência artificial, os sistemas especialistas (SE) e a análise qualitativa de ten-

dências (QTA). O primeiro, incorpora a facilidade de se representar o conhecimento

através de regras de produção no formato se-então; o segundo permite extrair o

comportamento qualitativo de um sinal cont́ınuo. Neste caṕıtulo serão descritas em

detalhes todas as definições, conceitos e metodologias das etapas do método desen-

volvido. A técnica descrita nesta tese foi nomeada como sistema especialista baseado

em regras ponderado por tendências, também referenciada pela sua sigla SEBRPT.

Em publicações de ĺıngua inglesa, o método apresentado é referenciado pelo termo

trend-weighted rule-based expert system (TWRBES).

A abordagem proposta pelo SEBRPT promove a realização de processo de con-

clusões lógicas que relaciona o conhecimento abstrato modelado a partir de regras

(se-então) com o conhecimento concreto, ou fatos.

Uma primeira distinção do método em relação aos sistemas especialistas tradi-

cionais fica na alimentação de fatos para a memória de trabalho, que, em conjunto

com os valores numéricos das variáveis condicionadas nas regras também leva em

consideração o atual comportamento destas variáveis. Dessa forma, ao se analisar

tanto o lado quantitativo quanto o qualitativo, é posśıvel extrair quão próxima de se

tornar verdadeira uma regra se encontra. Essa proximidade de se tornar verdadeira

no contexto do trabalho é chamado de fator de certeza.

A fim de promover uma melhor compreensão da técnica abordada, uma arquite-

tura simplificada foi esquematizada e é apresentada na Figura 5.1. Essa arquitetura,

semelhante à arquitetura t́ıpica de um sistema especialista baseado em regras, tem

diferenças consideráveis em relação ao tratamento dos fatos inseridos na memória
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de trabalho e ao processo de inferência propriamente dito. Essas diferenças ficam

mais claras na descrição de cada uma das etapas do método desenvolvido.

Memória de 
Trabalho

Motor de Inferência

Sistema Especialista Baseado em Regras Ponderado por Tendências

Base de 
Regras

Fatores de certeza das 
regras contidas na base

Sinais 
observados Extração das 

tendências

Figura 5.1: Arquitetura simplificada da metodologia desenvolvida.

O principal propósito do SEBRPT é, a partir da coleta de dados em tempo real

e um conjunto previamente modelado de regras, realizar um processo cont́ınuo de

inferência capaz de extrair o grau de veracidade das regras naquele determinado

instante de tempo. Este grau de veracidade é expressado no intervalo compreendido

entre 0 e 1, diferentemente dos sistemas especialistas clássicos, onde as sáıdas são

discretas (verdadeiro ou falso).

O SEBRPT permite que as sentenças condicionais das regras façam uso de va-

riáveis discretas ou cont́ınuas. Porém as contribuições da metodologia apresentada

são mais significativamente destacadas quando as condições envolvem entradas con-

t́ınuas, uma vez que permitem uma análise ininterrupta da situação monitorada. A

proposta é então monitorar o comportamento das variáveis cont́ınuas associadas as

regras armazenadas na base de conheciento — que são basicamente expressões relaci-

onais incluindo testes de limites (thresholds) superiores e/ou inferiores — e concluir

a veracidade da regra em questão em um valor entre 0,0 e 1,0, que no contexto

proposto é simplesmente referido como fator de certeza.

A metodologia empregada pelo método desenvolvido permite descrever o com-

pleto processo de obtenção dos fatores de certeza de cada uma das regras que com-

põem a base de conhecimento a partir de quatro estágios sucessivos, executados
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on-line. Os estágios são identificados como:

1. Aproximação polinomial on-line do último segmento;

2. Classificação do último segmento em uma primitiva;

3. Cálculo da função de reforço/penalidade;

4. Definição do fator de certeza da regra.

Todos estes estágios são necessários para cada variável cont́ınua presente em pelo

menos uma regra da base de conhecimento. Se uma determinada regra é composta

de múltiplos testes de limites associados através de operadores lógicos, será neces-

sário executar individualmente o método para cada uma das variáveis cont́ınuas

envolvidas, para então combinar os resultados obtidos e expressar o fator de certeza

global da regra, operação esta que será explanada posteriormente.

De forma sucinta, a etapa de aproximação polinomial executa um algoritmo em

tempo real que permite aproximar os sinais observados (variáveis envolvidas nas con-

dições da regra) utilizando funções unimodais (representadas por um polinômio). Em

seguida, a etapa de classificação em uma primitiva vai distinguir através do polinô-

mio obtido no estágio anterior a primitiva (dentro de um conjunto pré-estabelecido)

que melhor se ajustar. A etapa de cálculo da função de reforço/penalidade calcula e

determina como (se positiva ou negativa) e qual será a contribuição das tendências

envolvidas na expressão condicional da regra processada. Por fim, a etapa final de

definição do fator de certeza conclui o fator de certeza (levando em consideração o

resultado da função de reforço/penalidade) que a regra processada obteve ao fim do

ciclo em questão.

Se torna evidente que cada etapa realiza os procedimentos necessários para au-

xiliar na obtenção do resultado da etapa posterior. A descrição mais detalhada de

cada um dos estágios será apresentada nas Seções 5.1, 5.2, 5.3 e 5.4. O fluxograma

dos estágios, destacando cada uma das entradas e sáıdas é ilustrado na Figura 5.2.

É posśıvel adiantar que, um ciclo completo do método apresentado requer que

cada uma das etapas seja executada na ordem estabelecida na descrição acima. Por

se tratar de um método que pode ser utilizado em tempo real (on-line), é necessário

uma rotina iterativa, de forma a ser periodicamente repetida.

5.1 Aproximação polinomial do último segmento

O primeiro estágio tem como principal funcionalidade monitorar as variáveis

cont́ınuas envolvidas no conhecimento armazenado — no formato de regras — e

aproximá-las utilizando uma metodologia de aproximação polinomial (polynomial
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aproximação polinomial on-line

classificação em primitiva

cálculo da função de reforço/penalidade

definição do fator de certeza da regra

dados amostrados

coeficientes do polinômio

primitiva

valor de reforço/penalidade

fator de certeza

Figura 5.2: Fluxograma de estágios do método desenvolvido.

fitting). O objetivo dessa etapa é então obter o segmento unimodal que melhor

aproxima o atual comportamento da variável analisada.

Existem diferentes técnicas que permitem ser utilizadas com o objetivo de apro-

ximar curvas. Devido a simplicidade e a eficiência, o método conhecido como regres-

são polinomial ajustado pelo método dos mı́nimos quadrados foi escolhido. Como já

mencionado, polinômios são limitados para até no máximo segunda ordem, de forma

que o modelo de regressão polinomial seja simplificado para um modelo quadrático

como descrito na Equação 5.1, onde ai (a0, a1 e a2) são os coeficientes do polinômio

necessários para calcular o valor esperado y em relação ao valor de uma variável

independente (ou vetor de variáveis independentes) x.

y = a0 + a1x+ a2x
2 (5.1)

Essencialmente a metodologia adotada é caracterizada como sendo um método de

janela deslizante, visto que o algoritmo desenvolvido inicializa sua janela de definição

do segmento com comprimento unitário e de acordo com a chegada de novas amostras



5.2. CLASSIFICAÇÃO DO ÚLTIMO SEGMENTO EM UMA PRIMITIVA 39

essa janela se expande até o erro de aproximação ε exceder um threshold pré-definido.

Se a tolerância é transgredida, uma nova janela é criada.

Desta forma, a metodologia aqui utilizada é conhecida como algoritmo de regres-

são polinomial, devidamente ajustado pelo método dos mı́nimos quadrados. Adap-

tações são feitas para adequação à metodologia de execução on-line da técnica pro-

posta.

Existem outros posśıveis métodos para o primeiro estágio da técnica apresentada,

tais como as abordagens de janela fixa, top-down, bottom-up e SWAB, porém o

tratamento por janela deslizante se mostrou mais adequado, até pela sua natureza

de ser um algoritmo nativamente on-line (Konstantinov e Yoshida 1992, Shatkay e

Zdonik 1996, Keogh et al. 2001).

Em posse dos coeficientes do polinômio que representa o último segmento ana-

lisado, é posśıvel então seguir para o próximo estágio. Nota-se neste ponto uma

contribuição da técnica apresentada, visto que não se faz necessário armazenar to-

das as amostras do sinal (ou sinais) monitorado, acarretando em um ganho em

relação à compressão de dados. Neste ponto é necessário armazenar os coeficientes

do polinômio aproximado (de no máximo segunda ordem) e o valor atual do sinal

observado, ambos necessários para a próxima etapa do método.

5.2 Classificação do último segmento em uma pri-

mitiva

Realizada a aproximação do último segmento do sinal observado por um polinô-

mio conhecido, se torna posśıvel extração e identificação do descritor qualitativo

(crescente, decrescente, constante, entre outras) deste segmento, chamado de pri-

mitiva (Janusz e Venkatasubramanian 1991). O objetivo nesta etapa é classificar,

de acordo com as propriedades qualitativas do polinômio corrente, o descritor que

melhor descreve o comportamento do sinal monitorado naquele instante de tempo.

O conjunto de elementos fundamentais (primitivas) adotado nesta etapa da me-

todologia é composta dos descritores previamente apresentados na Seção 2.2. Este

conjunto é formado pelos elementos a seguir (este conjunto de descritores qualitati-

vos pode ser visualmente analisado na Figura 5.3):

• A(0, 0)

• B(+,+)

• C(+, 0)

• D(+,−)

• E(−,+)

• F (−, 0)

• G(−,−)
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B (+,+)

A (0,0)

C (+,0) D (+,-)

E (-,+) F (-,0) G (-,-)

Figura 5.3: Conjunto de primitivas utilizada no método apresentado.

Onde a letra é uma representação única da primitiva, e os sinais descritos nes-

tes elementos refletem o sinal da primeira e da segunda derivada, respectivamente.

Considerando-se esse aspecto fica claro o por quê da utilização deste conjunto de

primitivas, visto que este conjunto oferece uma larga abrangência no aspecto quali-

tativo, compreendendo diversos comportamentos, como descrito a seguir:

• A(0, 0), [dx] = 0, [ddx] = 0 : Constante

• B(+,+), [dx] = +, [ddx] = + : Crescimento rápido

• C(+, 0), [dx] = +, [ddx] = 0 : Crescimento linear

• D(+,−), [dx] = +, [ddx] = − : Crescimento lento

• E(−,+), [dx] = −, [ddx] = + : Decrescimento lento

• F (−, 0), [dx] = −, [ddx] = 0 : Decrescimento linear

• G(−,−), [dx] = −, [ddx] = − : Decrescimento rápido
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Portanto, ao se analisar o polinômio obtido da etapa anterior é necessário verifi-

car se há a ocorrência de uma mudança de sinal da primeira ou da segunda derivada,

ocasião em que deve-se analisar o segmento a partir deste ponto. No caso de uma

mudança na concavidade do polinômio unimodal, se faz necessário segmentar este

segmento para poder classifica-lo de acordo com o conjunto pré-definido de primiti-

vas. Para este processo basta identificar o ponto de inflexão do segmento corrente

e dividi-lo em dois. O mesmo caso ocorre na presença de pontos cŕıticos (mudança

do sinal da primeira derivada). A Figura 5.4 ilustra a mudança do sinal da primeira

derivada, onde o polinômio previamente obtido é divido no seu ponto de cŕıtico (ou

ponto estacionário) e então classificado de acordo com o sinal da sua primeira e

segunda derivada.

polinômio corrente

primitiva corrente

ponto crítico

G(-,-)D(+,-)

titi-1

Figura 5.4: Polinômio obtido no primeiro estágio é dividido no seu ponto cŕıtico e
o último segmento é identificado como sendo a primitive G devido aos sinais da sua
primeira e segunda derivada.
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Em outras palavras, deve-se analisar o intervalo de comportamento uniforme

onde todas as propriedades qualitativas de uma variável permanecem constantes.

Ao final deste segundo momento, é suficiente a ferramenta armazenar — mesmo que

de maneira temporária — a primitiva p correspondente ao atual segmento, assim

como o intervalo de tempo ∆t em que este comportamento segue sem mudanças.

Existem diversas vantagens na análise qualitativa em se utilizar um conjunto

pré-estabelecido de primitivas. Uma delas é a significativa compactação de grandes

volumes de dados numéricos gerados em pequenos intervalos de tempo, que normal-

mente são armazenados em historiadores de processo controlados por computador.

Se a extração da descrição comportamental (analisando qualitativamente) a partir

dos dados amostrados dispońıveis é suficiente para a análise desejada, não há mais

necessidade de se armazenar os dados brutos originais de todas as variáveis. Uma

segunda vantagem da abordagem qualitativa é a detecção de anormalidades. Ten-

dências de um processo muitas vezes oferecem pistas valiosas sobre falhas e desvios

operacionais do processo monitorado.

Um algoritmo, representado na forma de um fluxograma, é ilustrado na Figura

5.5. Este algoritmo descreve os estágios 1 e 2, a aproximação polinomial on-line do

último segmento e a classificação do último segmento em uma primitiva, respectiva-

mente.

5.3 Cálculo da função de reforço/penalidade

Dado a primitiva corrente obtida na etapa anterior, o método passa a calcular

um valor resultante de uma função responsável por reforçar ou penalizar o fator

de certeza da variável avaliada, valor este que está em função de diversos parâme-

tros, tanto quantitativos quanto qualitativos. O objetivo do cálculo da função de

reforço/penalidade é justamente incorporar os aspectos qualitativos das variáveis

envolvidas na ponderação das regras contidas na base de conhecimento do sistema

especialista.

Para facilitar a explicação desta etapa, esta seção assume um problema relativo a

uma única regra de teste de limite (threshold) superior, na qual um sinal monitorado

com média de operação µ é desejável que se opere abaixo do limite superior θ.

Condicionais envolvendo testes de limite inferiores são similares, bastando poucas

alterações que serão devidamente explanadas em parágrafos posteriores.

Considerando-se o caso de um sinal representado por uma variável cont́ınua cujo
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Início

Cria nova janela unitária

Adiciona última amostra a janela

Aproximação polinomial

erro de aproximação
< tolerância

Presença de um
ponto de inflexão

Divide o último segmento
no ponto de inflexão

Identificação da primitiva

Sim

Não

Tamanho de janela máxima excedida
ou ordem do polinômio máxima

Aumenta a ordem do 
polinômio

Sim

Não

Não

Sim

Figura 5.5: Fluxograma descrevendo o algoritmo para extração on-line de primitivas.
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valor atual é y, é posśıvel então determinar a proximidade (P ) desta variável em

relação ao seu limiar superior correspondente θ, tomando como base o valor médio

µ de operação desta variável. Essa relação é descrita matematicamente na Equação

5.2.

P =


1 se y > θ

y−µ
θ−µ se θ ≥ y ≥ µ

0 se y < µ

(5.2)

Problemas envolvendo testes de limite inferiores são similares, bastando pequenas

adequações para a determinação da proximidade (Plower) da variável y em relação

ao seu threhsold inferior (θlower), conforme descritas matematicamente na Equação

5.3.

Plower =


0 se y > µ

µ−y
µ−θ se µ ≥ y ≥ θlower

1 se y < θlower

(5.3)

Em equivalência a proximidade P , a distância relativa (δ) em relação ao threshold

θ é dado pelo complemento da Equação 5.2, conforme descrito na Equação 5.4. Estes

dois valores, a proximidade P e a distância δ, são parâmetros importantes para o

cálculo da função de reforço/penalidade e para a posterior obtenção do fator de

certeza.

δ = 1− P (5.4)

A relação entre o valor atual (y), o limite (θ) e a média (µ) é descrita de maneira

ilustrativa na Figura 5.6. Neste exemplo, em t1, t2 e t3 a distância relativa δ tem

valor 1.0, 0.55 e 0.1, respectivamente. Equivalentemente, a proximidade P , nos

mesmos instantes t1, t2 e t3, é de 0, 0.45 e 0.9, respectivamente.

O resultado da Equação 5.2 reflete quantitativamente a porcentagem de quão

próxima a medida atual da variável é relativa ao seu limite superior (levando em

conta o valor médio do sinal). Nota-se que informações qualitativas, tais como o

comportamento e a tendência desta variável não são levadas em consideração neste
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t1 t2 t3

va
lo

r d
a 
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riá
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l (

y)

média (µ) sinal (y) threshold (θ)

Figura 5.6: Relação entre o valor da variável (y), o threshold (θ) e o valor médio da
variável (µ).

cálculo. Independentemente da variável com valor atual y assumir um comporta-

mento crescente ou decrescente, o valor de P será o mesmo.

O principal objetivo desta etapa é — a partir dos dados amostrados dispońıveis

— calcular o valor de reforço ou penalidade que será somado ao ı́ndice de proximi-

dade P , resultando em um valor numérico que reflete tanto aspectos quantitativos

quanto qualitativos do sinal monitorado. A função que assume essa responsabili-

dade, chamada de função de reforço/penalidade, é descrita na Equação 5.5.

Fr/p(p,∆t, δ) = A(p) ∗W (∆t) ∗ δ (5.5)

O valor de A(p) é determinado de acordo com limites pré-definidos que refletem

a máxima contribuição que cada uma das primitivas (do conjunto pré-estabelecido

descrito na Figura 5.3) irá resultar na função de reforço/penalidade (Fr/p). Estes

valores foram determinados empiricamente, a partir de uma função linear (conforme

o gráfico da Figura 5.7), considerando que tendências mais abruptas e excessivas

(como as primitivas B e G) devem contribuir mais do que tendências mais estáveis

(como as primitivas C e F ). De acordo com a primitiva p detectada no estágio

anterior, A(p) será determinada de acordo com a Equação 5.6, para o caso de testes

de limite superior (para teste de limite inferior a equação é multiplicada por −1).

Nota-se que quanto maior a taxa de crescimento da primitiva, maior será o valor de
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A(p) (reforço), e de forma análoga, quanto maior a taxa de decrescimento, menor

será o valor de A(p) (penalidade).

A(p) =



1 se p = B(+,+)

2/3 se p = C(+, 0)

1/3 se p = D(+,−)

0 se p = A(0, 0)

−1/3 se p = E(−,+)

−2/3 se p = F (−, 0)

−1 se p = G(−,−)

(5.6)

(-,-)       (-,0)     (-,+)

(+,-)      (+,0)     (+,+)

-1/3

-2/3

-1

+1

+2/3

+1/3

A(p)

(dy, ddy)
(0,0)

Figura 5.7: Função linear utilizada para definição de A(p).
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A determinação do parâmetro W (∆t) é feita através de uma função exponen-

cial dada por 1 − e−∆t. Em outras palavras, W (∆t) é um fator ponderante rela-

tivo a continuidade de um comportamento homogêneo. Desta forma, quanto mais

tempo uma determinada primitiva permanecer inalterada, maior a sua contribuição

à função de reforço/penalidade. Em contrapartida, no evento de uma mudança de

comportamento, W (∆t) retornará a zero, pois se trata de uma tendência recente.

Para se evitar que Fr/p se altere bruscamente devido a uma alteração de tendência,

o algoritmo faz uso de memória, parametrizada por um fator de esquecimento m

pré-estabelecido, conforme Equação 5.7.

Fr/p(t) = m ∗ Fr/p(t) + (1−m) ∗ Fr/p(t− 1) (5.7)

Multiplicando-se A(p) e W (∆t) se obtém a ponderação percentual que será apli-

cada a δ, segundo a Equação 5.5. A Figura 5.8 ilustra todas as posśıveis combinações

de A(p) ∗W (∆t), para cada uma das primitivas p em função do tempo t.
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Figura 5.8: Posśıveis combinações entre A(p) e W (∆t).
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Conforme detalhado anteriormente, os coeficientes necessários para o cálculo de

Fr/p (Equação 5.5) são: δ, indicando a distância relativa entre uma variável e seu

threshold ; W (∆t), o peso resultante de um comportamento cont́ınuo ao longo do

tempo; e A(p), que define a máxima contribuição de reforço ou penalidade que a

função Fr/p pode assumir de acordo com a primitiva detectada.

5.4 Definição do fator de certeza

Finalizado o cálculo da função de reforço/penalidade (Fr/p), o próximo estágio

— a definição do fator de certeza de uma regra (CF , certainty factor) — torna-se

uma tarefa trivial. Dada a proximidade relativa da atual variável y em relação ao

seu limite θ (denotada por P na Equação 5.2) é suficiente somar o recém calculado

valor de Fr/p, como indicado na Equação 5.8.

CF = P + Fr/p (5.8)

O caso descrito até então reflete regras compostas de testes de limites simples,

ou seja, formadas de apenas uma única sentença condicional. A depender do tipo

de aplicação, regras mais complexas podem ser necessárias, exigindo então a utili-

zação de conjunções e disjunções lógicas para desenvolver condicionais envolvendo

múltiplas variáveis de entrada.

Dessa forma, a abordagem proposta nesta tese também contempla essa necessi-

dade, permitindo que múltiplas sentenças condicionais sejam desmembradas e pro-

cessadas individualmente pelo método apresentado e descrito neste caṕıtulo. Cal-

culado o fator de certeza individual (CFi) para cada condicional, o fator de certeza

global (CFglobal) da regra pode ser calculado de acordo com as operações lógicas

envolvidas.

A integração entre as sentenças condicionais envolvidas (descritas aqui como Ci)

é calculada de acordo com as operações descritas na Tabela 5.1.

Em suma, a conjunção lógica de condições resulta na operação de média arit-

mética entre os fatores de certeza (CFi) de cada uma delas. Já a disjunção lógica

de condições resulta no maior fator de certeza (CFi) entre elas. Por fim, a negação

considera o complemento do fator de certeza previamente calculado.

A precedência das operações deve ser respeitada para o correto cálculo da CFglobal

em casos envolvendo múltiplas operadores diferentes. Para o caso desta proposta a

maior precedência é o operador negação, seguido da conjunção lógica e por último
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Tabela 5.1: Cálculo do fator de certeza global (CFglobal), de acordo com múltiplas
condicionais Ci e seus respectivos fatores de certeza CFi.

Expressão Cálculo de CFglobal

C1 and C2 and ... and Cn avg(CF1, CF2, ..., CFn)

C1 or C2 or ... or Cn max(CF1, CF2, ..., CFn)

not Ci 1− CFi

a disjunção lógica. A utilização de parênteses para descrição das regras permite

agrupar expressões e sobrescrever a precedência padrão dos operadores.

Outra abordagem sugerida pelo trabalho desenvolvido é a ponderação da média

calculada em operações de conjunção lógica em relação a determinados fatores, tais

como:

• criticidade, de forma a priorizar com maior peso sentenças condicionais envol-

vendo variáveis consideradas de maior importância;

• frequência de ocorrência, ponderação adaptativa de acordo com a frequência

de ativação de determinada sentença condicional.

Definido o fator de certeza (CF ) da regra analisada, se torna posśıvel a aplicação

dessa informação — caracterizada por refletir aspectos tanto quantitativos quanto

qualitativos — em uma ampla gama de posśıveis aplicações. No escopo desta tese de

doutorado, os sistemas especialistas baseados em regras ponderados por tendências

são aplicados ao problema do monitoramento de processos industriais, conforme será

testado e validado com experimentos nesta área no próximo caṕıtulo.
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Caṕıtulo 6

Experimentos e resultados

O presente caṕıtulo reúne testes e experimentos com o objetivo de se quantificar

a validade, o desempenho e a usabilidade da técnica apresentada. Para validação

e simulação do método desenvolvido, um benchmark amplamente utilizado na lite-

ratura — conhecido como o processo de Tennessee Eastman — foi adotado como

estudo de caso. O caso problema denominado Tennessee Eastman é um problema

real da indústria qúımica, adaptado e introduzido por Downs e Vogel (1993) como

uma resposta a necessidade de problemas verdadeiros para aplicação e discussão de

diferentes técnicas de controle, monitoramento, detecção e diagnóstico de processos

no meio acadêmico.

Devido ao alto grau de integração mássica e energética do processo que será

descrito, produzido por fatores como a presença de corrente de reciclo, tem-se um

grande acoplamento entre suas diversas variáveis de entrada e sáıda, o que torna o

problema um caso t́ıpico para o estudo de técnicas avançadas de monitoramento e

diagnóstico, que é o objetivo deste trabalho.

Assim, este caṕıtulo está estruturado da seguinte maneira: na Seção 6.1 o pro-

cesso conhecido como Tennessee Eastman será descrito em detalhes, dentro do escopo

de aplicação apresentada nesta tese. Em seguida, três diferentes experimentos serão

apresentados e seus resultados discutidos nas Seções 6.2, 6.3 e 6.4.

6.1 Descrição do processo

O caso de Tennessee Eastman foi apresentando pela Eastman Chemical Com-

pany, como uma simulação reaĺıstica de um processo qúımico plant-wide para ava-

liação de técnicas de controle, monitoramento de falhas e diagnóstico. Baseado em

um sistema real, pequenas adaptações foram realizadas com o objetivo de preservar

a identidade dos reais reagentes e produtos do processo. Na sua primeira publicação,
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Downs e Vogel (1993) destacam a necessidade de problemas reais para aplicação de

propostas no meio acadêmico e cient́ıfica.

A descrição completa do processo pode ser conferida no artigo que introduziu

o problema (Downs e Vogel 1993), aqui abordaremos apenas os aspectos essenciais

para nosso estudo.

A planta em estudo consiste de cinco principais unidades de operação: o reator,

o condensador de produtos, o separador ĺıquido-vapor, o compressor de reciclo e a

coluna retificadora (ou stripper). Na Figura 6.1 é apresentado uma representação

esquemática do processo.
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Figura 6.1: Diagrama esquemático do processo de Tennessee Eastman.

O objetivo da planta estudada é produzir dois produtos (G, H) a partir de

quatro reagentes (A, C, D, E), sendo presentes também um elemento inerte (B) e

um subproduto (F ), completando no total oito componentes. Os reagentes gasosos

alimentam o reator, onde reagem e formam produtos de acordo com as seguintes

reações:

A(g) + C(g) +D(g) → G(liq) (6.1)

A(g) + C(g) + E(g) → H(liq) (6.2)
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A(g) +G(g) → F(liq) (6.3)

3D(g) → 2F(liq) (6.4)

Todas as reações são irreverśıveis e exotérmicas, sendo necessário retirar o calor

proveniente das reações com um resfriador a água. Os produtos e as cargas não rea-

gidas deixam o reator como vapor, sendo parcialmente condensados no condensador

de produtos, de onde são enviados para o separador ĺıquido-vapor. No separador,

os componentes não condensados são recirculados para o reator, com o uso do com-

pressor de reciclo, ou são purgados. Os componentes ĺıquidos constituem a carga da

coluna retificadora. Na coluna são removidos os reagentes remanescentes por meio

da redução da pressão parcial, com o uso da carga indicada em (4) no diagrama

esquemático. Os componentes vaporizados são então incorporados à corrente de re-

ciclo e os componentes que permanecem na fase ĺıquida constituem os produtos da

planta de processo.

O processo em questão possui medições de 41 variáveis, cont́ınuas e discretas, e

12 variáveis manipuladas, destacando o caráter plant-wide do problema. As variáveis

discretas provenientes da análise da carga do reator e do gás de purga são amostradas

a cada 0,1 hora, e as provenientes da análise da corrente dos produtos são amostradas

a cada 0,25 hora. Dentro do interesse do trabalho, somente as medições cont́ınuas e

as variáveis manipuladas estão listadas na Tabela 6.1 e 6.2, respectivamente.

Os autores originais do artigo propõem seis diferentes modos de operação da

unidade, sendo que, para nosso estudo, foi escolhido o caso base, onde os objetivos

são a produção de 7038 kg/h e uma razão mássica de 1:1 entre G e H. O processo

ainda define 20 diferentes tipos de distúrbios no processo, desde variações aleatórios

nos fluxos de entrada e nas temperaturas dos reagentes até falhas de agarramento

de determinadas válvulas da unidade. Tais perturbações podem ser ativadas em

instantes de tempo pré-programados para o propósito geral de análise de malhas de

controle e para sistemas de monitoramento e diagnóstico de falhas.

A planta é altamente instável em malha aberta, de modo que qualquer distúrbio

nas variáveis de entrada a partir do caso base levam, em pouco tempo, o sistema

para um ponto onde são violados os limites de segurança, desarmando o processo.

Isso torna a utilização de um sistema de controle fundamental para a utilização da

simulação para o propósito de monitoramento e diagnóstico de falhas. A implemen-

tação original da planta, desenvolvida em FORTRAN e adaptada para execução em

ambiente Simulink/MATLAB, conta com diferentes estruturas de controle dispońı-

veis, fundamentais para para um controle regulatório ou mesmo para estabilização

do processo.
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Tabela 6.1: Variáveis medidas cont́ınuas na planta Tennessee Eastman.

Nome da variável Caso base Unidade

Carga A 0,25052 kscmh

Carga D 3664,0 kg/h

Carga E 4509,3 kg/h

Carga A e C 9.347 kscmh

Vazão de reciclo 26,902 kscmh

Vazão para o reator 42.339 kscmh

Pressão do reator 2770,0 kPa

Nı́vel do reator 75,0 %

Temperatura do reator 120,40 °C
Vazão de purga 0,33712 kscmh

Temperatura do produto do separador 80.109 °C
Nı́vel do separador 50,0 %

Pressão do separador 2633,7 kPa

Vazão de fundo do separador 25,16 m3/h

Nı́vel da coluna retificadora (stripper) 50,0 %

Pressão da coluna retificadora (stripper) 3102,2 kPa

Vazão de fundo da coluna retificadora (stripper) 22,949 m3/h

Temperatura da coluna retificadora (stripper) 65.731 °C
Vazão de vapor para a coluna retificadora (stripper) 230,31 kg/h

Potência do compressor 341,43 kW

Temperatura de sáıda da água do resfriador do reator 94,599 °C
Temp. de sáıda da água do condensador de produto 77,297 °C

Uma série de limitações operacionais referentes à segurança dos equipamentos

(ńıvel dos tanques e temperatura e pressão do reator) é imposta ao processo como

limites de intertravamento. Tais limitações são descritas na Tabela 6.3, informação

relevante para, por exemplo, aplicar regras de monitoramento de detecção precoce de

desvios operacionais que podem levar ao shutdown da unidade. Unidades industriais

modernas como a descrita nesta seção normalmente operam com altas temperaturas,

elevadas pressões e ambientes explosivos e inflamáveis, e o monitoramento dessas

medições em relação aos seus limiares de intertravamento é um importante passo no

aperfeiçoamento da confiabilidade e da segurança operacional.
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Tabela 6.2: Variáveis manipuladas na planta Tennessee Eastman.

Nome da variável manipulada Caso base [%]

Carga D 63,053

Carga E 53,980

Carga A 24,644

Carga A e C 61,302

Válvula de recirculação do compressor 22,210

Válvula de purga 40,064

Vazão de fundo do separador 38,100

Vazão de fundo da coluna retificadora (stripper) 46,534

Válvula de vapor da coluna retificadora (stripper) 47,446

Vazão da água de resfriamento do reator 41,106

Vazão da água de resfriamento do condensador 18,114

Velocidade do agitador 50,000

Tabela 6.3: Restrições operacionais na planta Tennessee Eastman.

Variável
Limites de operação normal Limites de shutdown

Low High Low High

Pressão do reator — 2895 kPa — 3000 kPa

Nı́vel do reator 11,8 m3 21,3 m3 2,0 m3 24,0 m3

Temp. do reator — 150◦ C — 175◦ C

Nı́vel do separador 3,3 m3 9,0 m3 1,0 m3 12,0 m3

Nı́vel do stripper 3,5 m3 6,6 m3 1,0 m3 8,0 m3

Diversos grupos de pesquisa têm utilizado o processo de Tennessee Eastman

para uma ampla gama de diferentes aplicações. Por exemplo, métodos de detecção

e diagnóstico de falhas são comumente validas com o caso TE, como descritos nos

trabalhos de Gajjar e Palazoglu (2016), Zhang et al. (2014) e Chen et al. (2014).

Estruturas de controle são bem exploradas junto ao benchmark Tennessee Eastman,

como nos trabalhos apresentados por Ye et al. (2016) e Molina et al. (2011). Por

fim, mas não menos importante, estratégias de monitoramento avançado de proces-



56 CAPÍTULO 6. EXPERIMENTOS E RESULTADOS

sos com aplicação ao caso TE também são bastante explorados, conforme exemplifica

os trabalhos de Hsu e Cheng (2010) e Liu et al. (2012). Todos estes trabalhos pro-

movem e validam o processo de Tennessee Eastman como um benchmark industrial

de sucesso.

6.2 Experimento 1: Teste de limite superior sim-

ples

A fim de obter resultados quantitativos algumas variáveis do processo foram es-

colhidas para serem monitoradas de acordo com seus limites definidos na descrição

de operação da planta. Para um primeiro experimento, a pressão do reator, variável

de processo considerada cŕıtica pela sua natureza explosiva, deve ser monitorada

constantemente. Além disso, por ter caracteŕısticas de rápida dinâmica, sendo fa-

cilmente suscept́ıvel a variações de acordo com anormalidades no processo, uma

análise cont́ınua é essencial, principalmente no que se refere aos limites de operação

superiores.

Conforme listado na Tabela 6.3 previamente apresentada, a restrição operacional

do reator em relação a sua pressão é de 2895 kPa, para uma operação normal.

Já o sistema de intertravamento entra em ação quando a pressão do reator atinge

3000 kPa, situação essa evitada a todo custo. Baseado nesta informação se torna

claro que o monitoramento cont́ınuo desta variável é exigido com o propósito de

manter o processo em um perfil normal de operação, além de evitar incidentes com

maiores proporções e impactos produtivos significativos.

Assim, no formato de linguagem natural, uma regra que reflete essa situação

poderia ser descrita da seguinte maneira (como por exemplo descrito por um espe-

cialista no processo em questão):

Se a medição da pressão do reator ultrapassar o valor limite de 2895

kPa, então medidas necessárias deverão ser tomadas para manter o pro-

cesso em um modo de operação normal.

Note que as ações e medidas necessárias da ação da regra estão descritas de

forma genérica. Em uma situação real, a modelagem de regras podem incluir ações

e medidas descritas conforme a expertise do operador que as alimentou na base de

conhecimento, como por exemplo a abertura parcial de uma determinada válvula

de aĺıvio de pressão. A regra descrita anteriormente, em um formato mais simples e

funcional, pode ser descrita como:
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SE

pressão do reator > 2895 kPa

ENTÃO

“Ações necessárias.”

Para este experimento, o set-point da malha de controle responsável por contro-

lar a variável de processo referente a pressão do reator está definida em 2770 kPa.

Por este motivo, este valor é o considerado como a média de operação (µ) dessa va-

riável, parâmetro necessário para inferirmos o fator de certeza proposto pelo método

descrito nesta tese. Ao monitorar essa variável, levando em consideração também

o seu comportamento ao longo do tempo, é posśıvel então estimar quão próxima

uma regra está de ser verdadeira, expressada durante o monitoramento em um valor

entre 0,0 e 1,0. Dessa forma, regras que estão, por exemplo, com um fator de certeza

superior a um determinado valor estabelecido (por exemplo, 0,7), podem notificar o

operador para que sejam executadas as ações requiridas para se evitar situações in-

desejadas ou até mesmo perigosas. É notório que, o racioćınio do operador humano

é muito mais qualitativo (baseado em tendências e comportamentos) do que quan-

titativo (estritamente numérico). Assim sendo, ao se incorporar uma ponderação

baseado em tendências das variáveis monitoradas a operação se torna mais eficiente

e segura.

Foram executados 16 horas de simulação de operação da planta, totalizando 1600

amostras de medições da variável de processo deste experimento, no caso, a pressão

do reator. A janela de monitoramento em que o método foi executada pode ser vista

na Figura 6.2. A execução da técnica discutida nesta tese é de natureza on-line, mas

para propósitos didáticos todas as 1600 amostras serão ilustradas nos gráficos que

serão demonstrados no decorrer da discussão dos resultados. Durante a simulação,

distúrbios aleatórios nos instantes t = 315 e t = 800 foram provocados na planta

com o objetivo de desviar o processo de seu modo de operação normal.

No decorrer da simulação, o método conhecido como SEBRPT realiza todas as

etapas descritas nesta tese, a se iniciar com a aproximação polinomial com segmentos

unimodais de até segunda ordem. O resultado, para todas as 1600 amostradas da si-

mulação, pode ser visualizada na Figura 6.3. Como se trata de um método on-line, é

suficiente para o algoritmo manter somente os coeficientes do último polinômio, des-

cartando os dados de janelas anteriores. É notório nesta etapa o caráter de filtragem

da aproximação polinomial, etapa importante para evitar entradas excessivamente

ruidosas para definição do fator de certeza.
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Figura 6.2: Pressão do reator no intervalo de tempo simulado. Perturbações foram
realizadas nos instantes de tempo t = 315 e t = 800.
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Figura 6.3: Pressão do reator no intervalo de tempo simulado após a etapa de
aproximação polinomial.
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Ao se executar a técnica desenvolvida durante toda a janela de tempo estudada,

composta de 1600 amostras, é posśıvel representar graficamente o comportamento

do fator de certeza durante no decorrer do tempo. Este resultado pode ser analisado

graficamente na Figura 6.4, onde um fator de esquecimento (m) de 0,9 foi utilizado.

Um estudo interessante destes dados é feito ao analisar o valor do sinal monitorado

e as conclusões geradas pelo SEBRPT em determinados instantes de tempo, como

descrito na Tabela 6.4. Nota-se que, nos registros de tempo t = 397; 472; 890; e

931, o valor numérico da variável de processo estudada — no caso a pressão do

reator — é exatamente o mesmo (2835 kPa). No caso de uma análise puramente

quantitativa, uma mesma medição representa o mesmo ńıvel de proximidade da

variável em relação ao seu threshold θ monitorado. Ao ser levado em consideração

a tendência da variável nesses quatro diferentes instantes de tempo, nota-se uma

clara evolução comportamental dessa variável, situação esta que reflete diretamente

na conclusão final do seu fator de certeza.
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Figura 6.4: Fator de certeza obtido do SEBRPT no intervalo de tempo simulado.
Perturbações foram realizadas nos instantes de tempo t = 315 e t = 800.
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Tabela 6.4: Análise da pressão do reator.

t y ∆t p m Fr/p CF

387 2835 kPa 07 D(+,−) 0,9 +0, 0729 0,6530

472 2835 kPa 19 F(−, 0) 0,9 −0, 0215 0,5623

890 2835 kPa 23 D(+,−) 0,9 +0, 0270 0,6158

931 2835 kPa 14 G(−,−) 0,9 −0, 0263 0,5567

6.3 Experimento 2: Teste de limite inferior sim-

ples

Para um segundo experimento, foi escolhido uma variável que também deve ser

monitorada em relação ao seu limiar inferior. Outro equipamento fundamental da

planta descrita no processo de Tennessee Eastman é o separador ĺıquido-vapor. Con-

forme detalhado nas restrições operacionais da descrição do processo (Tabela 6.3),

o limiar inferior (θlower) de operação normal do separador é definido como 3,3 m3

(equivalente a uma escala de 30% na simulação no Simulink/MATLAB). Para este

experimento, o set-point da malha de controle responsável por controlar a variável

de processo referente a ńıvel do separador ĺıquido-vapor está definida em 4,9 m3

(equivalente a uma escala de 50% na simulação no Simulink/MATLAB). Por este

motivo, este valor é o considerado como a média de operação (µ) dessa variável, pa-

râmetro necessário para inferirmos o fator de certeza proposto pelo método descrito

nesta tese.

Seguindo o mesmo formato do experimento anterior, uma regra que reflete essa

situação de monitoramento poderia ser descrita da seguinte maneira, utilizando lin-

guagem natural:

Se a medição do ńıvel do separador ĺıquido-vapor ultrapassar o ńıvel

mı́nimo de 30%, então medidas necessárias deverão ser tomadas para

manter o processo em um modo de operação normal.

Equivalentemente, em um formato mais simplificado e computacional para esta

regra de monitoramento seria:
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SE

ńıvel do separador ĺıquido-vapor < 30 %

ENTÃO

“Ações necessárias.”

De maneira similar ao experimento anterior, durante a simulação perturbações

aleatórias foram geradas (nos instantes t = 200 e t = 925) com o objetivo de desviar o

processo de seu modo de operação normal. A janela de monitoramento, composta de

1750 amostras equivalentes a 17,5 horas de simulação, pode ser observada na Figura

6.5. O resultado da etapa de aproximação polinomial está ilustrada na Figura 6.6.
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Figura 6.5: Nı́vel do separador ĺıquido-vapor no intervalo de tempo simulado. Per-
turbações foram realizadas nos instantes de tempo t = 200 e t = 925.

Diferentemente do experimento anterior, a variável monitorada de fato chegou a

exceder o seu threshold inferior θlower (próximo ao instante t = 1000), resultando em

um fator de certeza igual 1,0 até que o processo retornasse ao seu perfil de operação

normal. Essa situação pode ser facilmente observada na Figura 6.7, que detalha o

fator de certeza obtida durante cada instante de tempo no decorrer da simulação.

Mais uma vez, nota-se que nos registros de tempo t = 287; 413; 963; e 1138, o valor
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Figura 6.6: Nı́vel do separador ĺıquido-vapor no intervalo de tempo simulado após
a etapa de aproximação polinomial. Perturbações foram realizadas nos instantes de
tempo t = 200 e t = 925.

numérico da variável em questão é exatamente o mesmo (40%), e no caso de uma

análise puramente quantitativa, uma mesma medição representa a o mesmo ńıvel de

proximidade da variável em relação ao seu threshold inferior θlower monitorado. Ao

ser levado em consideração a tendência da variável nesses quatro diferentes instantes

de tempo, nota-se uma clara evolução comportamental dessa variável, situação esta

que reflete diretamente na conclusão final do seu fator de certeza, conforme descrito

na Tabela 6.5.

Tabela 6.5: Análise do ńıvel do separador ĺıquido-vapor.

t y ∆t p m Fr/p CF

287 40% 10 (−,+) 0,9 +0.0236 0,5234

413 40% 62 (+,+) 0,9 −0.1539 0,3443

963 40% 32 (−,−) 0,9 +0.0934 0,6011

1138 40% 33 (+,+) 0,9 −0.0624 0,4375
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Figura 6.7: Fator de certeza obtido do SEBRPT no intervalo de tempo simulado.
Perturbações foram realizadas nos instantes de tempo t = 200 e t = 925.

6.4 Experimento 3: Teste de limite com múltiplas

condições

Por fim, um terceiro experimento foi executado com o objetivo de usufruir da

qualidade dos SEBRPT de permitirem a inferência de um fato de certeza global para

regras compostas de múltiplas sentenças condicionais.

Para este experimento, foram definidos testes de limite para duas variáveis do

processo de Tennessee Eastman que estão diretamente relacionadas: o ńıvel da co-

luna retificadora (stripper) e a vazão de fundo do separador ĺıquido-vapor. Conforme

descrito no diagrama esquemático do processo (Figura 6.1), a linha de sáıda do se-

parador ĺıquido-vapor alimenta diretamente a coluna retificadora, ou stripper. Em

outras palavras, uma vazão de entrada acelerada, combinada com um aumento do

ńıvel da coluna retificadora pode ser consequência de diversos fatores, como por

exemplo uma vazão insuficiente de sáıda do stripper. Portanto, um monitoramento

combinado do ńıvel da coluna retificadora com a vazão de sáıda do separador ĺıquido-

vapor (equivalente a vazão de entrada da coluna retificadora) pode trazer benef́ıcios
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para o operador humano. Em uma provável tendência de extrapolação dos limites,

ações corretivas podem ser tomadas para contornar um consequente shutdown da

planta devido as limitações f́ısicas de armazenamento do equipamento em questão.

Seguindo o mesmo formato dos experimentos anteriores, uma regra que reflete

essa situação de monitoramento poderia ser descrita da seguinte maneira, utilizando

linguagem natural:

Se a medição do ńıvel da coluna retificadora ultrapassar o ńıvel limite

de 85% e a vazão de fundo do separador ĺıquido-vapor extrapolar o valor

limite de 26,0 m3 então medidas necessárias deverão ser tomadas para

manter o processo em um modo de operação normal.

Equivalentemente, em um formato mais simplificado e computacional utilizando

operações lógicas esta regra de monitoramento seria:

SE

ńıvel da coluna retificadora (stripper) > 85%

and

vazão de fundo do separador ĺıquido-vapor > 26 m3

ENTÃO

“Ações necessárias.”

A média de operação µ das variáveis envolvidas foram parametrizadas de acordo

com o seu caso base, descrito anteriormente na Tabela 6.1, com os valores definidos

em 50,0% e 25,16 m3/h, respectivamente para ao ńıvel do stripper e a vazão de fundo

do separador.

Seguindo o processo utilizado nos experimentos anteriores, a Figura 6.8 reflete

as 1900 amostras utilizadas para a simulação, equivalente a 19 horas de execução

do processo qúımico descrito pelo benchmark de Tennessee Eastman, para ambas as

variáveis monitoradas (ńıvel da coluna retificadora e a vazão de fundo do separa-

dor ĺıquido-vapor). Já a Figura 6.9 descreve o resultado da etapa de aproximação

polinomial, de extrema importância principalmente para sinais de natureza ruidosa,

como é o caso da vazão de fundo do separador ĺıquido-vapor.

Calculados os fatores de certeza individualmente para cada uma das variáveis

monitoradas envolvidas na regra contida na base de conhecimento, é posśıvel então
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Figura 6.8: Nı́vel da coluna retificadora e a vazão de fundo do separador ĺıquido-
vapor no intervalo de tempo simulado.

associa-las de forma a concluir um fator de certeza global (CFglobal), utilizando as

operações descritas na Tabela 5.1. Como no caso temos uma conjunção lógica entre

duas sentenças condicionais, é suficiente calcular a média aritmética entre os fatores

de certeza individuais (CFi). Dessa forma, o resultado final para CFglobal é ilustrado

no gráfico contido na Figura 6.10.
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Figura 6.9: Nı́vel da coluna retificadora e a vazão de fundo do separador ĺıquido-
vapor após a aproximação polinomial no intervalo de tempo simulado.
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Figura 6.10: Fator de certeza obtido do SEBRPT no intervalo de tempo simulado.
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Caṕıtulo 7

Conclusão

Nesta tese, uma inteira e nova abordagem da utilização de sistemas especialistas

baseados em regras foi apresentada. Através de quatro etapas bem definidas e

descritas, a abordagem desenvolvida é capaz de inferir conclusões baseado em um

processamento on-line e integralmente orientado a dados, apenas com a necessidade

da alimentação da base de conhecimento por regras definidas por especialistas na

área de aplicação. Ao integrar informações quantitativas e qualitativas, os sistemas

especialistas baseados em regras ponderado por tendências são genéricos e versáteis

a ponto de serem aplicados em diferentes áreas do conhecimento, como por exemplo

em aplicações médicas, na análise do mercado financeiro e no monitoramento e no

diagnóstico de processos industriais, conforme descrito com detalhes no caṕıtulo que

reúne os experimentos e os resultados obtidos.

No escopo de aplicação desta tese, a caracteŕıstica fundamental desta metodo-

logia é permitir um cont́ınuo e eficiente monitoramento do comportamento do pro-

cesso, uma vez que é amplamente conhecido que o racioćınio do operador humano

é mais qualitativo que baseado puramente em valores numéricos. Assim, ao se le-

var em consideração a descrição evolutiva das variáveis em um intervalo de tempo,

usando representação simbólica, essa ferramenta se torna capaz de emular a capa-

cidade de racioćınio de um operador humano. O principal objetivo em aplicar a

técnica descrita nesta tese na área de monitoramento de processos é a minimização

da ocorrência de erros humanos, assim como promover a melhoria e a confiabilidade

da segurança operacional em processos industriais.

Os dados de sáıda provenientes do sistema (fatores de certeza) incorporam uma

ampla riqueza de informação, permitindo que sejam utilizados para alimentar fer-

ramentas auxiliares, tais como sistemas de controle, gerenciadores de alarmes, ou

sistemas de detecção e diagnóstico de falhas.

Como contribuições claras originadas do estudo e do desenvolvimento deste tra-
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balho, a proposta de uma nova classe de sistemas especialistas permite sua operação

em tempo de execução (on-line), detalhada em quatro estágios independentes e

bem definidos. A integração de dados qualitativos — através do processo descrito

chamado de análise qualitativa de tendências — de sinais cont́ınuos presentes nas

estruturas condicionais, permite que o processo de inferência dos SEBRPT seja re-

alizado relativo tanto ao seu valor atual quanto baseado no seu comportamento na

última janela de tempo analisada. É importante ressaltar que o monitoramento de

variáveis, independentemente da área de aplicação, normalmente atuam através de

testes de limites clássicos, procedimento exclusivamente quantitativo.

Ainda, o processo de inferência é baseado na definição de conclusões apresentadas

na tese como fatores de certeza, valores estes que estão compreendidos no intervalo

cont́ınuo entre 0 e 1, onde um preceito (regra) não necessariamente deve ser 100%

verdadeira ou 100% falsa, tais como nos sistemas especialistas clássicos.

A área de aplicação explorada nos estudos realizados para o desenvolvimento

da tese é de extrema relevância nas atuais pesquisas cient́ıficas e tecnológicas. O

monitoramento avançado de processos industriais, além de outras sub-áreas corre-

latas vem se mostrando cada vez mais indispensáveis, ainda mais com a crescente

demanda de produtividade, eficiência, segurança e confiabilidade exigidas pelas mo-

dernas organizações industriais dos dias de hoje.

A validação do trabalho desenvolvido — na área de monitoramento de processos

— através de um benchmark de alta relevância na literatura (Tennessee Eastman

Benchmark) se mostrou adequado para a comparação entre testes de limites clássicos

e a nova metodologia de monitoramento proposta, esta que por sua vez analisa a

última janela de tendências das variáveis envolvidas. Apesar de ser uma simulação de

processo real, o Tennessee Eastman Benchmark incorpora caracteŕısticas intŕınsecas

aos ambientes industriais, tais como rúıdo e outras variações não previstas.

A continuidade deste trabalho é recomendada, principalmente em função do

grande número de possibilidades. Além de outras aplicações diretas, conforme já

descritas no decorrer deste texto, os sistemas especialistas baseados em regras pon-

derado por tendências podem ainda serem adaptados e otimizados no sentido da

necessidade de estimativa de parâmetros, evitando-se ao máximo a necessidade de

interferência humana para sua sintonia ótima. O cenário ideal é a necessidade única

e exclusiva do especialista para alimentar a base de conhecimento do sistema espe-

cialista.

Outros trabalhos futuros incluem o desenvolvimento e elaboração de ações para

as regras modeladas, permitindo assim respostas mais completas e até mesmo ativas

e automatizadas. Por exemplo, ao se incorporar o fator de certeza como entrada
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de sistemas auxiliares é posśıvel incorporar uma carga informativa mais rica em

detalhes qualitativos que sistemas que fazem uso único e exclusivamente de dados

do processo.
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industrial de Tennessee Eastman, em ‘XXI Congresso Brasileiro de Automática
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