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Computability and Learnability of Weightless Neural Networks 

Teresa B. Ludermir* 
Departamento de Informática 
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Recife - PE - Brazil 

CEP: 50.739 
e-mail:tblCldi.ufpe.br 

Abstract 
The aim of this paper is to compare what can be computed with what can be learnable by 

Artificial Neural Networks (ANN). We will approach the learnability problem in ANN by fixing 
a particular class of ANN: the weightless neural networks (WNN) ([4)) and restricting ourselves 
to a particular learning paradigm: learning to recognise sentences of a formallanguage. We will 
approach the computability problem by comparing the class of languages that can be recognised 
by WNN with the classes of languages in the Chomsky hierarchy. 

1 Introduction 

Undoubtly the most exciting feature of neural networks (artificial or natural) is their ability to 
generalise (adapt) to new situations. After being trained on number of examples of, say, a function, 
they can often induce a completely defined function that interpolates and extrapolates from the 
exa.mples in a sensible way. But what is meant by sensible generalisation is often not clear and may 
be dependent of the particular application. In many problems there are almost infinitely many 
possible generalisations. We can then say that a neural network learn a function when the induced 
completely defined function resembles the function from which the examples were taken. Again, 
the notion of resemblance may be application dependent. 

Despite the existence of sound results showing that some mathematically well defined classes of 
function can be implemented ( com pu ted) 1 in Artificial Neural N etwor ks (ANN), the characterisation 
of what can be learned is still open. Thus the importance of the study of learnability of ANN. 

This paper is divided into six sections, this being the first. Section 2 presents the weightless 
neural models and their main characteristics. Section 3 describes the cut-point node and its recog
nition method. Section 4 is concerned with computability of WNN. Section 5 is dedicated to the 
study of the learnability problem. Section 6 has a summary of the paper. 

2 Weightless Neural Models 

Definition 1 A RAM Neural Network is an arrangement of a finite number of neurons in any 
number of layers, in which the neurons are RAM (Random Access Memory) nodes. The RAM 
node is represented in the Figure 1. 

·Partially supported by Nuffield Foundation and FACEPE (Research Foundation of the State of Pernambuco). 
lTo implement a function on an artificial neural network is to present a complete specification of an architecture 

(units, connections, etc.) in such way that the network behaves in exact correspondence with the given function. For 
example, (Cybenko [5]) shows how to implement any continuous function on the unit interval; (Hecht-Nielsen [10)) 
for any L 2 function; and (Ludermir [15]) for the characteristic function oi any set recognizable by a probabilistic 
automata. 
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Figure 1: RAM node. 

The input may represent external input or the output of neurons from another layer or a 
feedback input. The data out may be O's or 1 's. The set of connections is fixed and there are no 
weights in such nets. Instead the function performed by the neuron is determined by the contents 
of the RAM - its output is the value accessed by the activated memory location. There are 22N 

different functions which can be performed on N address lines and these correspond exactly to the 
2N states that the RAM can be in, that is a single RAM can compute any function of its inputs. 

Seeing aRAM node as look-up table (truth table) the output of the RAM node is described by 
equation 1 below: 

r _ {O se C[p] = O 
- 1 se C[p] = 1 

where C[p] is the content of the address position associated with the input pattern p. 

(1) 

The introduction of a probabilistic element into the weightless node was proposed by Aleksander 
(Aleksander [3]) after attempting a rapprochement between Boltzmann machines and weightless 
no de networks (Aleksander [2]). He called the no de with this probabilistic element a probabilistic 
logic node (PLN). The main feature of the PLN model is the unknown state, u, which responds 
with a randomly generated output for inputs on which it has not been trained. Below is given a 
definition of a PLN node. 

Definition 2 A PLN Neural Network is an arrangement of a finite number of neurons in any 
number of layers, in which the neurons are PLN (Probabilistic Logic Node) nodes. 

A PLN node differs from aRAM node in the sense that a 2-bit number (rather than a single bit) 
is now stored at the addressed memory location. The content of this location is turned into the 
probability of firing (i.e. generating a 1) at the overall output of the node. In other words, a PLN 
consists of a RAM-node augmented with a probabilistic output generator. As in a simple RAM 
node, the I binary inputs to a node form an address into one of the 21 RAM locations. Sim pIe 

-2-
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RAM nodes then output the stored value directly. In the PLN, the value stored at this address is 
passed through the output function which converts it into a binary node output. Thus ea.ch stored 
value may be interpreted as aifecting the probability of outputting a 1 for a given pattern of no de 
inputs. 

The contents of the nodes are O's, l's and u's. u means the same probability to produce as 
output O or 1. The output of the PLN node is described by equation 2 below: 

{

O 
r = 1 

random(O, l) 

se C[p] = O 
se C[p] = 1 
se C[p] = u 

(2) 

where C[p] is the content of address position associated with the input pattern p and random(O,l) 
is a random function that generates zeros and ones with the same probability. 

The Multiple-valued Probabilistic Logic Neuron (MPLN) (Myers [16]) is simply an extension of 
the PLN. A MPLN differs from a PLN no de in the sense that a b-bit number (rather than two bits) 
is now stored at the addressed memory location. The content of this location is also the probability 
of firing at the overall output of the node. Say that b is 3, then the numbers O to 7 can be stored 
in ea.ch location of the MPLN. One way of regarding the actual number stored may be as a direct 
representation of the firing probability by treating the number as a fraction of 7. So a stored 2 
would cause the output to fire with a probability of 2/7, and so on. 

One result of extending the PLN to MPLN is that the node locations may now store output 
probabilities which are more finely gradated than in the PLN - for example, it is possible that a 
node will output 1 with 14% probability under a certa.in input. The second result of the extension 
is that learning can a.llow incremental changes in stored values. In this way, one reset does not 
erase much information. Erroneous information is discarded only after a series of errors. Similarly, 
new information is only acquired after a series of experiences indicate its va.lidity. 

3 Description of the cut-point node and the cut-point recogni
tion method 

In this section the cut-point node is expla.ined. The cut-point node is an extension of the MPLN 
node and it is based on ideas froro the theory of probabilistic autoroata. Probabilistic automata 
recognise patterns depend on two information: the final state of the automaton after the pattern 
has been subroitted to it and the the overall probability associated with such pattern. If the final 
state of the automaton belongs to the set of final states of the language to be recognised, then 
the probability associated with the pattern is compared with the threshold associated with the 
language. Only if the probability is bigger than the threshold, the pattern is considered a.ccepted 
by the automaton as belonging to the language in questiono 

To simulate the behaviour of a probabilistic automata with neural networks we need to have a 
node capable of storing the probability of the path followed by the network up to that no de with a 
fed pattern. To be able to store the probability of the path extra memory was given to our node. 
That is, besides the n words of b-bits (considering a node with n inputs) the no de is going to have 
an extra word with k-bits to store the probability. 

With a MPLN node the numbers stored in the n words of b-bits represent the 'firing probability' 
of the neuron and the node outputs 1/0 depending on this 'firing probability'. Once the node 
outputted 1/0 there is no other use for the 'firing probability' with a MPLN. The overa.ll output 
of the network is only a pattern, without any probability. In our case, the overall output of the 
network needs to be the pattern followed by the probability associated with this pattern. The 
way the probability is calculated depends on the type of the function the node is computing and 
it will be expla.ined with more deta.ils later in this paper. Every node needs to have only one 

- 3 -
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probability associated with it in order to calculate the probability of the whole pattern submitted 
to the network. This probability is used basically in the recognition phase of the system. 

A different method of achieving pattern recognition is used with our model. This method was 
firstly used for MPLN networks in ([14]), and we called it cut-point recognition algorithm. The 
output of our network consists of two parts: a pattern (which is the final state of the network) and 
a probability (which is the probability of the input to be recognised by the network). Patterns will 
be recognised by the network if the last states of the network, when such patterns were submitted 
to it, are in the set of final states of the network for the language in question and the probabilities 
associated with the patterns are greater than the threshold. 

A short description of the cut point recognition algorithm is given below, where P is the 
probability of the path in each node and pl is the probability of the node to fire. 

ALGORITHM 

1. Make for alI nodes P = O (there is no path followed before the first symbol of each pattern is 
fed). 

2. Choose an input pattern X = XIX2 ... Xn. 

3. Feed the pattern X = XIX2 ... Xn into the network symbol by symbol and calculate the overall 
probability associated with the pattern X. 
For every symbol Xi do 

3.1 Feed symbol Xi to alI external input terminaIs. 

3.2 For alI nodes j in the network do 

If the node j fire then calculate probability P for this node. 

3.2.1 If the node j is an and node P = p/j * Pinputs of the node j that halJe fire in time j. 

3.2.2 If the node j is an or node P = í: Pinputs of the node j that halJe fire in time i· 

3.2.3 If the node j is a complement or a delay no de 

P = Pinput of the node j if it has fired in time i 

4. If the final state of the net is in the set of final states for the language then compare the overall 
probability with the threshold. If the probability is bigger than the threshold then the pattern 
X is accepted as belonging to the language. 

This algorithm was based on the way probabilistic automata recognise patterns with thresholds. 
The class of patterns recognised by the network depends not only on the structure of the network 
but also on the threshold associated with the network. This algorithm not only increases the 
computation power of the network but also it is more appropriate to pattern recognition because 
it gives a deterministic decision as to whether a pattern X belongs to the language recognised by 
a given network or noto 

4 Computability of Weightless Neural Networks 

The recognition methods used to date with weightless neural networks make them behave like 
finite state machines. On the other hand many neural problems, for instance, natural language 
understanding, make use of context free grammars, therefore it is important to be able to implement 
in neural networks at least some of the context-free grammars. 

The cut-point node and recognition method were defined with the purpose of increasing the 
computability capacity of weightless neural networks from finite state automata to probabilistic 
automata. 
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The relationship between the Chomsky's hierarchy and weighted regular languages (these are 
the languages recognised by probabilist automata) can be illustrated by the following equations: (1) 
WRL :J RL; (2) WRL n CFL\RL =; cp; (3) WRL n CSL\CFL =; cp; (4) WRL n TZL\CSL =; cp; 
where the abbreviated notation means: WRL is the set of weighted regular languages, RL is the set 
of regular languages, CFL is the set of context-free languages, CSL is the set of context-sensitive 
languages and TZL is the set of type zero languages. 

In order to show that the computational power of a cut-point network and a probabilistic 
automaton is the same it is necessary to prove the following theorems: 

• (Theorem 1) Let Gw be a weighted regular grammar and L( Gw ) be the language generated 
by G w associated with some cut-point À then there exists a weightless neural network, which 
associated with the same cut-point À, that recognises L(Gw ), and 

• (Theorem 2) If a set of patterns L is recognised by a weightless neural network associated 
with some cut-point À then this set can be generated by a weighted regular grammar Gw 

associated with the same cut-point À. 

A formal proof of these theorems can be found in ([15]). Here a short description of the proofs 
are given. 

The proof of theorem 1 is an algorithm for transforming any weighted regular grammar into 
a weightless network. The way in which the grammar is transformed into the neural network is 
such that ali the properties of the grammar are preserved and it is possible to infer the grammar 
from the weightless network generated. Networks constructed with four kinds of nodes: p-and, 
p-or, complement and delay nodes will be considered. The proof is based on the complexity of the 
production rules. Transformation of the production rules, in weightless networks, will be started 
by the simplest production rule. The proof is then divided in three cases. The first case deals with 
production rules of the form SI -+ w(p) where w is a word in the language, SI is a non-terminal 
symbol of the grammar and p is the probability associated with this production rule. The second 
case deals with production rules of the form Si -+ wSj(p) and the last case deals with production 
rules ofthe form Sj -+ WISj(Pl) I Sj -+ W2Sk(P2) where I denotes the possibility of Si being replaced 
by WISj(Pl) or by W2Sk(P2). Each ones of these cases are divided into sub-cases for the simplicity 
of the proof. For every sub-case it is given the circuit which implement it. The circuitous are 
designed in function of the four types of nodes mentioned above. 

Although the method described to transform the weighted regular grammar into network gives a 
complete structure - the network and its memory contents - the language recognised by the network 
can be changed either by training or by changing the value of the threshold. This is particularly 
useful when the exact grammar of the language to be recognised is not know, only an approximation 
is known. Training is described in the next section. 

The main purpose of the theorem 2 is to show that the relationship between weighted regular 
languages and weightless networks is an if then if relation. This proof can be used to determine the 
total generalisation of a network after the network has been trained. This method of calculating 
the total generalisation is more efficient than many others, for example: submitting patterns"to the 
network to see if they are recognised by the neto It is also better than going through the whole 
network in order to calculate the generalisation. The method derived from the theorem gives also 
the probability of recognition for each pattern in the class recognised by the network. 

Examples of the transformation of the weighted regular grammars into weightless networks and 
vice-versa can be found in ([12)). 

Qur method of generating networks for parsing has many advantages over others models such 
as the method in ([11]) and in ([8]). In the model in ([11)) only finite regular grammars without 
recursive productions rules can be transformed in networks while ([8]) can deal with some context
free languages with the use of a stack, as an auxiliary memory. The use of stacks for pattern 
recognition is not very natural. It is not likely that human beings recognise patterns using stacks. 
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We can extend the weightless neural network further (slightly and naturally) to obtain an 
equivalence with Turing machines. A Turing machine is a combination of a finite state machine 
with a device of infinite memory or cells (tape) on which it can be printed and read symbols from a 
finite set. The tape is scanned in either left or right direction one cell at a time. A WNN, and any 
ANN, is a finite state automata. The only missing component for the equivalence is access to a tape 
in a similar fashion to Turing machines. This can be easily simulated by (de )coding instructions 
from the output of a neural network with feedback and imagine that the input of the network is 
fed from a tape. The details and some experiments can be found in ([6]). It is important to notice 
that the Turing machine simulation by WNN has no infinite number of neurons nor finite number 
of neurons but with unbounded weights as in the case in the weighted systems ([7], [9] [18]). 

This establishes, at a theoreticallevel, the relationship between conventional and neural mo deIs 
of computation. And allows for the possibilities of using ANN in "high-level" cognitive tasks such 
as naturallanguage processing and logical or common sense reasoning, that have traditionally been 
attacked with the symbolic representation and processing techniques of Artificial Intelligence. 

5 Learnability on Weightless Neural Networks 

Learning in aRAM node takes place simply by writing into it, which is much simpler than the 
adjustment of weights as in a weighted-sum-and-threshold network. The RAM node, as defined 
section 2, can compute alI binary functions of its input while the weighted-sum-and-threshoId nodes 
can onIy compute linearly separable function of its input. There is no generalisation in the RAM 
node itself (the no de must store the appropriate response for every possible input), but there is 
generalisation in networks composed of RAM nodes (AIeksander [1]). Generalisation in weightIess 
networks is affected first by the diversity of the patterns in the training set, that is, the more diverse 
the patterns in the training set, the greater will be the number of subpatterns seen by each RAM, 
resulting in a larger generalisation set. SecondIy, the connection of RAMs to common features in 
the training set reduces the generalisation set. 

Training with PLN networks becomes a process of replacing u's with O's and 1's so that the 
network consistently produces the correct output pattern in response to training pattern inputs. At 
the start of training, alI stored values in alI nodes are initialised to u , and thus the net's behaviour 
is completely unbiased. In a fully converged PLN net, every addressed location should contain a O 
or a 1, and the net's behaviour will be completely deterministic. 2 

By restricting the scope of the tasks to formallanguages recognition, we can more directly relate 
neural networks to conventional models of computations. For example, techniques from Machine 
Learning, Inductive and Grammatical Inference now become available to analysis and comparisons. 
Besides, the restriction is just methodological once any other task can be reduced to a problem of 
language recognition 3. 

In this paper, we present preliminary results on the learnability problem, considering only 
experiments with RAM networks. Now that we have developed the cut-point recognition method 
and training strategies, experiments are being made with them and the results will be published in 
another opportunity. 

Initially three different types of systems were developed to analyse learning with RAM feedback 
networks ([13]). Besides training the systems with formal languages other problems were also 
studied. The type of network used consisted of a layer of identical RAM nodes, where each of them 
had n-address terminals, i of them connected to an external matrix of binary elements and f of them 

2There may be PLN locations which are never addressed, e.g. addresses to nodes in the input layer which represent 
n-tuples not present in the training set, or to nodes in higher layers if some combinations of lower node outputs never 
occur. These unaddressed locations may contain 'U without affecting the status of the net as converged. 

3Suppose one wants to learn functions from a set D to another R. Then, learn f is to recognise the language 
L = {(x,y)lx = f(y)}· 
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D(t) 

I I 
X(t ) -

-

- :--
R(t) 

R(t - 1) .--

In-delay unitsl 

Figure 2: Sequential Weightless Neural Network 

connected to the output terminals of others neuron through clocked delay units (n = i + 1). The 
structure ofthe network is represented in Figure 2 where binary vectors X(t), R(t), R(t-l) and D(t) 
represent respectively at time t, the state of input matrix, the response, the delayed response and 
the "desired" response of the nodes. The input and feedback connections are randomly generated. 
The network is trained to anticipate its inputs, i.e. D(t) = X(t + 1), such that R(t) = X(t + 0:) 
during test phase. 

The experimental results achieved with the systems shortly described above were satisfactory 
in the sense that it was possible to distinguish many formal (regular, context-free and context
sensitive) languages from their complement but not alI the languages trained. Even with regular 
languages there were cases where the complete separation of the language from its complement 
were not achieved. The systems used were finite state machines and they can compute ai! regular 
languages but they can not learn alI regular languages. Alternative training strategies are being 
investigated and the results obtained will be compare with the experimental results achieved with 
the systems described above. 

Training cut-point networks can involve: 

• only changes in the probabilities stored in the nodes; 

• changes in any memory position of the node and 

• changes in the value of the threshold. 

The languages recognised by a neural network when only the threshold is changed, are related 
to each other. The higher the value of the threshold the fewer the elements of the language will be 
recognised by the network. That is, L1 :) L2 :) ••• :) Ln when .\1 < .\2 < ... < .\n. If the threshold 
is small there are more restrictions in the path followed in the network: every time a new symbol, 
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Xi, is submitted to the network the value of the probability of the pattern p(X) will decre~e or 
will not change, but it will never increase. 

When changes occur only in the probabilities stored in the nodes, the training algorithm can 
be very simple. Given a pattern X, if X E L then to reward the network (decrease the probabilities 
of the transitions the network went to with X) otherwise then to punish the network (increase the 
probabilities of the transitions the network went to with X). 

As a cut-point network is similar to a probabilistic automaton ([15]) we consider the behaviour 
of small changes in a probabilistic automaton. When the probabilistic state transition of the prob
abilistic automaton is slightly changed, the probabilistic automaton will, sometimes, recognise a 
different language ([17]). Unfortunately, this is not true all of the time. There are some sufficient 
conditions for stability in probabilistic automata and there are cases in which stability is not pos
sible. The general problem of stability is still unsolved, which means that if the changes generated 
by the training algorithm in the state transition of the network are small there is no guarantee that 
the training will change the language recognised by the network. 

A training algorithm which allows changes in any memory position in the network is also 
possible. In this case the function computed by the network can change completely. 

6 Conclusions 

This papers reviewed the basic processing mechanisms of weightless neurons and some of their 
applications. Results on the computability and learnability of WNN were given. 

Many existing learning algorithms for ANN has been applied in the formallanguage recognition 
problem. New algorithm will be developed based on grammatical and inductive inferences. 

Although RAM networks can compute alI regular languages there is no learning algorithm for 
alI these functions. Cut-point networks are similar in computation power to probabilistic automata 
but also there is no learning algorithm to train a network to compute alI weighted regular languages. 
A Turing machine simulation with RAM nodes has been proposed but once again no algorithm to 
learn alI recursive languages is known. 
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Abstract: An overall insight of the potentiality of a cooperative use of Expert Systems and 
Neural Networks as a Hybrid System is presented. Firstly, those two conventional paradigms 
are compared, to emphasize their main characteristics. After, some possible topologies which 
combine them and some examples are proposed. We conclude the models proposed for Hy
brid Systems offer an alternative way to implement knowledge-based systems, which inference 
mechanism seems to be closer to the cognitive ways employed in an expert decision-making 
processo 

1 Intr od u ção 

Em muitos domínios de interesse da Inteligência Artificial, o ambiente de resolução de problemas 
pode ser visto como uma coleção de agentes inteligentes mantendo entre si algum tipo de acopla
mento. Cada um destes agentes processa informações e gera respostas baseados no seu próprio 
conhecimento incompleto do domínio. Em muitos casos, nenhum a.gente detem conhecimento su
ficiente para a resolução por completo do problema, de maneira que é conveniente uma solução 
cooperativa ordenada para atingir uma resposta satisfatória. Sistemas de informação baseados 
em Inteligência Artificial, são em geral desenvolvidos utilizando-se paradigmas simbolistas (Siste
mas Especialistas- SE) ou conexionistas (Redes Neurais- RN). Atualmente, vem sendo empregada 
uma nova abordagem, os chamados Sistemas Híbridos (SH), que combinam SE's e RN's, aliando a 
capacidade de ambos e tentando minimizar as deficiências de cada um. 

Uma analogia para avaliar a sinergia destes dois paradigmas trabalhando cooperativamente 
é traçar um paralelo com o cérebro humano: Sistemas Especialistas (o hemisfério esquerdo, na 
ma.ioria das pessoas) dependem de regras e são mais adequados para problemas de dedução lógica. 
Eles podem trabalhar com representação simbólica de dados, tendo a possibilidade de explicar 
como uma determinada conclusão foi obtida. Redes Neurais (o hemisfério direito, na maioria das 
pessoas) dependem de exemplos e são mais adequados para tarefas de reconhecimento de padrões. 
Elas são recomendadas onde as decisões levam em consideração julgamento e intuição baseados na 
experiência acumulada [1,13]. 

2 Comp araçã o entre Sistema s Especialista s e R edes N e u r a is 

Embora sejam diversas as aplicações de Redes Neurais, todas tem em comum a possibilidade de 
estabelecer associações entre entradas e saídas conhecidas observando-se um grande número de 
exemplos. Uma das características importantes das RN's é a sua velocidade de resposta, mesmo 
fornecendo respostas aproximadas. 

- 10-



I SBAI - UNESP - Rio Claro/SP - Brasil 

As RN's são utilizadas em substituição aos métodos tradicionais de programação, quando as 
regras não são determinísticas ou demasiadamente complexas, como é o caso de alguns tipos de 
problemas estocásticos ou não-lineares. Estes podem ser adequadamente resolvidos com RN's, 'uma 
vez que seus neurônios artificiais têm resposta não-linear e são altamente interconectados. Entre
tanto, as RN's não são adequadas para problemas envolvendo regras bem definidas ou problemas 
procedurais, tais como: estratégias, planejamento, ensino; nestas situações a opção é o emprego de 
SE's .. Por outro lado, as RN's oferecem maior robustez aos sistemas onde as entradas envo~vem 
ruído e redundâ.ncia. 

Os Sistemas Especialistas baseiam o seu raciocínio em regras bem determinadas, sendo pre
dizíveis e explicáveis. A característica fundamental de um SE é que, para ser de fato útil, depende 
de uma grande base de conhecimento, atualizada e precisa, extraída de especialistas humanos. 
Entretanto, um SE não possui normalmente a capacidade de extrapolar fatos ou generalizar con
clusões. 

Um SE é desenvolvido adquirindo o conhecimento diretamente do(s) especialista(s), enquanto 
uma RN adquire conhecimento diretamente de uma base de exemplos com suficiente numero de 
casos significativos do domínio do conhecimento, selecionados por um especialista. No entanto, 
uma RN previamente treinada para a resolução de determinada classe de problemas, pode ser 
utilizada para a obtenção das regras de um SE, quando um especialista humano não for disponível 
[2]. Este trabalho é particularmente complexo e envolve o rastreamento de informações através da 
rede, além de uma identificação qualitativa dos nós. Embora seja factível, esta implementação não 
é usual dada à dificuldade envolvida e da premente necessidade de posterior refinamento das regras 
obtidas. De maneira análoga, um SE poderia ser empregado para treinar uma RN, fornecendo um 
conjunto de dados de treinamento da rede. Obviamente neste caso, o conhecimento da RN nunca 
será maior do que o do SE, embora a RN possa fazer mais eficientemente generalizações. 

A tabela 1 a seguir, apresenta algumas características adicionais de Redes Neurais e Sistemas 
Especialistas [1].. 

CARACTERISTICAS PARADIGMA 
SISTEMA ESPECIALISTA REDE NEURAL 

Capacidade de Explicação excelente pouca ou nenhuma 
Aquisição do conhecimento especialista humano grande número de exemplos 
Ambientes de desenvolvimento disponíveis grande quantidade poucos 
Tempo médio de desenvolvimento 12 a 18 meses poucas semanas ou meses 
Manutenção do sistema bastante complexa simples 
Velocidade de processamento mais demorado mais rápido 

Tabela 1: Comparação entre SE's e RN's. 

Algumas áreas de aplicação de Redes Neurais incluem: reconhecimento de imagens, reconhe
cimento de caracteres de escrita manual, tradução automática de texto para voz, reconhecimento 
de sinais de radar, classificação de impressões digitais, prognóstico de reações químicas, etc ... Em 
relação a áreas de aplicação de Sistemas Especialistas, podemos citar: banco de dados inteligen
tes, instrução auxiliada por computador, procedimentos de controle de processo, processamento de 
linguagem natural. Por outro lado, algumas áreas de aplicação permitem a abordagem dos dois 
modelos, levando-se em consideração as limita.ções de cada um, tais como: planejamento gerencial, 
modelamento de processos de controle, controle de qualidade e diagnóstico médico. 

3 Topologias de Sistemas Híbridos 

Para o desenvolvimento de sistema.s de informação baseados em Inteligência Artificial, as abor
dagens de RN's ou SE's não são excludentes, ao contrário, são complementares. Estes Sistemas 
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IIíbridos utilizam os dois paradigmas de forma cooperativa de modo a resolver problemas até então 
insolúveis quando tratados separada.mente por uma ou outra abordagem. 

Existem diversas maneiras de integrar RN's e SE's. A escolha de uma topologia depende do 
problema em questão e dos recursos disponíveis. A seguir são propostas algumas destas topologias. 

3.1 Particionamento do Problema 

U ma das formas mais simples de integrar RN's e SE's é a técnica de "dividir para conquistar", 
isto é, divide-se um problema complexo em diversos subproblemas e se utiliza o método mais 
apropriado para resolver cada um deles (figura 1). Desta forma, o Sistema Híbrido gerencia o fluxo 
de informações entre os módulos, fornecendo as entradas adequadas para cada um e convergindo 
as soluções parciais em uma resposta única do problema. Este tipo de abordagem nada mais é do 
que uma arquitetura paralela, com módulos desacoplados (como num sistema blackboard [5]), o que 
a distingue das abordagens seguintes. 

Problema Complexo Sistema Híbrido 
1- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --. 

e --+---;----- R,d, N""I ~ -' 

. --+-----.---+l,! Sistema Especialista I - ~et 
I r- Solução 

g,----.... 

I I ~ • Modelo Matemático f--+-I:l 
--+-----.--.... 1

1 
Determinist.ico I 8 

. --+----;--.... 11 Algoritmo I -r-_, 
e Subproblcmas 

Figura 1: Particionamento do problema. 

3.2 Redes Neurais Embutidas 

Ncstf' tipo de abordagf'm a RN constitui uma parte do SE, que tem a função de gerenciamento: 
selecionando entradas, ativando a RN adequada para. a situação, proces3ando a saída e gerando uma 
explicação quando necessá.rio (figura 2). Desta maneira, a RN poderia, por exemplo, implementar 
a parte do motor de inferência. de um SE que seleciona as regras a serem disparadas através do 
reconhecimpnto de um determinado padrão de fatos. 

Uma situação típica em que esta abordagem pode ser utilizada, mostrada na figura 3, é a 
utilização de RN's para pré-processamento de informações, geralmente de baixo nível (como, por 
exemplo, sinais provenientes de sensores), ou tarefas que são tipicamente de reconhecimento de 
padrões, tais como visã.o e reconhecimento de voz [4] . Neste caso, o SE utiliza as generalizações e 
pré-c1assifica.ções fompcidas pelas RN's como entradas para um processamento simbólico de mais 
alto nível. A RN funciolla eutã.o como urna espécie de "subrotina" de urna clá.usula SE-ENTÃO de 
alguma das regras [6J. 

3.3 Sistema Especialista Gerador de Explicações 

Para diversos tipos de aplica.ções é suficiente apenas a resposta do problema, não sendo necessária a 
explicação do raciocínio lógico empregado para a determinação da solução. Isto é particularmente 
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Sistema Híbrido 
-----------------------------------, 

Entradas : Solução 

L ________________________________ _ .1 

Figura 2: Redes Neurais Embutidas. 

verdadeiro para especialistas em diversas áreas, onde a solução de problemas envolve o reconheci
mento intuitivo de um padrão, e não a sua dedução lógica. Neste caso, apenas a Rede Neural é 
utilizada para gerar uma resposta para o sistema. 

Sistema Híbrido 
-----------------------------------, , , 

~E",-' n!.!..t::..or..::a.o:.d:::as,,-+-_.j.-E}-_ Sistema 

Especialista 

, 
L ________________________________ _ ., 

Solução 

Figura 3: Pré-processamento de Informações. 

Entretanto, quando é necessária uma explicação da solução é, a RN falha em poder fornecer 
a linha de raciocínio empregada, uma vez que o seu conhecimento é "opaco", representado por 
uma impenetrável massa de pesos e conexões. Desta forma, um SE poderia ser ativado para, a 
partir da resposta da RN's e das evidências de entrada, gerar uma explicação adequada através 
de um processamento regressivo, produzindo a sequência de raciocínio que levou à solução. Este 
mecanismo também é conhecido como confabulação (figura 4). 

3.4 Sistema Especialista Conexionista 

Este tipo de abordagem utiliza uma arquitetura que combina conceitos de Redes Semânticas l com 
Redes Neurais. Sistemas híbridos desta natureza foram propostos por Gallant [3J e Machado [10,12J. 

A abordagem de Gallant [3J propõe um modelo de rede conexionista do tipo feedforward (sem 
ciclos) chamada de rede discriminante linear, onde cada célula é representada por um perceptron. 

1 Redes Semânticas são formas de representação de conhecimento simbólico onde, a cada informação é associado 
um conjunto de nós ligados adequadamente uns aos outros por um conjunto de arcos. Os nós representam os objetos 
ou conceitos e os arcos as relações entre eles. 
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Sistema Híbrido 
, 

Entradas : Solução 

, 
:Explicação 

• 

, 
... _---------------------------------, 

Figura 4: SE gerador de explicações. 

Identificando-se cada célula com nomes apropriados pertinentes ao escopo do problema, especifica-se 
uma interpretação semântica para a ativação de saída de cada perceptron. Uma vez que cada célula 
está associada a uma variável de interesse (p.ex. sintoma, evidência, diagnóstico, etc ... ) e as relações 
de dependência entre elas está especificada diretamente pela topologia da rede semâ.ntica, pode-se 
rastrear regressivamente uma solução fornecida pela rede para produzir uma explicação, embora 
regras do tipo SE-ENTÃO não sejam representadas explicitamente na base de conhecimento. 

Uma outra abordagem, proposta por Machado [10,12], utiliza uma estrutura híbrida que com
bina Redes Semânticas e Redes Neurais Difusas para a representação do conhecimento. Este modelo 
será detalhado a seguir. 

4 Um exemplo de Sistema Híbrido: o Sistema Especialista Co
nexionista Difuso 

O Sistema Especialista Conexionista Difuso (SECD), mostrado simplificadamente na figura 5, é 
composto de diversos módulos com funções específicas, resultando em um sistema bastante flexível. 
Os principais módulos são [11]: 

• Base de Conhecimento Conexionista (BCC): composta por uma Rede Semâ.ntica 
(RS) e uma Rede Neural Difusa (RND). 

• Máquina de Inferência (MI): que controla o funcionamento do sistema gerenciando 
as redes neurais e semânticas adequadamente para a solução do problema. 

• Máquina de Aprendizado (MA): cujo objetivo é refinar o conhecimento do sistema, 
atuando iterativamente sobre a intensidade das conexões ou alterando a plasticidade 
das redes. 

4.1 Base de Conhecimento Conexionista (BCC) 

4.1.1 Rede Semântica (RS) 

A RS dá ao sistema a capacidade de representar facilmente conceitos simbólicos, estrutura e organiza 
o "problema" e cria um mecanismo de inferência adequado. A RS é composta de duas partes, lima 
envolvendo somente 'as classes de objetos e um conjunto de relações primitivas, e a outra sendo 
uma instância deste modelo. 

Os conceitos típicos envolvidos nesta Rede Semântica são os seguintes: 

• Hipóteses: representam as categorias de classificação . 

• Atributos: representam as características quantitativas e qualitativas do objeto em 
análise. 
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Sistema Especialista Conexionista Difuso 

Entradas: 
, 

Solução 
IM" dIf-· 1 

, , I aqulna e n erenCla I . , , , , 

t 
, 

, , , , , , , , Base de Conhecimento 
, 

Conexionista , , , 

I I 
, 

Rede Semântica , 

lráquina de Aprendizadf 

I I , Rede Neural Difusa 
, , , , , , , 

, , 
L ___________________ ... _ ....................................... _ ............ _ ................................. _I 

Figura 5: Sistema Especialista Conexionista Difuso . 

• Evidências: representam um resultado possível dos atributos . 

• Procedimento: representa uma tarefa ou ação que é executada para medir um ou 
mais atributos. 

As relações entre evidências e hipóteses são chamadas de Relações de Influência, e são vistas 
como uma proposição difusa com respeito ao problema em questão. Cada relação de influência terá 
um grau de possibilidade obtido por uma rede neural difusa associada. 

4.1.2 Rede Neural Difusa (RND) 

A RND utiliza conceitos da lógica fuzzy (lógica difusa ou lógica nebulosa) e calcula o grau de 
possibilidade de uma hipótese a partir das evidências [10]. A topologia da rede é fortemente 
inspirada em grafos de conhecimento [8] obtidos dos especialistas e apresenta três ou mais camadas: 
uma de entrada para as evidências, uma ou mais intermediárias e uma de saída para as hipóteses. 

As células de entrada recebem informações vindas do usuário ou de saídas de redes de hierar
quia inferior. Os dados de entrada podem vir na forma de um grau de possibilidade difuso (ou 
pertinência) entre O e 1 para uma proposição ou sob a forma não-difusa, correspondendo à medida 
quantitativa de um atributo. Neste caso, é necessário converter o dado para um grau de possi
bilidade, o que é executado por uma célula de entrada "juzzificadora". Esta "fuzzificação" é um 
recurso que permite que todos os parâmetros de entrada sejam normalizados. 

As camadas intermediárias são implementadas por neurônios tipo fuzzy-E, isto é, a saída Yj do 
neurônio j é definida como o mini(wi.Xi), onde Wj é o vetor de pesos (ponderações) conectado a 
este neurônio e Xi é o vetor de entrada da RN. 

A camada de saída é caracterizada por neurônios tipo fuzzy-OU, cuja função de transferência é 
Zj = maxi(Wj.Y;), onde Y; é o vetor de saída da camada anterior. 

Devido a estas características da rede, ela pode ser utilizada para gerar explicações ao usuário, 
mostrando o raciocínio empregado para se chegar à hipótese resultante. No exemplo da figura 6, 
a hipótese h1 é a resultante pois apresenta o maior grau de possibilidade. A explicação é feita 
tomando-se como base o caminho responsável pela sua ativação. Neste caso, a busca regressiva 
leva às evidências el e e2 . 

4.2 Máquina de Inferência (MI) 

A MI gerencia a consulta feita pelo usuário trabalhando em dois níveis: rede semântica e rede 
neural. Ao nível da rede semântica, a MI analisa o objetivo da consulta e seleciona a melhor 
sequência de raciocínio. Ao nível da rede neural, a MI efetivamente realiza a tarefa de classificação, 
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h1 h2 
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Figura 6: Exemplo de Rede Neural Difusa. 

podendo também, por um processo regressivo, decidir se efetua perguntas ao usuário com o objetivo 
de obter mais informações que levem a uma solução do problema, sendo, ainda, ca.paz de explicar 
ao usuário o raciocínio utilizado. A MI pode trabalhar com 3 tipos de incerteza: 

• "Nebulosidade" (fuzziness): trabalha com informações cujos limites não são bem 
definidos; 

• Imprecisão: admite erros de medida de um parãmetro expresso por um intervalo de 
tolerância; 

• Ignorância: a falta de conhecimento de algum parâmetro não impede que o sistema 
possa chegar a uma conclusão. 

A MI, por admitir tais incertezas, simula de uma forma mais natural o processo cognitivo de 
um especialista. 

4.3 Máquina de Aprendizado (MA) 

o conhecimento armazenado nas RN's da BCC é refinado incrementalmente pela MA através de 
dois processos: 

• Ajuste dos pesos sinápticos utilizando um Algoritmo de Punição-Recompensa; 

• Mudando a topologia da RN através de Algoritmos Genéticos, isto é, criando e/ou 
expurgando nós da rede [11]. 

Existe uma interação entre as RS e a RN de modo que, durante o aprendizado da RN, ao se 
concluir que uma evidência é irrelevante para determinada hipótese, esta será eliminada da Rede 
de Influências. 
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5 Conclusões 

Sabe-se que o ponto mais crítico no desenvolvimento de sistemas de informação inteligentes é a 
aquisição do conhecimento. Em SE's surgem dificuldades da indispensabilidade do especialista 
durante todo o processo de aquisição, que deve ser feito de modo bastante sistemático. Além disto, 
a forma com que é transformado o conhecimento do especialista em regras de produção pode conter 
dificuldades adicionais. Por exemplo: é notória a dificuldade de exteriorização do conhecimento 
intuitivo de um especialista, ou ainda a implementação de conhecimento de senso comum. 

No caso de RN's, supõe-se que todo o conhecimento relevante do domínio em questão deva 
estar contido na base de exemplos, isto é, ela deve ser representativa do universo em estudo. 
Esta representatividade deve ser tanto quantitativa (número de exemplos) quanto qualitativa (os 
exemplos devem ser suficientemente heterogêneos para representar todo o espectro do conhecimento, 
sem no entanto serem contraditórios). A principal dificuldade em se contruir tal base de exemplos 
é a falta de padronização no registro dos casos acessíveis ao especialista, além do que, o tempo para 
a obtenção desta base de dados é uma parcela considerável do tempo total de desenvolvimento do 
sistema. Desta forma, a validade e a precisão do sistema dependem fundamentalmente da base 
de exemplos utilizada como padrões de treinamento e não do mecanismo de inferência próprio das 
RN's. 

Em relação à manutenção da base de conhecimento, no caso de RN, é possível fazer um trei
namento dinâmico supervisionado, onde um novo caso só entra no conjunto de exemplos após uma 
triagem prévia feita pela equipe de desenvolvimento. Esta supervisão é fundamental pois mantém 
a base de conhecimento atualizada e consistente, impedindo que um caBO atípico leve a rede a 
concluir um resultado indesejado. Em um SE, a introdução de novos conhecimentos requer a re
visão sistemática de toda a base de conhecimento para evitar sua inconsistência, implicando num 
trabalho árduo e demorado. 

A utilização de algoritmos genéticos no modelo Sistema Especialista Conexionista Difuso, dá 
ao sistema uma flexibilidade adequada para se adaptar dinamicamente à evolução de sua base de 
conhecimento implícita, conferindo a este paradigma elevada adaptabilidade e robustez. 

As topologias de Sistemas Híbridos descritas, por combinarem a expressividade dos Sistemas 
Especialistas e a força dos Sistemas Conexionistas, constituem um grande avanço da Inteligência 
Artificial, e permitem a aplicação de suas técnicas em áreas anteriormente não exploradas, como 
por exemplo o sistema desenvolvido por Lima [9]. 

Considerando a potencialidade dos Sistemas Híbridos, julgamos que esta será a tendência futura 
da arquitetura de sistemas baseados em conhecimento. 
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RESUMO 

Este artigo apresenta um método para determinação da dinâmica 
inversa de urna classe de sistemas dinâmicos não-lineares. O método 
considera que as equações do sistema sej am desconhecidas. Para 
isso, aplica-se urna rede neural de várias camadas, capaz de estimar 
um mapeamento que aproxima a dinâmica inversa do sistema, dentro de 
urna determinada faixa de operação. Considerando que, em geral, a 
determinação da dinâmica inversa é usada corno parte de esquemas 
mais elaborados de controle de sistemas não-lineares, este artigo 
procura detalhar o método j á empregado em [8], [9] e [10]. 
Apresenta-se também os resultados de simulação da determinação da 
dinâmica inversa de um motor de corrente contínua com carga não
linear. 
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Identificação da Dinâmica Inversa 

de sistemas Dinâmicos Não Lineares 

Através de Redes Neuronais Artificiais 

RESUMO 

Este artigo apresenta um método para determinação da dinâmica 
inversa de uma classe de sistemas dinâmicos não-lineares. O método 
considera que as equações do sistema sej am desconhecidas. Para 
isso, aplica-se urna rede neural de várias camadas, capaz de estimar 
um mapeamento que aproxima a dinâmica inversa do sistema, dentro de 
urna determinada faixa de operação. Considerando que, em geral, a 
determinação da dinâmica inversa é usada como parte de esquemas 
mais elaborados de controle de sistemas não-lineares, este artigo 
procura detalhar o método já empregado em [8], [9] e [10]. 
Apresenta-se também os resultados de simulação da determinação da 
dinâmica inversa de um motor de corrente contínua com carga não
linear. 

Introdução 

o problema da determinação da dinâmica inversa de sistemas 
foi,iniciqlmente, estudado por Brockett [2], Silverman [3] e Sain 
[4], para sistemas lineares. As condições suficientes para a 
invertibilidade de urna classe de sistemas de controle não-lineares 
foram apresentadas por Hirschorn [5], considerando que as condições 
iniciais destes sistemas sejam conhecidas. Singh [6] também 
apresentou condições suficientes para a invertibilidade de sistemas 
não-lineares multivariáveis, baseadas no algoritmo de Hirschorn, 
exceto quando são consideradas as questões de invertibilidade com 
condições iniciais desconhecidas. Também, um critério diferente 
para a invertifilidade de sistemas C~ foi obtido por Rebhurn [7] 
para sistemas não-lineares com multivariáveis de entrada e saida. 
Neste artigo, apresenta-se um método para identificar um mapeamento 
inverso aproximado, baseado nas informações de entrada e saída 
desses sistemas. 
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Dinâmica Inversa de sistemas Não-Lineares contínuos no Tempo 
Usando Redes Neurais 

o método descri to a seguir considera que a entrada de um 
sistema não-linear se aproxima de no derivadas de saída. O inteiro 
no é definido por Singh (1982) corno o índice de observalidade, isto 
é, a ordem mais elevada da derivada de saída y, desde que os 
valores de y, y(1), ... , y(no) sejam suficientes para determinar 
unicamente o estado x(t)EM, onde M é um conjunto aberto em Rn. Singh 
também afirma que o sistema inverso pode ser derivado para no*a, 
onde a é o índice de ordem relativa definido por Hirschorn (1979). 
O método proposto neste trabalho é baseado no índice de 
observaI idade no' Propõe-se também um método aproximado para 
determinação de no' através de um procedimento por redes neurais. 
Basicamente, trabalha-se com sistemas que podem ser postos na forma 
de 'Py: 

(1) 
y (n ) e (yl I Y (2) I • • • , yn-l) , u ) 

onde y E Y, sendo Y um subconjunto aberto de Rn e e é urna função 
suave. Considera-se que a excitação u pertence a um conjunto aberto 
U de Rn. Se, no = n, então 'Py pode ser escrito na forma de 'PN: 

S I S TEMA '" N: 

dx/ dt = ((x, u) 

y= h (x) 

(2) 

onde x E X, sendo X um subconj unto aberto de Rm e sendo ( e h 
funções suaves. A ordem do sistema é designada por nem é o número 
de entradas. 

Pode-se verificar [1] que urna rede neural pode ser usada para 
aproximar o mapeamento inverso do sistema 'Py, isto é: 

u = e-1(y,y(1),y(2), ... ,y(n)) 

se treinada com os seguintes dados amostrados: 

-input: y,y(1),y(2), ... ,y(n) 
-output: u(t) 

onde n é a ordem do sistema. 
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Desta forma, amostrando-se a saída de um sistema não-linear, 
uma rede neural pode ser treinada para capturar a sua dinãmica 
inversa. Para sistemas do tipo ~N' deve-se amostrar o estado e suas 
derivadas. O procedimento descrito em [1], com respeito ao 
dimensionamento da rede neuronal, pode ser diretamente aplicado 
neste caso. O seguinte procedimento pode ser aplicado para estimar 
a dinãmica inversa usando-se uma rede neural de várias camadas. 

Procedimento para Identificação da Dinâmica Inversa 

Considerando-se que o método de estimação de funções por 
redes neurais é aproximado e considerando-se que a função inversa 
seja suave, um mapeamento aproximado da função inversa pode ser 
obtido, ainda que algumas das derivadas de saída de maior ordem 
sejam desconsideradas. Se muitas derivadas forem desconsideradas, 
a tolerãncia da rede neural pode não ser atingida durante o 
processo de treinamento. Portanto, o seguinte procedimento é 
sugerido para sistemas não identificados. 

PASSO O - Escolha: um número pequeno para n (baseado nos dados 
conhecidos do sistema), um intervalo de amostragem e o número de 
amostras (baseado no procedimento estabelecido em [1]). 

PASSO 1 - Excite o sistema com valores de entrada u aleatórios e 
meça os valores de saída correspondentes e suas derivadas, 

(1) (n) y,y , ... ,y . 

PASSO 2 - Inicie o processo de treinamento utilizando as diretivas 
de [1]. A seguinte situação pode ocorrer: A rede neural poderá 
cair em um mínimo local durante o processo de treinamento, mesmo 
que todas as condições de treinamento da rede sejam satisfeitas. 

Considere que seja usado um número suficiente de nós na 
camada intermediária da rede. Mesmo assim, poderá ocorrer um mínimo 
local durante o treinamento da rede, porque o número de derivadas 
de saída poderá ser insuficiente. Portanto o número de derivadas n 
poderia ser incrementado e o processo pode ser repetido, a partir 
do passo 1, até que a tolerância desejada seja atingida. 

Na verdade, não só o mapeamento inverso é estimado, para 
sistemas não-identificados do tipo ~y , mas também a ordem n. O 
valor estimado de n está relacionado à tolerância do treinamento, 
ao intervalo de amostragem e à abrangência do espaço de estados 
obtida durante a fase de treinamento. 

Note também, que esta proposição foi elaborada para sistemas 
de tempo continuo. Entretanto, a implementação da rede neural 
somente pode ser feita de forma amostrada. 
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Estimação de sistemas Inversos Usando Valores de Saída amostrados 

Devido as dificuldades de medição das derivadas de saída, 
propõe-se neste trabalho um método aproximado para estimar a 
dinâmica inversa de um sistema. Ele consiste em armazenar os 
últimos valores de saída, em vez de medir suas derivadas. Estes 
valores de saída armazenados, serão usados como entradas para a 
rede neural. Obviamente, o desempenho do sistema dinâmico inverso 
estimado, é uma função do tempo de amostragem õ. Consequentemente 
na fase de operação da rede neural, deve-se usar o mesmo tempo de 
amostragem usado na fase de treinamentq. O sistema ~s' definido a 
seguir, é uma versão amostrada do sistema ~Y' 

sistema ~ s: 

y«k+l)Ô) p (y(kõ) ,y( (k- l) õ) , ... , y( (k-n+l) õ), u(kõ) (3) 

onde p é uma função suave, õ é o tempo de amostragem e n é a ordem 
do sistema amostrado. A entrada u, é definida em um subconjunto 
aberto U de Rm e a saída y é definida em um subconjunto aberto Y de 
IRP • 

A função inversa amostrada p-1 é um mapeamento de y~1 de U, 
tal que: 

u (kô) p-l (y( (k+l) õ) ,y( (k) õ) ,y( (k-l) õ), ... ,y(k-n+l) Õ)) (4) 

A função inversa amostrada fornece valores constantes de 
entrada u(kõ), dentro do intervalo de amostragem, que direcionam o 
sistema ~s desde os valores de saída y(kõ) ,y( (k-l) õ), ••• ,y( (k
n+l)õ) para a saída y«k+l)6). Aqui, o inteiro n é um número 
suficiente de valores da saída para determinar unicamente u(kõ). 
Note que ~y e ~s são representações diferentes do mesmo sistema. 
Portanto, y(k6) definido por ~s aproxima y(t), definido por ~Y' para 
t = k6 e para u(t) = u(kõ), constante no intervalo de amostragem õ. 

Uma rede neural pode aproximar o mapeamento amostrado inverso 
e- 1 quando treinada com amostras suficientes de u(kõ) € U e 
y( (k+l) õ), y(k6), y( (k-l) 6), ... , y( (k-n+l) õ) € yn+1 [la]. 

Se uma entrada u, constante em um intervalo 6, for aplicada 
no sistema ~ ou ~N' o procedimento aplicado para sistemas do tipo 
~y poderá ser usado para aproximar a sua dinâmica inversa. 
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Dinâmica Inversa de sistemas Discretos Não-Lineares Usando Redes 
Neurais 

A dinâmica inversa de um sistema discreto é um mapeamento 
suave que provê os valores de excitaçâo u (k) que direcionam o 
sistema apartir da saída y(k), y(k-l), ... , y(k-n+l) para y(k+l), 
isto é: 

u (k) 1l -1 (y(k+l) ,y(k) ,y(k-l ), . . . ,y(k-n+l) (5) 

onde os valores de saída y(k+l) ,y(k) ,y(k-l), ... ,y(k-n+l) são 
medidos nos instantes k+l, k, k-l , k-n+l, considerando-se ry-1 como 
uma função suave. 

Para treinar uma rede neural para aproximar a dinâmica 
inversa ry -1, é suficiente obter amostras de y (k+l) , Y (k), Y (k-l) 
, ... , Y(k-n+l) e u(k). É necessário que um número suficiente de 
amostras sej am obtidos para serem usados durante o processo de 
treinamento. 

o inteiro n é a ordem do sistema discreto, e é por definição, 
um número suficiente de atrasos para se definir ry unicamente. 
Quando n for desconhecido o treinamento deve ser iniciado com um 
número pequeno e ser incrementado até que a precisão especificada 
seja obtida. 

o exemplo seguinte aplica o método proposto. 

Exemplo Neste exemplo [10] a dinâmica inversa do motor CC é 
identificada usando-se uma rede neural. As equações que regem o 
sistema são simuladas somente para gerar dados que são usados para 
treinar a rede neural. As equações são: 

dw =i +À (w) 
dt 

dw . / II-- =-W -~+U II =T T 
r- dt ' r- e m 

onde: 

w - velocidade da saída. 
i - Corrente de armadura. 
u - Tensão de armadura. 
À - Característica não-linear da carga. 

(6) 

(7 ) 

Te,Tm - Constantes de tempo elétrica e mecânica, repectivamente. 

Considerando-se a constante de tempo mecânica muito maior que 
a constante de tempo elétrica, o sistema de equações fica: 
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dw =-ú>+À (ú» +u 
dt 

(8) 

o torque da carga, neste caso, foi considerado 
À(w)=sin(O.lw). O sistema foi simulado aplicando urna tensão de 
aplitude aleatória. Para cada amostragem, o valor atual e o 
anterior w são apresentados corno entrada para a rede neural, que é 
treinada para mostrar urna saída igual a tensão u aplicada na 
armadura do motor. Urna rede neural com urna camada intermediária de 
50 elementos foi utilizada na simulação. Atingiu-se um erro mínimo 
de 0,001 % durante o treinamento. Em aplicações práticas, o número 
de elementos poderia ser escolhido em função da precisão desejada 
e considerando as limitações físicas. 

ERRO MEDia QUADRATICO 
600~--------------------------------------------------~ 

500 

400 

300 

200 .................................................................................................................................................................................... ..................... .. 

100 - ................................................. . 

0~\~----~--------~------~----~_~1----~ 
o 10 20 30 40 50 

SESSOES DE TREINAMENTO X 200 

Figure 1 - Treinamento da rede neural com a dinâmica inversa de um 
motor cc. 
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conclusão 

Os resultados de simulação mostram que a rede neural aprendeu 
a dinâmica inversa do sistema com muita exatidão. Embora a rede 
neural tenha excelente capacidade de generalização, não existe 
garantia de precisão fora da região de treinamento. Desta forma, 
sugere-se que, por se tratar de um sistema dinâmico não-linear, 
deve-se proceder testes exaustivos, para se certificar que a 
estrutura matemática do sistema tenha sido assimilada pela rede 
neural. 
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rede, através de um desenvolvimento próprio, reconheça quais substâncias 

possuam os parâmetros informados. 
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Keywords: Neural Networks, Counterpropagation, Data storage, 

Mõssbauer 5pectroscopy. 

* Estudo parcial para dissertação de mestrado. 

+ Bolsista de Iniciação Científica - CNPq. 

- 27-



I SBAI - UNESP - Rio Claro/SP - Brasil 

Introdução: 
A ressonância nuclear por emissão ou absorção de raios gama, sem recuo, 

é conhecida como Efeito Mõssbauer. Trata-se de uma espectroscopia descoberta em 
1958 por RudolfMõssbauer e tal fato lhe conferiu o 10 Prêmio Nobel em Física em 
1961 [01]. Desde então a Espectroscopia Mõssbauer tem sido intensamente utilizada 
nas mais diversas áreas de pesquisa científica [02] tais como química, estrutura 
química, mineralogia, geologia, arqueologia, biologia, biofísica, medicina, ciência dos 
materiais, metalurgia, física fundamental, interferência, coerência, tempo reverso, 
sincrotron, superfícies interfaces, filmes finos, pontos defeituosos, pequenas partículas, 
dinâmica de rede, difusão, transição de.fase, relaxação, supercondutividade, catálise, 
corrosão, magnetismo e materiais magnéticos, materiais amorfos, cristais, ligas e 
metais, semicondutores, eletrônica, materiais ópticos, etc. 

Devido à grande quantidade de ferro existente na crosta terrestre, a maior parte 
dos trabalhos é realizada em amostras que contém esse elemento (óxidos, silicatos, 
sulfetos, etc.). Além do ferro, existem cerca de 40 outros elementos onde efeito 
Mõssbauer foi detectado, mas não foram explorados com a mesma intensidade devido 
a consideráveis problemas técnicos. 

Até a presente data mais de 500 minerais contendo ferro foram estudados [03], 
resultando em tomo de 2000 publicações em todo o mundo. 

Teoria: 
a) Efeito Mõssbauer: 

A maioria das medidas disponíveis no estudo do Efeito Mõssbauer 
envolvem interações do núcleo com os campos elétrico e magnético nos quais estas 
medidas são feitas [04]. Essas interações são chamadas de interações hiperfinas e as 
principais a serem consideradas são: 

1. Interações de monopolo elétrico (ou Coulomb) entre as cargas eletrônicas e 
nucleares, cujas mudanças se devem à diferença de tamanho do núcleo que está 
emitindo e o que está absorvendo. Esta mudança aparece como um deslocamento da 
origem (velocidade zero) da linha de absorção e é chamado Deslocamento Isomérico 
(I.S. - Isomer Shift), sendo representado por Õ, figura 1. Este deslocamento 
eletrostático da energia nuclear devido à interação de monopolo entre cargas nucleares 
e densidades de cargas eletrônicas no núcleo, é dado por 

(21f) 21 1
2 

2 oE1 = 5 Ze 1fI(0) R (1) 
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onde R é o raio do núcleo de carga Ze e -e[ '11(0) [2 representa a densidade de carga 

eletrônica do núcleo. 

EST,\.\X) 
PlJNDAMflNTAL 

I. 

A 
B 
S 
o 
R 
ç 
Á lo 
o 

.c.o .+0 

VRLOCID ... m; OOI'PI.HR (til"'''' 

Figura 1: Deslocamento Isomérico. 

B 

2. Interações de quadrupolo elétrico entre o quadrupolo nuclear momentâneo e o 
tensor de gradiente do campo elétrico local no núcleo. Isto resulta em um espectro 
múltiplo. Esta interação hiperfina é denominada Desdobramento Quadrupolar (Q.S. 
- Quadrupole Splitting). Se o núcleo não é esférico e a densidade de campo elétrico 
no núcleo não é cúbica, então haverá desdobramento dos níveis ao invés de 
deslocamento; e uma linha de absorção se desdobrará em duas, figura 2. A separação 
entre os dois picos de absorção é chamada de desdobramento quadrupolar (Q.S.) e é 
representado por ~Q. 

3. Interações de quadrupolo magnético entre o momento magnético e um campo 
magnético. O resultado é um espectro múltiplo conhecido como Desdobramento 
Hiperfino Magnético (ou desdobramento Zeeman). Através da observação do 
desdobramento hiperfino pode-se achar o campo magnético interno. Isto também 
proporciona uma técnica para o estudo de materiais magneticamente ordenado, 
magnetização de sub-redes, temperatura de Currie e Néel e momentos magnéticos 
atômicos. Além disto a aplicação do campo magnético externo (1) fornece a direção do 
campo magnético interno (Hn). 
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Figura 2: Desdobramento Quadrupolar. 

Uma substância possui apenas um deslocamento isomérico e desdobramento 
quadrupolar e até hoje não se encontrou na bibliografia duas amostras que possuam os 
mesmo LS. e Q.S . . Esta técnica possui uma precisão rotineira de uma parte em um 
bilhão (resolução superior ao LASER). 

b) Redes Neurais: 
Neste trabalho escolheu-se uma rede de aprendizado híbrido [05], denominada 

Counterpropagation [06] que é uma combinação de uma camada de Kohonen seguida 
de uma camada de Grossberg. Esta rede funciona como uma tabela de consulta 
estatisticamente auto-programável [05] e é indicada para as seguintes aplicações: 

• Classificação de padrões 
• Aproximação de funções 
• Análise estatística 
• Compressão de dados 
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A figura 3 abaixo mostra a sua disposição, onde se observa que a arquitetura de 
rede utilizada se refere ao modelo de propagação para frente, usada quando se deseja 
mapear uma entrada X numa saída V'. 

Yl' Y2' Ym' 

GROSSBERG 

KOHONEN 

ENTRADA 

" ''1 .0' .. .', ,", o" )'''' 

Figura 3: 
x = (XI, Xl, 000' Xn) vetor de entrada. 

V' = (YI', y2', 000' ym ') vetor de saída da rede 

V = (YI, Y2, 000' ym) vetor de treinamento - camada de Grossberg. 

A dimensão do vetor de treinamento V é igual ao número de compostos a serem 
classificados. 

A rede Counterpropagation combina os mapas auto-organizáveis de 
Kohonen e a estrutura Outstar de Grossberg [09], dando origem a uma estrutura que, 
dentre os diversos paradigmas de redes existentes, é a que mais se aproxima da 
arquitetura cerebral. 

Kohonen [07] apresentou um novo algoritmo para simulação da ação chapéu de 
mexicano sem fazer uso das conexões laterais. Em seu trabalho definiu-se relações de 
vizinhança e é através delas que se escreve a equação de atualização dos pesos. O 
algoritmo proposto se refere à arquitetura abaixo figura 4. 

1.S. Q.S 

F i gura 4: Camada de Kohonen. 
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o algoritmo de Kohonen: 
1. Inicialização dos pesos da rede 
2. Sortear uma entrada 
3. Detenninar o neurônio vencedor 
4. Atualizar os pesos 
5. Aplicar algum critério de parada, caso não satisfeito retomar ao passo 2 

A camada de Grossberg - Treinamento: 
Na camada de Grossberg dispõe-se de tantos neurônios quantas são as classes a 

serem identificadas . O aprendizado é supervisionado e é feito em conjunto com o 
algoritmo de aprendizado de Kohonen. 

O algoritmo de aprendizado da rede counterpropagation é, portanto, obtido pela 
incerção do aprendizado de Grossberg entre os passos 4 e 5 do algoritmo de Kohonen. 

Discussão e resultados: 
Criamos um banco de dados contendo os trabalhos em Espectroscopia 

Mõssbauer sobre substâncias terrestres e extraterestres que contém ferro publicados 
desde a descoberta de RudolfMõssbauer até 1992. De cada trabalho extraiu-se a fonte , 
temperatura e I (intensidade do campo magnético aplicado à amostra) utilizados e I.S., 
Q.S. e Hn (campo magnético interno) obtidos, assim como a respectiva referência do 
trabalho . O nosso banco conta hoje com quase 500 substâncias catalogadas em 
disquete ou o equivalente a aproximadamente 500 páginas de um livro padrão. 

Existem várias medidas de cada subtância catalogada. Obteve-se um padrão 
representativo destas substâncias calculando-se uma média aritmética dos r. S. (em 
relação ao a-ferro) e dos Q.S., apenas. 

Para este trabalho realizou-se testes com dois grupos de substâncias: um de 
sulfatos, sulfetos e sulfitos, e outro de silicatos. Desta forma cada grupo contém as 
respectivas substâncias com seus padrões de 1.S. e Q.S. determinados estatisticamente. 

Utilizou-se uma rede counterpropagation para o reconhecimento de substâncias 
a partir dos parâmetros de r. S. e Q. S .. Escolheu-se este tipo de rede por sua 
capacidade de reconhecer e categorizar padrões estatísticos de uma amostra de dados. 
Neste caso propriedades que são similares nos vetores de entrada produzirão saídas 
similares [05]. 

Implementou-se a rede utilizando-se o compilador Borland C. Foram utilizados 
100 neurônios na camada de Kohonen dispostos numa estrutura bidimensional como se 
observa na fig.3. Este arranjo é especialmente útil para mapeamentos topológicos da 
entrada, o que facilitou a visualização da posição dos padrões em relação à norma, bem 
como o acompanhamento da convergência da rede [la]. Para a camada de Grossberg 
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rotulou-se cada neurônio como sendo representante de um composto conforme 
ilustrado na figura 4. 

F ez-se a normalização das entradas acrescentando-se uma dimensão ao espaço 
de entrada. Escolheu-se este procedimento pois a normalização comumente indicada 
na literatura pode conduzir a erros de classificação quando vetores de entrada de 
magnitudes distintas possuirem orientações angulares próximas, vide figura 5. 

z 

.k--+--t--X 
1 

y 

Figura 5: Normalização. 

Dado o vetor de entrada 
x = (Xl, Xl,) = (I.S., Q.S.) 

escolheu-se um valor N levemente maior que o maior comprimento dos vetores de 
entrada. Fez-se 

Xn = (Xo, Xl, Xl) 

onde Xo é a nova dimensão. Calculou-se Xo segundo a equação: 

Para a norma unitária fez-se: 
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Para os primeiros testes (com sulfatos, sulfetos e sulfitos) foram escolhidos. 31 
compostos o que implicou em 31 neurônios na última camada. Procurou-se sempre que 
o número de neurônios da camada de Kohonen fosse maior que o número de 
compostos a serem identificados. 

Um resultado típico do funcionamento da rede, para a classe dos sulfatos, 
sulfetos e sulfitos, é apresentado na tabela-I. 

Nosso estudo estabelece claramente que redes neurais pode ser útil na análise de 
dados Mõssbauer para determinar uma substância desconhecida. Um estudo mais 
amplo e completo, com um maior número de substâncias e classes em conjunto num 
único treinamento, está em andamento. 
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Tabela-l a): 

IS. Q.S. Substância 

0.4200 2.2850 Argentopyrite 
0.2733 1.1050 Arsenopyrite 
1.0333 2.6325 Berthierite 
0.3790 03080 Cattierite 
0.3250 0.5600 Chacocite 
0.3425 0.3227 Cobaltpentlandite 
0.3870 0.8540 Cubanite 
0.3900 0.4600 Djerfisherite 
1.2800 2.7800 Ferrous Sulfate 
0.3400 0.3500 Germanite 
0.2901 0.5150 Greigite 
0.4400 0.1500 Kornelite 
0.6151 0.0800 Macknawite 
0.2773 0.5028 Marcasite 
1.2436 3.1890 Melanterite 
0.3557 0.3875 Pentlandite 
0.3156 0.6001 Pyrite 
0.6736 0.0447 Pyrrhotite 
0.4550 0.6200 Romerite 
1.3200 3.1700 Rozenite 
0.5551 0.3500 Smythite 
0.6559 0.6925 Sphalerite 
0.6002 2.8473 Stanite 
0.4233 0.3500 Stannoidite 
0.3777 1.5450 Sternbergite 
1.2553 2.7470 Szolmolnokite 
0.7779 0.1940 Troilite 
0.4220 -0.2730 Vaesite 
0.3533 0.4423 Villaman inite 
0.2400 0.5950 Violarite 
0.6883 0.8000 Wurtzite 

a) Padrões do grupo dos Sulfatos, sulfetos e sulfitos utilizados 
no aprendizado da rede. 
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Tabela-l b): 

1. S. Q.S. Substância 1 a classiJJ.!:ação 2a classificação 
0.2983 1.1600 Arsenopy_rite Arsenopyrite ./ Ar~enopyrite 

1.1083 2.6700 Berthierite Berthierite ./ Arsenopyrite 
1.1300 2.5700 Berthierite Berthierite ./ Berthierite ./ 
0.3530 0.3220 Cobaltpentlandite Cobaltpentlandite Cattierite 

./ 

0.3330 0.3370 Cobal!I!entlandite Germanite Cobal!I!entlandite./ 
0.3751 0.8800 Cubanite Cubanite ./ Germanite 
1.2700 2.7200 Ferrous Sulfate Szolmonokite Ferrous Sulfate ./ 
1.2800 2.7700 Ferrous Sulfate Ferrous Sulfate ./ Szolmonokite 
0.2751 0.4800 Greigite Marcasite Greigite ./ 
0.2760 0.5050 Marcasite Marcasite ./ Greigite 
1.2300 3.1800 Melanterite Melanterite ./ Marcasite 
1.2607 3.2100 Melanterite Rozcnite Melanterite ./ 
0.6915 0.0200 Pyrrhotite Pyrrhotite ./ Mackinawite 
0.7683 -0.0700 Pyrrhotite Pyrrhotite ./ Mackinawite 
0.6651 0.6700 Sphalerite Sphalerite ./ Romerite 
0.4383 0.3400 Stannoiditc Stannoidite ./ Germanite 
0.3500 0.4740 Villamaninite Villamaninite ./ D jerfisherite 
0.6883 0.8000 Wurtizite Wurtizitc ./ Villamaninite 

b) I. S. e Q. S. experimentais de amostras conhecidas [03] 
submetidos à classificação da rede com apresentação das duas 
substâncias mais prováveis no reconhecimento. 
Os acertos foram assinalados com o símbolo (./ ). 
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ALGORITMOS GENÉTICOS E SUA APLICAÇÃO AO 
PROBLEMA DO CORTE DE BARRAS 
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Claudio Kirner 1 

RESUMO 

Este trabalho introduz os conceitos básicos da teoria de Algoritmos Gené
ticos, uma técnica de busca baseada na seleção natural de Darwin, cujas 
principais vantagens são a simplicidade e a generalidade. São descritos 
os principais conceitos relacionados ao método e definidos os três princi
pais operadores genéticos - reprodução, cruzamento e mutação. É discu
tida também uma experiência de implementação de Algoritmos Genéticos 
para solução do problema do corte de barras - uma versão do problema da 
mochila, rico em aplicações industriais importantes do ponto de vista técnico 
e econômico. Por fim, são apresentados e discutidos os resultados computa
cionais obtidos com a aplicação da técnica, comparando com os resultados 
computacionais obtidos com a aplicação de uma técnica mais tradicional 
para resolução do problema. 

1 Introdução 

Nos últimos anos, a necessidade de se resolverem problemas que envolvem um grande 
número de variáveis, mal definidos e de natureza adaptativa, tem impulsionado a pes
quisa e utilização de novas formas de sistemas de processamento. Tais sistemas têm 
por objetivo a resolução de problemas intratáveis, ou tratados de forma ineficiente, por 
sistemas "tradicionais" de computação. Uma das áreas da Ciência da Computação que 
tem grande interesse na resolução desse tipo de problema é a área de Inteligência Ar
tificial. As técnicas de Inteligência Artificial podem ser divididas em duas abordagens: 
a simbólica e a não-simbólica. 

Na abordagem simbólica (baseada na hipótese do sistema de símbolos físicos 
[Rich-88]), o conhecimento é armazenado na máquina explicitamente. O programador 
deve especificar, para cada problema a ser resolvido, a forma de representação do co
nhecimento (determinando as estruturas de dados, suas propriedades e interrelaciona
mento) e as regras de inferência. Isso exige um estudo, às vezes bastante profundo, 
sobre as peculiaridades do problema a ser resolvido. 

IDC - UFSCar - Caixa Postal 676 - S. Carlos-SP 
2DEP - UFSCar - Caixa Postal 676 - S. Carlos-SP 
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N a abordagem não-simbólica o conhecimento é armazenado na máquina im
plicitamente, e o programador não precisa elaborar um programa diferente para cada 
tipo de problema. As técnicas usadas para essa abordagem confiam em simulações e re
gras probabilísticas, de aplicação geral, independente do domínio do problema. Deve-se 
apenas dispor de uma forma de avaliar (numericamente) as soluções candidatas pro
duzidas pelo sistema. Assim, o sistema, trabalhando na .base de tentativa e erro e 
utilizando alguma forma de retroalimentação do erro, gradativamente "aprende" a pro
duzir soluções cada vez melhores, analogamente ao conceito de "experiência" associado 
aos seres humanos. 

Nesse contexto, Algoritmos Genéticos (AG) podem ser vistos como uma técni
ca da abordagem não-simbólica de Inteligência Artificial, sendo aplicados na resolução 
de problemas em duas grandes áreas: otimização e aprendizado de máquina. 

Este artigo apresenta os princípios básicos dos AG, bem como uma aplicação 
ao problema da mochila unidimensional irrestrito. Além disso, os resultados computa
cionais obtidos são apresentados, comparados e discutidos. 

2 Algoritmos Genéticos 

AG constituem uma técnica de busca inspirada no processo de evolução dos seres vivos, 
baseado na seleção natural de Darwin. Nesta seção, é apresentada uma breve descrição 
das principais características dos AG. Mais detalhes podem ser encontrados em [Davies-
91] e [Goldberg-89]. 

Como foi definido em [Grefenstette-86], um AG é um procedimento iterativo 
que mantém uma população de estruturas (chamadas indivíduos ou "strings"), que 
representam possíveis soluções de um determinado problema. A cada incremento tem
poral (chamado geração), os indivíduos na população at~al são avaliados de acordo 
com o valor de sua aptidão para solução do problema. Tendo como base essa avaliação, 
uma nova população de soluções candidatas é formada utilizando operadores genéticos 
específicos, tais como reprodução, cruzamento e mutação. 

Basicamente, esses operadores combinam a sobrevivência dos mais aptos den
tre a população de indivíduos com uma troca aleatória, porém estruturada, de in
formações entre esses indivíduos, de modo que, a cada geração, um novo conjunto de 
indivíduos é criado usando partes dos indivíduos mais aptos da geração anterior. 

Após um grande número de gerações - critério de parada do algoritmo genético 
- o indivíduo mais apto da última geração é a solução encontrada para o problema. Para 
resolver um problema através de AG deve-se considerar dois pontos fundamentais: 

1. cada solução candidata é representada por um indivíduo, que é uma 
"string" definida usando um alfabeto finito, de modo que cada "string" 
represente um conjunto de valores para o conjunto de parâmetros do 
problema. Um exemplo de alfabeto é o conjunto {O, I}, ou o conjunto 
de números inteiros. Cada posição da "string" representa um gene. 

11. a aptidão de um indivíduo, ou seja, a capacidade de adaptação ao-meio, 
é um valor não-negativo da qualidade da solução representada pelo in
divíduo. Quanto maior o valor da sua aptidão, melhor é a solução repre-
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sentada por esse indivíduo. Assim, a aptidão, na terminologia de AG, 
corresponde ao valor da função objetivo, na terminologia de Pesquisa 
Operacional (referente a problemas de maximização). A aptidão de um 
indivíduo pode ser vista como o desempenho que esse indivíduo apre
senta na resolução do problema. O sucesso do AG depende da escolha 
adequada da medida de aptidão. 

Reprodução e cruzamento podem ser considerados como os principais ope
radores genéticos, devido a sua ampla utilização e importância para os fundamentos 
teóricos dos AG. A mutação tem uma importância menor em relação a reprodução e 
cruzamento, mas também é bastante utilizada . . Esses três operadores são descritos a 
seguir. 

2.1 Reprodução 

A reprodução é um processo no qual os indivíduos da população atual são copiados 
para a população da geração posterior, em quantidades proporcionais à aptidão de 
cada um, ou seja, ao valor da função objetivo associado a cada indivíduo. As cópias 
produzidas são submetidas à ação de outros operadores genéticos, para a geração de 
novos indivíduos. Uma das formas de reprodução mais simples e mais usada é a seleção 
pela regra da roleta. Essa seleção simula o procedimento de girar uma roleta viciada, 
onde cada indivíduo da geração atual tem uma fatia da roleta cujo tamanho é propor
cional à sua aptidão. Assim, a probabilidade de que um indivíduo seja selecionado para 
reprodução, P selecti, é: 

p 

Pselecti = fi! L fi 
i=l 

onde: 

fi = aptidão do indivíduo i 

p = número total de indivíduos na população 

2.2 Cruzamento 

A aplicação do operador de cruzamento consiste em, sendo 1 o comprimento de um 
indivíduo, selecionar aleatoriamente uma posição inteira k entre 1 e 1-1 (inclusive), 
e criar dois novos indivíduos, trocando entre os dois indivíduos antigos os caracteres 
entre a posição k+1 e 1 (inclusive). Por exemplo, considere os indivíduos Sl e S2 abaixo: 

Sl = Xl X2 X3 X4 X5 X6 
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S2 = Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y6 

Seja escolhido aleatoriamente o ponto de cruzamento k 
gera dois novos indivíduos SI' e S2': 

SI' = Xl X2 X3 Y 4 Y5 Y6 

S2' = Y1 Y2 Y3 X4 X5 X6 

3, o. cruzamento 

o cruzamento pode ser realizado sobre apenas alguns indivíduos, quando se 
especifica uma probabilidade de cruzamento. São formados aleatoriamente os pares de 
indivíduos, que são os possíveis "pais" da nova geração. Em seguida, é verificado sobre 
cada par se eles vão sofrer cruzamento, analogamente ao lançamento de uma moeda 
viciada que resulta em cara (sucesso) com o valor de probabilidade estabelecido. Se o 
cruzamento for determinado sobre o par em questão, então a operação é realizada. 

2.3 Mutação 

A mutação é um operador que modifica o valor de algum gene (escolhido aleatoriamente) 
de um indivíduo, podendo ser vista como uma política de proteção contra a perda de 
material genético, ou seja, contra a não exploração de alguma região do espaço de 
busca. Assim, a mutação tende a aumentar a diversidade genética da população. 

Note que nem a reprodução nem o cruzamento criam novos valores de genes. 
Assim, se uma geração não possui um certo valor de gene em uma determinada posição, 
e esse valor é essencial para se obter uma boa solução, somente o operador mutação 
pode produzir esse valor de gene nessa posição [Karr-91]. Tipicamente, a probabilidade 
de mutação é bastante baixa, na ordem de uma mutação a cada mil genes. 

2.4 Principais Diferenças entre Algoritmos Genéticos e Métodos de Busca 
Convencionais 

Os AG diferem das técnicas de busca convencionais em alguns pontos fundamentais, 
que são: 

J. com os AG, a busca da melhor solução para o problema é feita sobre 
uma população de pontos, e não sobre um único ponto, reduzindo sen
sivelmente o risco da solução recair sobre um máximo (ou minimo) local. 

11. AG realizam uma busca cega. A única exigência é o conhecimento do 
valor da função objetivo de cada indivíduo. Não há necessidade de 
qualquer outra informação ou heurística dependente do problema. 

lll. AG usam operadores estocásticos, e não regras determinísticas, para 
guiar um busca altamente exploratória e estruturada, onde informações 
acumuladas nas iterações (gerações) anteriores são usadas para dire
cionar essa busca. 
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Apesar de sua simplicidade, os resultados obtidos com a aplicação do método, 
segundo [Goldberg-89], permitem concluir que AG são um método de busca robusto -
'eficiente e eficaz em uma grande variedade de problemas. 

3 O Problema da Mochila Unidimensional Irrestrito 

Considere o seguinte problema: 

Seja um conjunto de objetos de peso e valor conhecidos. Um alpinista pre
tende carregar sua mochila com a combinação mais valiosa desses objetos, 
de maneira a não exceder o peso máximo admissível da mochila. 

Este problema se enquadra na definição do clássico Problema da Mochila 
("Knapsack Problem"). Se a mochila for vista como uma barra, e os objetos como 
peças, tem-se o Problema do Corte e Empacotamento. Em Pesquisa Operacional, o 
Problema do Empacotamento (e Corte), genericamente, consiste em empacotar (cor
tar) unidades menores dentro de (a partir de) unidades maiores, de maneira a otimizar 
certos objetivos [Morábito-92]. Considere, por exemplo, uma barra (unidade maior) 
e um conjunto de peças (unidades menores), sendo que a combinação mais valiosa de 
peças devem ser escolhidas e combinadas para formar a barra, ou o processo inverso, 
onde deseja-se cortar a barra para produzir as peças, maximizando o valor das peças 
produzidas. No caso do corte de barras, onde uma única dimensão (comprimento) é 
considerada, esse problema é classificado corno Problema do Corte e Empacotamento 
Unidimensional. Nesse contexto, tem-se: 

ai = número de peças (objetos) i, alocadas na barra (mochila) 
Vi = valor de utilidade da peça (objeto) i 
li = comprimento (peso) da peça (objeto) i 
L = comprimento (peso admissivel) da barra (mochila) 
Si = densidade da peça (objeto) i, dada por Si = v;/ li 

Supondo que as quantidades das peças (objetos) são suficientemente grandes, 
tal que não restrinja o problema, ou seja, bi 2: lL/ld, i = 1,2, ... ,m, tem-se o Problema 
da Mochila Unidimensional Irrestrito, dado por: 

maXImIzar 

sujeito a 
m 

~l 'a' < L ~ I 1_ 

i=l 

- 42-



I SBAI - UNESP - Rio Claro/SP - Brasil 

com ai ~ O e inteiro i = 1, ... ,m 

As dificuldades para solução do problema são devidas à presença da restrição 
de integralidade das variáveis. Se não houvesse essa restrição, a solução ótima seria 
trivial: alocar lL/ljJ unidades da peça j (peça de máxima densidade). 

Devido à complexidade dos algoritmos apresentados para a solução desses 
problemas e a diversidade de casos particulares, autores têm-se preocupado na busca de 
métodos de solução genéricos e eficientes. Em geral esses problemas têm sido resolvidos 
utilizando Programação Dinâmica e "Backtracking" [Martello-80]. 

O estudo do Problema da Mochila Unidimensional é de grande importância, 
visto que qualquer problema de Programação Linear Inteira pode ser transformado em 
um Problema da Mochila [Taha-75]. Além disso, esse problema pode ser usado para 
modelagem de várias aplicações industriais [Morábito-92], tais como: 

J. Problema do Carregamento de Veículos 

11. Problema de Programação de Veículos 

111. Problema de Alocação de Arquivos 

4 Aplicando Algoritmos Genéticos ao Problema do Corte de Barras 

São descritas aqui as características específicas da implementação do AG para solu
cionar o problema do corte de barras. 

4.1 Codificação Genética 

Para representar um indivíduo, foi utilizada codificação genética com números inteiros. 
Cada indivíduo tem m posições, sendo m o número total de peças, e a i-ésima posição 
do indivíduo (i = 1,2, ... ,m) contém o número representando a quantidade de peças 
do tipo i que serão cortadas. Esse número varia de O até l L / liJ, que é a quantidade 
máxima de peças de tamanho li que pode ser cortada a partir do tamanho total L da 
barra. 

4.2 Função Objetivo 

Na avaliação da aptidão de cada indivíduo, deve-se determinar uma forma de penalizar 
o indivíduo que violou o comprimento da barra. Em [Goldberg-89] é sugerido que se 
use uma penalização, cujo valor é calculado considerando o quanto o indivíduo excedeu 
no comprimento da barra. Essa penalização é aplicada sobre o valor da função objetivo 
obtido por aquele indivíduo: 

m 

li = I>iai - P 
i=l 
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onde: 

p = termo da pen alização 

Em [Goldberg-86], foi adotada a seguinte penalização: 

p = 50(.,fê) 

onde: 

e = L~lliai - L se a solução representada pelo indivíduo 
ultrapassa o comprimento L 

e = ° caso con trário 

Entretanto, essa formulação ignora a diferença de unidades nos dois termos 
da equação da função objetivo, pois o primeiro termo (valor total) é dado em unidades 
monetárias e o termo p em unidades de comprimento. Como resultado, os autores são 
obrigados a multiplicar o valor do termo p da penalização por uma constante, esco
lhida naquele trabalho como 50, antes de subtraí-la do valor total. Essa constante é 
dependente da relação entre os valores absolutos das unidades de valor e das unidades 
de comprimento, que por sua vez, é dependente das instâncias do problema. Para 
mostrar efetivamente a desvantagem dessa abordagem, considere, como exemplo, que 
todos os valores das unidades monetárias são multiplicados por 100, e os comprimentos 
permanecem inalterados. Isso não altera a solução do problema (quantidade de cada 
peça i,i = 1,2, ... ,m, que deve ser produzida em uma solução ótima). Entretanto, seria 
necessário adaptar o valor dessa constante aos novos valores (essa constante teria que 
ser aumentada, caso contrário a magnitude do termo p seria muito pequena em relação 
à do valor total). 

Neste trabalho, a fim de evitar esse inconveniente, definiu-se o termo da pe
nalização p como sendo uma percentagem do valor total obtido pelo indivíduo: 

Cabe ressaltar que o valor p da penalização é calculado em função de Vi e li, 
mantendo a equivalência entre as unidades trabalhadas. 

4.3 Reprod ução Elitista 

Utilizando uma estratégia de reprodução simples (como a regra da roleta), os processos 
de cruzamento e mutação podem resultar em um comportamento não-monotônico de 
aptidão, isto é, pode acontecer que todos os indivíduos de uma geração recém-criada 
tenham valores de aptidão menores que os valores de aptidão dos melhores indi víduos 
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da geração anterior. Para evitar essa situação, implementou-se um operador reprodução 
que utiliza uma estratégia de seleção elitista, na qual se garante a sobrevivência dos 
melhores indivíduos da geração atual fazendo-se uma cópia desses indivíduos, que passa 
inalterada (sem sofrer cruzamento ou mutação) para a próxima geração. Os outros 
indivíduos da próxima geração são selecionados através da clássica seleção da roleta, e 
sofrem cruzamento e mutação de acordo com os respectivos fatores de probabilidade. 

5 Resultados Computacionais 

Nesta seção, são apresentados e comparados os resultados computacionais preliminares, 
obtidos com a aplicação do AG ao problema do corte de barras. 

Para estudar o problema, foram gerados vários exemplos, considerando o 
comprimento da barra L = 100, o comprimento li das peças gerado no intervalo 
[0.25L, 0.75L], o valor das peças igual ao comprimento (Vi = li), e o número de gerações 
igual a 100 e 200. Para cada quantidade m de peças, foram considerados lotes com 80 
exemplos cada, gerados aleatoriamente. 

Para os valores dos parâmetros do AG, foi utilizada uma população de 65 
indivíduos, e a taxa de mutação foi fixada em 0.001 (1 gene a cada 1000). 

A qualidade das soluções encontradas pelo AG é definida como uma percenta
gem do valor da solução encontrada, em relação ao valor da solução ótima. A solução 
ótima foi obtida atravé de Programação Dinâmica. Esses valores são vistos na tabela 
abaixo: 

número 
de peça$ 10 20 30 40 50 

(m) 
número 

de 100 200 100 200 100 200 100 200 100 200 
gerações 

qualidade 
$o/ução 97% 98% 90% 93% 90% 91% 88% 95% 87% 94% 
AG (%) 

Tabela 1: Qualidade da Solução Encontrada pelo AG 

Os resultados preliminares indicam que a qualidade da solução encontrada pelo 
AG pode ser melhorada significativamente (especialmente para grandes quantidades de 
peças), aumentando-se o número de gerações, como era esperado. 

Note que a qualidade da solução encontrada pelo AG é reduzida significativa
mente, em problemas com grandes quantidades de peças. Isso pode ser explicado pelo 
fato de que, como as peças têm comprimento no intervalo [0.25L,0.75L], apenas um 
número pequeno de peças pode ser cortado a partir da barra. Assim, durante a busca, 
o AG deve manter indivíduos que possuem poucos genes com valor "útil" (diferente de 
zero), pois a maioria dos genes deve ter valor zero, a fim de impedir que o indivíduo 
ultrapasse o comprimento da barra. Note também que no AG descrito anteriormente, 
o tamanho da população e o número de genes de um indivíduo são fixos, de modo que 
uma população pode ser vista como uma matriz, de tamanho fixo. Como a maior parte 
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dos elementos da matriz (valores de genes) tem valor zero, pode-se ver essa matriz como 
uma matriz esparsa (no caso específico deste problema). 

Assim, uma possível alternativa para melhorar a eficiência do AG neste pro
blema seria utilizar técnicas de codificação genética mais avançadas, nas quais utiliza-se 
indivíduos com número de genes variável, armazenando-se apenas os genes com valor 
"útil" (diferente de zero). Essa nova forma de implementação de AG é denominada AG 
"messy" [Goldberg-93], [Goldberg-90]. 

Além disso, acredita-se que esses resultados também podem ser melhorados 
introduzindo-se um pouco de conhecimento sobre o domínio do problema em alguns 
operadores genéticos, o que tem produzido bons resultados em outros problemas de 
otimização combinatorial [Grefenstette-85], [Suh-87], [Freitas-93]. 

6 Conclusões 

Neste trabalho, são apresentadas uma introdução à técnica de Algoritmos Genéticos 
(AG) e a implementação de AG para resolução do problema do corte de barras. 

Os resultados preliminares obtidos com AG foram comparados com resultados 
obtidos com a aplicação de outra técnica de busca exata. A qualidade das soluções 
encontradas pelo AG foi satisfatória, assumindo-se que é aceitável uma solução quase 
ótima. Foram apresentadas também duas alternativas para melhorar a qualidade das 
soluções apresentadas pelo AG para o problema do corte de barras. Essas alternativas 
serão objetos de pesquisas futuras. 

Apesar de AG nem sempre encontrar a solução ótima para o problema, na 
maioria das vezes ele encontra uma solução quase ótima, o que é aceitável quando 
se considera um problema complexo. Para esse tipo de problema, onde existe um 
grande número de restrições matemáticas, muitas vezes os métodos convencionais não 
se aplicam, devido à dificuldade em tratar essas restrições, aumentando a complexidade 
da implementação. Utilizando AG, a cada restrição do problema, apenas o cálculo da 
aptidão de cada indivíduo é modificado, sem que a implementação da técnica se torne 
mais complexa, pois o funcionamento dos operadores genéticos continua inalterado, 
mantendo sua simplicidade. Portanto, pode-se verificar a generalidade e a aplicabilidade 
do AG para modelar problemas complexos, e ainda obter uma solução ótima ou quase 
ótima para o problema, o que nem sempre é possível com métodos exatos, devido à 
explosão com binatorial. 
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RESUMO 

Este trabalho reporta o emprego de redes neuronais na modelagem de reator de síntese de 
amônia. A rede empregada é a "feedforward" contendo uma única camada oculta, utilizando-se o 
algoritmo de "backpropagation" na fase de aprendizado. Verificou-se que o aumento do número 
de neurônios na camada oculta, apesar de mapear bem o conjunto de dados da fase de 
aprendizado, não melhorou a previsão em outras situações não pertencentes àquele conjunto. A 
modelagem via rede neuronal mostrou-se adequada na previsão dos perfis de temperatura e da 
produção de amônia, quando comparada com os resultados obtidos pela modelagem 
fenomenológica. 

1. INTRODUÇÃO 

Uma das técnicas de inteligência artificial que nos últimos anos tem mostrado 
grande desenvolvimento é a de redes neuronais. Na área de engenharia química só recentemente 
esta técnica começou a ser utilizada, notadamente em detecção e diagnóstico de falhas de 
processos químicos [Hoskins et alii (1988,1990); Venkatasubramanian et alii (1990); Watanabe et 
alii (1989)] e em modelagem e controle de processos químicos [Bhat et alii (1990); Bhat & 
McAvoy (1990); Ungar et alii (1990); Psichogios & Vngar (1991); Su & McAvoy(1992)]. 

A potencialidade do uso de redes neuronais em processos químicos é grande, pois 
a maioria deles apresenta fortes não-linearidades. A rede teria uma capacidade de "aprender" o 
que ocorre no processo. Desta forma, contornam-se as dificuldades inerentes à obtenção de um 
modelo fenomenológico representativo do processo. O sucesso de uma modelagem e controle de 
processo via rede neuronal, no entanto, depende fortemente do conhecimento das principais 
variáveis do processo, além de se ter uma base de dados de boa qualidade, ou seja, que contenha 
todas as informações importantes do processo e que o domínio desejado. 

Uma das dificuldades no emprego de redes neuronais está ligada à estrutura da 
rede e à fase de aprendizado. Embora existam muitos tipos de redes neuronais, duas classes de 
rede são geralmente empregadas: a rede de múltiplas camadas, cuja informação segue uma única 
direção ("multilayer feedforward network"), e a rede recursiva ("recurrent network"). Estas duas 
classes de rede são mostradas respectivamente nas figuras IA e lB. A fase de aprendizado ou 
treinamento é geralmente realizada através do método de retropropagação ("backpropagation") 
que foi obtido do método de otimização do gradiente descendente. Esta metodologia foi 
basicamente consolidada por Rumelhardt & McClelland (1986). Freqüentemente, a fase de 
treinamento exige a apresentação do conjunto de dados à rede por milhares de vezes e, como em 
qualquer problema de otimização (que é o caso da fase de treinamento), a possibilidade de 
existência de mínimos locais é muito grande. Não existe até hoje algoritmo comprovadamente 
eficiente que assegure treinamento "ótimo". 
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No presente trabalho é apresentado o estudo e aplicação de redes neuronais ao 
processo de produção de amônia. O reator industrial de síntese de amônia será aqui representado 
por um modelo fenomenológico. 

x(l) 

x(2) 

x(q) 

1 (bias) 

camada 
de entrada 

camada 
oculta 

camada 
de saída 

Figura IA - Rede de Múltiplas Camadas 
( "Multilayer Feedforward Network" ) 

y(l) 

y(2) 

Y(P) 

Figura 1B - Rede Recursiva 
( "Recurrent Network" ) 

Figuras IA e IH - Esquema de tipos de redes neuronais 

y(l) 

2. PROCESSO DE SÍNTESE DE AMÔNIA E MODELAGEM FENOMENOLÓGICA 

A síntese de amônia é realizada industrialmente em reatores catalíticos de leito fixo 
com catalisadores à base de ferro . A reação que descreve o processo é dada por: 

N 2 + 3 H 2 ~ 2 NH 3 

Existem vários tipos de reatores industriais utilizados no processo de síntese de 
amônia, e a diferença entre eles reside na forma de aproveitamento do calor ( trocadores de calor 
internos) e tipo de escoamento ( fluxo axial ou radial ). O processo escolhido neste trabalho 
utiliza um reator de fluxo axial com tubos internos de refrigeração (tipo TVA), apresentado por 
Murase et alii (1970), por se tratar de um reator clássico com modelo fenomenológico muito bem 
estabelecido. O modelo proposto por estes autores e aqui utilizado como sendo representativo da 
planta é o seguinte : 

Balanço de massa 
dNN 
__ 2 =-R 

dZ v (1) 

( 
P pl.S P) 

R = a K N2 H2 _ K NH, 
v I P 2 pl,S 

NH, H2 (2) 

(3) 

Balanço de energia na corrente de alimentação do reator 

(4) 
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Balanço de energia no leito catalítico 

dTr = _ US 1 (T _ T ) + (-MI)S2 R 
dZ WC r a WC v 

pr pr (5) 

o sistema de equações (1) a (5) representa o modelo matemático fenomenológico 
clássico p'ara o processo de obtenção de amônia num reator mostrado esquematicamente na figura 
2 . A descrição com mais detalhes deste processo é mostrada em Murase et alii (1970). 

leito 
catalítico 

Figura 2 - Esquema de reator tipo TV A utilizado em síntese de amônia 

3. MODELAGEM VIA REDES NEURONAIS 

3.1 - Estrutura da Rede Neuronal 

A rede neuronal utilizada na modelagem e simulação do processo de síntese da 
amônia é a "feedforward network" ( figura IA ). Nesta rede os neurônios de uma camada são 
conectados a todos os neurônios da camada seguinte. Cada informação que sai de um neurônio de 
uma camada (i) é ponderada por um dado peso ( Wij ) e enviada a todos os neurônios da camada 
seguinte 0). A convergência da rede neuronal está ligada à melhor escolha possível do conjunto 
de pesos W. A rede escolhida possui três camadas : a camada de entrada de dados, a camada 
oculta ("hidden layer") e a camada de saída. A camada de entrada não efetua nenhum 
processamento. A fim de diminuir as dificuldades de convergência, todos os dados do conjunto de 
aprendizagem são normalizados entre zero e um. Além dos dados de entrada, alimentamos 
também um valor de referência ("bias") à rede. 

A relação entre a entrada e a saída dos neurônios é dada por uma função do tipo : 

1 
f(a)- --

1 + e-a (6) 

A figura 3 apresenta um neurônio de uma camada j da estrutura da rede. Todas as 
variáveis de entrada Xi são ponderadas com um valor Wij e somadas, conforme a equação (7) : 
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n 
S . = L:W .. x.+W I · 

J i=1 1,J I n+ ,J (7) 

A saída do neurônio, Oj , é então calculada à partir da expressão : 

(8) 

Xl 
W lj 

W nj 
X 

n 

1 
W n+1j 

(bias) 

Figura 3 - Representação de um neurônio j da estrutura da rede 

o sistema "aprende" a partir de uma adaptação dos pesos, de forma a minimizar o 
quadrado da diferença entre os valores experimentais e os calculados pela rede neuronal (Eq.9 ) . 

(9) 

No presente trabalho os "dados experimentais" foram gerados através de um 
modelo matemático, de maneira que podemos considerá-los precisos. Utilizou-se então o critério 
dado pela equação (9) . Outros critérios foram propostos recentemente na literatura como os 
dados por Pollard et alii. (1992), onde a função objetivo seria menos sensível a dados com erros 
grosseiros. 

3.2 - Algoritmo de Treinamento de Redes Neuronais 

Pelas figuras 1 A e 1 B podemos verificar que para se obter o conjunto de pesos 
(W) é preciso se ter, antes de mais nada, um conjunto de dados formado por subconjuntos de 
pares entrada/saída do processo ("learning set"), que deve ser montado de tal forma que se 
contemplem todas as informações relevantes do processo. Em particular, tal conjunto foi obtido a 
partir do modelo fenomenológico do processo descrito anteriormente, na falta de dados oriundos 
de uma unidade industrial. Tendo esse conjunto de dados, utiliza-se um algoritmo de otimização a 
fim de se obter o conjunto de pesos que satisfaça um critério dado, por exemplo, pela equação 
(9). 

O algoritmo mais utilizado para determinar o conjunto de pesos ( W ) é o 
"backpropagation", que é uma derivação do gradiente descendente ( Rumelhart & McClelland, 
1986 ). Este é obtido a partir da minimização do resíduo quadrático ( E ) com respeito a Wij . 
Desta forma, o gradiente 8E/8Wij pode ser calculado e, conseqüentemente, a direção a ser 
seguida no processo de minimização do resíduo. 
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A diferença entre o método do gradiente descendente e o "backpropagation" é que 
este último usa apenas um subconjunto de dados entrada/saída de cada vez, enquanto que o 
método do gradiente tradicional emprega todos os dados do conjunto de aprendizado. Desta 
forma, a variação dos pesos a cada iteração é dada por: 

~ W~m) = n f'(S )(y(m) _ O(m) )O(m) 
J,k '( k k k J (lO) 

para a camada de saída, e : 

(11) 

para a camada oculta ("hidden layer") . 

o procedimento de ajuste dos pesos é feito da seguinte maneira : primeiro são 
ajustados os pesos entre a camada oculta e a de saída ( Wj,k ) e depois os pesos entre a camada de 
entrada de dados e a oculta ( WiJ ). Isto é feito para cada apresentação dos pontos experimentais. 

Neste trabalho utilizou-se uma variante deste método, na qual ocorre uma 
mudança dinâmica do fator 11 de acordo com o desempenho da função resíduo E . Se o resíduo 
diminui após um certo número consecutivo de apresentações ( 3 apresentações ), ocorre um 
aumento do fator 11 de certo percentual ( + 1 % ). Se o resíduo aumenta uma única vez o fator 11 é 
desacelerado ( - 1 % ). O número de apresentações consecutivas e o percentual de aumento ou 
diminuição do fator 11 são parâmetros escolhidos de forma arbitrária. 

Uma vez determinado o conjunto de pesos (W) que minimiza o resíduo (E), para 
simular o processo basta multiplicar um conjunto de dados de entrada qualquer pelos respectivos 
pesos, respeitando a estrutura da rede, e obter o conjunto de resultados após a camada de saída 
da rede. 

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

o conjunto de dados fornecido para a fase de aprendizado foi gerado pelo modelo 
fenomenológico a partir de um "projeto de experimentos" fatorial completo, tendo como variáveis 
vazão e temperatura de alimentação e pressão de operação. O intervalo de cada uma dessas 
variáveis é : 

Vazão de alimentação (N2 + H2 + NH3 ) : 25000 a 27500 kglh 
Temperatura de alimentação : 245 a 285°C 
Pressão de operação : 275 a 300 atm. 

A tabela 1 apresenta os valores das condições operacionais referentes ao projeto 
fatorial (2U onde u = 3 ). 

O conjunto de dados de aprendizado da rede foi composto por oito pares 
entrada/saída, cada um contendo como entrada as vazões mássicas de nitrogênio, hidrogênio e 
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amônia, a pressão e temperatura de operação e, como saída as vazões mássicas dos reagentes e 
produtos e 10 temperaturas ao longo do reator. 

Tabela 1 - Valores das condições operacionais que geraram 
o conjunto de dados para o aprendizado da rede 

PONTO W (kglh) P (atm) T~ eC) 
1 25000 275 245 
2 27500 275 245 
3 27500 300 245 
4 25000 300 245 
5 25000 275 285 
6 27500 275 285 
7 27500 300 285 
8 25000 300 285 

Foram testadas redes contendo de 2 a 30 neurônios na camada oculta. Utilizou-se 
o "backpropagation" com valor do fator 11 constante entre 0,01 e 10. As figuras 4A e 4B 
mostram, respectivamente, o valor do resíduo definido pela equação (9) em função do número de 
neurônios e do fator 11 , ( 0,5 e 5 constantes), após 7000 apresentações. 

0,035 
_ 0,03 

I:;a;;:l 0,025 --co 0,02 

"ª 0,015 
'fii 
~ 0,01 

0,005 

2 6 10 14 18 22 26 30 

Número de neurônios na camada 
oculta 

Figura 4A - 11 = 0,5 

2 6 10 14 18 22 26 30 

Número de neurônios na camada 
oculta 

Figura 4B - 11 = 5 

Figuras 4A e 4B - Resíduo após 7000 apresentações. Fator de amortecimento (11) contante. 

Em geral, na literatura são recomendados valores de 11 menores que 1 ( Jacobs, 
(1988) ), mas tem-se observado que isto não pode ser considerado como uma regra. Este fato é 
mais bem observado quando se utiliza o algoritmo com 11 variável ( figura 5 ). O valor inicial de 11 
foi de 0,01 e após cerca de 1000 apresentações já atingia valor de 10 ( limite máximo arbitrado). 
Nesta mesma figura é dado o valor do resíduo (E) em função do número de apresentações. 

Os perfis de temperatura do reator previstos em condições não pertencentes ao 
conjunto de dados da fase de aprendizado são mostrados na figura 6 ( interpolação) e na figura 7 
( extrapolação ). Em ambos os casos os resultados são bastante satisfatórios. 
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100 ' .. , ........ _ .. -------- ..... 10 , , . , , , . " , 
10 . . 8 
;~ . - . 

~ . 6 -= 11 = 't:S 0,1 4 '. --resíduo ~ 

~ ···_·eta 

0,01 2 
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NÚMERO DE APRESENTAçóES 

Figura 5 - Fator de amortecimento (11) e resíduo (E) em função do número 
de apresentações. 10 neurônios na camada oculta 

A maior discrepância é observada na previsão da produção de amônia, onde o 
desvio dos resultados em condições de interpolação e extrapolação são maiores que os do perfil 
de temperatura. Na figura 8 são apresentados esses resultados. Um aumento no número de 
neurônios na camada oculta não melhora a previsão na produção de amônia. Este problema é 
discutido por Pollard et alii (1992), onde é mostrado através de experimentos numéricos que um 
maior número de neurônios na camada oculta pode mapear melhor os dados da fase de 
aprendizado, mas pode piorar a previsão. Este fato foi também alertado por Su et alii (1992), 
onde um aumento excessivo de neurônios ocasionaria um sobreajuste ("overfitting"). A 
comparação da previsão de produção de amônia obtida por redes contendo 1 O e 30 neurônios na 
camada oculta com dados "reais" é apresentada na tabela 2, mostrando na maioria dos casos uma 
piora com redes com maior número de neurônios. 
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Figura 6 - Perfil de temperaturas (interpolação) 
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W = 26250 kg!h; P = 285 atm ; Ta = 285°C 
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Figura 8 - Comparação entre os valores "experimentais" e os estimados 
pela rede com 10 neurônios na camada oculta. 

Tabela 2 - Previsão da produção de amônia (kglh) com rede neuronal contendo 10 e 
30 neurônios na camada oculta. Condições de operação fora do domínio 
fornecido na fase de aprendizado (extrapolação) . NR - número de 
neurônios na camada oculta. 

Valor "real" Previsão com NR = 10 Previsão com NH = 30 
6985 6931 6950 
6858 6925 6997 
7345 7302 7277 
7439 7474 7488 
6557 6531 6508 
7793 7770 7734 

5. CONCLUSÕES 

A modelagem de processos químicos via rede neuronal tem apresentado um grande 
desenvolvimento nestes últimos anos. A previsão do comportamento da produção de amônia via 
rede neuronal apresentou bons resultados quando comparados com os dados "reais". Um 
aumento do número de neurônios na camada oculta, apesar de representar bem os dados do 
conjunto de aprendizado, piorou a previsão em condições não pertencentes àquele conjunto, 
mostrando que é necessário evitar possíveis problemas de sobreajuste ("overfitting"). 

Uma grande vantagem de uma rede neuronal treinada é a velocidade com que se 
consegue simular o processo, podendo ser efetuada mesmo em microcomputadores de baixa 
capacidade de cálculo. Em contrapartida, a etapa de treinamento da rede pode ser um processo 
demorado, exigindo assim equipamentos de maior porte. 
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6. NOTAÇÃO 

a - Atividade catalítica 
CPa - Calor específico do gás de alimentação no trocador de calor 
CPr - Calor específico da mistura reagente no leito catalítico 
E - Desvio quadrado entre dados experimentais e calculados 
Ei - Energias de ativação 
f - Função sigma ( eq. 6 ) 
Ki - Constantes de velocidade de reação 
ki - Constantes da equação de Arrhenius (eq. 3 ) 
n - Número de variáveis de entrada 
NR - Número de neurônios na camada oculta 
NN2 - Vazão mássica de nitrogênio 
Oj - Saída do neurônio j da camada de cálculo 
Ok - Saída do neurônio k da camada de saída 
p - Número de variáveis de saída da rede neuronal 
PH2 - Pressão parcial de hidrogênio 
PN2 - Pressão parcial de nitrogênio 
PNH3 - Pressão parcial de amônia 
q - Número de variáveis de entrada da rede 
r - Número de pares entrada/saída do conjunto de aprendizado 
Rv - Velocidade de reação 
R - Constante universal dos gases 
SI - Área de transferência de calor por unidade de comprimento 
S2 - Área transversal do reator catalítico 
Sj - Soma ponderada das entradas de um neurônio 
Tr - Temperatura do gás no leito catalítico 
Ta - Temperatura do gás no tubo trocador de calor 
U - Coeficiente global de troca térmica 
Wij - Peso da variável i , neurônio j 
W - Vazão mássica global 
W - Conjunto dos pesos da rede 
Xi - Variável normalizada de entrada da rede neuronal 
yk - Variável k normalizada da saída da rede neuronal 
Z - Distância axial 

Gregos 

a - Variável da função sigma 
11 - Fator de amortecimento e/ou aceleração 
LlH - Calor de reação 

Superscrito 

m - Ponto do learning set 
u - Potência do "projeto de experimentos" 

Derivada primeira 
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Sumário 

Uma generalização de modelos de neurônios recorrentes é proposta. A partir desta ge
neralização, problemas de otimização dinâmica discreta não aditivamente separáveis podem ser 
resolvidos. Entre esses, problemas de controle ótimo multi-estágios são focalizados. Uma rede 
neural para resolver tais problemas é proposta com um método direto para designar seus pe
sos e incorporar conhecimento sobre o sistema considerado. Diferentes abordagens sobre como 
incorporar redes neurais em estratégias de controle ótimo têm sido propostas usando algorit
mos do tipo gradiente e back-propagation. Uma das vantagens da abordagem proposta aqui é 
a ausência de treinamento a partir de exemplos. Aplicações são apresentadas para ilustrar o 
comportamento da rede proposta. 

"Trabalho desenvolvido com o apoio da FAPESP 
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1 Sistemas de Controle Ótimo e -PD 

Estamos aqui interessados no problema de se construir um elemento computacional inteligente 
que em N estágios conduz o estado de um sistema dinâmico, de um ponto inicial para algum 
ponto final, com o objetivo de minimizar (ou maximizar) uma determinada função objetivo. 
Suponhamos que o sistema seja dado pela seguinte equação à diferenças não-linear: 

x(k + 1) = f(x(k), u(k)) , k = 0,1, ... , N - 1, x(k) E Rn
, u(k) E Rm (1) 

Desejamos determinar a lei de controle que minimiza a função objetivo descrita na forma geral: 

N-l 
J = h(x(N)) + L g(x(k), u(k)) (2) 

k=O 

onde N indica o estágio final. A equação à diferenças e a critério de desempenho dada por (1) 
e por (2), respectivamente, podem ser uma aproximação discreta para um sistema contínuo, 
ou podem representar um sistema que é realmente discreto. Consideraremos sistemas do tipo 
discreto para a obtenção da rede proposta neste capítulo. 

Kirk [KIRK 70J mostrou que a aplicação da Programação Dinâmica (PD) para este problema, 
adotando um procedimento backward, conduz à seguinte equação de recorrência: 

JÍv-k N(x(N - k)) , 

com J*(x(N)) = h(x(N)). 

min {g(x(N - k), u(N - k)) 
u(N-k) 

+ Jiv_(k_l),N(J(x(N - k), u(N - k))} , k = 1,2, ... , N (3) 

A solução desta equação de recorrência é uma lei de controle ótimo ou uma política ótima, 
u*(x(N - k), N - k), k = 1,2, ... , N, que é obtida através da análise de todos os valores possíveis 
da variável de controle, para cada estado. 

A fim de transformar o processo num procedimento computacional, é necessário quantizar 
tanto as variáveis de estado, como as variáveis de controle, em um número finito de níveis. 
No desenvolvimento que se segue, x(i)(k)(i = 1,2, ... ,S) e u(j)(k)(j = 1,2, ... ,C) denotarão os 
valores quantizados para as variáveis de estado e de controle no estágio k, respectivamente. 

Redes Neurais e Sistemas de Controle: A necessidade de atender a crescente demanda 
de requisitos de controle, em função do aumento da complexidade de sistemas ' dinâmicos, tornam Redes 
Neurais Artificiais (RNA) atraentes, uma vez que possuem capacidade de aprendizado, aproximar funções, 
classificar padrões, além do potencial para implementações paralelas em hardware [ANTS 92]. Em muitas 
aplicações, RNA são usadas para otimizar determinadas funções objetivo, como por exemplo, Redes de 
Hopfield [HOPF 85,HOPF 86] e Redes Multi-Camadas [NGUY 90,PSAL 88] sendo estas últimas, as mais 
comumente usadas. Problemas de controle podem ser divididos em duas grandes classes. A primeira, 
envolve problemas de regulação e tracking. A segunda, diz respeito a problemas de controle ótimo. Tanto 
para problemas de tracking quanto para problemas de controle ótimo, métodos adaptativos podem ser 
separados em métodos diretos e métodos indiretos. 
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Figura 1: Neurônio Generalizado 

Um método indireto consiste em uma fase de identificação do sistema, seguida da fase de determinação 
da estratégia de controle. Um exemplo de método indireto pode ser encontrado em [NGUY 90]. Um 
método direto determina apenas a estratégia de controle a partir do modelo. Em [PSAL 88] encontra
se um método direto, que é uma modificação do back-propag(ltion. Além destes, existem os métodos 
baseados em técnicas de aprendizado com reforço, que constituem uma área ativa de pesquisa em RNA 
e em Aprendizad.o de Máquina [SUTT 92]. Estes métodos fundamentam-se em estudos de aprendizado 
de animais e no trabalho de controle por aprendizado encontrado em [MEND 70]. 

Na próxima seção, uma rede neural que implementa um método direto para controle ótimo é proposta. 
O método direto proposto fundamenta-se na troca de informações que ocorrem entre os neurônios, durante 
o processamento químico sináptico [ROCH 92]. 

2 DOCNN - Rede Neural para Problemas de Controle Ótimo 
Discretos 

Definição do Neurônio Generalizado Uma generalização de modelos de neurônios re
correntes é proposta, da qual os neurônios Max e Min são casos particulares. O neurônio é 
um elemento adaptativo cujo processamento pode ser subdividido em processamento numérico 
e simbólico. Por processamento numérico entende-se o conjunto de operações aritméticas que o 
neurônio deve processar, enquanto que por processamento simbólico, o conjunto de operações 
Lógicas processadas durante a troca de mensagens realizada pelos neurônios antes de uma ação. 
O neurõnio generalizado artificial [Figura 1] é um elemento computacional que: - agrega suas n 
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Camada- li 

Camada- x 

Figura 2: Rede Neural para Problemas de Controle Ótimo 

entradas ai, v = L~l gi(ai) de acordo com os pesos sinápticos gi correspondentes às conexões 
entre os neurônios de entradas (pré-sinápticos) ni ao neurônio de saída (pós-sináptico) nk (neste 
caso, os pesos são funções das entradas ai ), 

- recodifica v E V na ativação ap do neurônio pós-sináptico: 

ap = { ~(v) if v ~ a: 
caso contrário 

onde a: é um limiar e f é uma função de transferência (ou de ativação). O neurônio generalizado 
pode também possuir uma sinapse recorrente. Baseados nesta definição, o seguinte neurônio 
pode ser obtido: Se 

(4) 

e 

{
I para todo v ~ a: 

f(v)= O casocontrário 

então o neurônio é um neurônio binário, ou neurônio de McCulloch e Pitts. Além deste, 
outros neurônios podem ser obtidos, tais como, neurônio fuzzy, neurônios do tipo Max e Min 
[GOM1 92,GOM2 92]. 

A rede neural proposta para problemas de Controle Ótimo Discretos é uma rede com rea
limentação, constituída de duas camadas [Figura 2]. A primeira camada contém neurônios do 
tipo generalizado, denominados neurônios-u, enquanto que a segunda camada contém neurônios 
do ti po Max (ou Min), denominados, neurônios-x. A primeira e segunda camadas são denomi
nadas Camada-u e Camada-x, respectivamente. Uma vez que estamos considerando problemas 
discretos, as entradas na primeira camada correspondem aos diferentes valores que a variável de 
controle u(k) pode assumir no estágio N - k e serão denotados por Ui, i = 1,2, ... , enquanto que 
as entradas na segunda camada, correspondem aos diferentes valores que a variável de estado 
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a1( u) a2(u) a1(x) a2(x) 

G(al(u)) G(al(x) G(a2(x)) 

s = f(G(al(u) + G(a2(u))) s = min{G(al(x), G(a2(x))} 

neurônio-u neurônio-x 

Figura 3: Neurônios da DOCNN 

x(k) pode assumir, no estágio-N - k, e, por sua vez, serão denotados por Xi, i = 1,2, .... Um 
neurônio-u [Figura 3] é um neurônio do tipo generalizado que recebe dois sinais de entrada 
sincronizados, a1(u) e a2(u), para fornecer uma saída s. Estes sinais a1(u) e a2(u) podem ser 
vetores de dimensôes apropriadas. 

Supondo que as entradas a1(u) e a2(u) E Rn e que as funções peso associadas são G(a1(u)) = 
(gl(a1 1(u)),g2(a1 2(u)), ... ,gn(a1n(u))) e G(a2(u)) = (gl(a2 1(u)),g2(a22(u)), ... ,gn(a2n(u))), 
respectivamente, então, a saída s do neurônio-u é dada por: 

n n 

S = 1(~=gi(a1i(u)) + Lgi(a2i(U))) 
i=1 i=1 

sendo 

1(8) = { ~ se 8 ~ a 
caso contrário 

(5) 

onde a é um limiar do neurônio-u. 

Um neurônio-x [Figura 3] é um neurônio Max generalizado, se problema de otimização 
a ser resolvido for um problema de Maximização, ou é um neurônio Min generalizado, caso 
contrário. Ele recebe vários pares de sinais de entrada: (a1( x), a2( x)) que são sincronizados para 
fornecer a saída s. Supondo que o par de entrada num determinado neurônio-x é a1( x) e a2( x) 
E Rm e que as funções peso associadas são G(a1(x)) = (gl(a1 1(x )),g2(a12(x )), ... , gm(a1m(x ))) 
e G(a2(x)) = (gl(a2 1 (x))),g2(a22(x)), ... ,gn(a2n(x))), respectivamente, então, a saída s do 
neurônlo-x é dada pelo máximo ou mínimo de suas entradas, 

s = max{aIl ou s = min{at} 
i i 

onde ai = G(a1(x)) + G(a2(x)) e l denota o número de entradas no neurônio-x. 
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o o ... Camada-u 

... Camada-x 
s 

Figura 4: Processamento Numérico e Simbólico 

o Processamento Simbólico e o Processamento Numérico realizados pelos neurônios 
da DOCNN são mostrados na Figura 4. 

Maiores detalhes sobre a dinâmica da DOCNN pode ser encontrado em [FRAN 93]. 

2.1 Dinâmica da DOCNN - Algoritmo de Programação 

Denotaremos por: S - número de neurônios da Camada-ui C - número de neurônios da Camada-x; 
NS - número de estágios; N - dimensão do vetor de entrada no neurônio-ui M - dimensão do vetor de 
entrada no neurônio-x; W - matriz de pesos de ordem C x S; s(.) - saída de um neurônio da rede; 
g(.) = (gl(')' g2(')"'" gn(.)) - função peso da entrada; somag (.) = Lk=l gk(.) 

Passo - Estágio NS-11 

Para j = 1,2, ... ,S faça 
Para i = 1,2, ... , N faça 

Initialização 

IníciQ 
leia( a1i( ui)) 
designe gi(a1 i (ui )) 
designe gi(a2i(Ui)) 

Fim 
Para i = 1,2, ... , S faça 

q(T(ui)) = a1(ui ) 

P rocessalnen to 

Para j = 1,2, ... , C faça 
Início 

1=1 
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Para j = 1,2, ... ,C faça 
Para i = 1,2, ... , M faça 
Início 

leia( a1 i ( xi)) 
designe gi(a1i(Xi)) 

Fim 

Para j = 1,2, ... , C faça 
q(T(xi )) = a1(xi ) 
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Para i = 1,2, ... , S faça 
Início 

Execute o Passo Processamento Simbólico NS-l para o par (ui,xi) 
Se W(u i

, xi) = 1 então 
Exe~ute o Passo Processamento Numérico 

Fim 
Calcular a saída de xi, s = mini {ai} 
Armazenar o valor de u correspondente ao valor máximo 

Fim 

I Passo - Estágio NS-k I 
Initialização 

Para j = 1,2, ... , S faça Para j = 1,2, ... , C faça 
Para i = 1,2, ... , N faça Para i = 1,2, ... ,M faça 
Início Início 

leia(a1i(ui )) 
designe gi(a1i(ui)) 

Fim 

leia( a li( xi)) 
designe gi( ali (xi)) 

Fim 
Para i = 1,2, ... , S faça 

q(T(u i )) = al(ui) 
Para j = 1,2, ... , C faça 

q(T(xi )) = al(xi) 

Processamento 

Para j = 1,2, ... ,C faça 
Início 

/ = 1 
Para i = 1,2, ... , S faça 
Início . 

Execute o Passo 
Processamento Simbólico N S - k 
para o par (ui,xi) 
Se W(ui,xi) = 1 então 

Execute o Passo Processamento Numérico 
Fim 
Calcular a saída de xi, s = mint{ at} 
Armazenar o valor de u 
correspondente ao valor máximo 

Fim 

Passo Processamento Simbólico NS-k 
Para o i-ésimo neurônio--u, ui, faça 
Início 

Receber, através de seu receptor, a quantidade 
q(T(xi )) = xl transmitida pelo neurônio xi, 

Passo Processamento Simbólico N S-1 

Para o i-ésimo neurônio-u, ui faça 
Início 

Ativar a conexão recorrente, 
enviando o sinal q(T(u i » = C(u i

) 

para o próprio neurônio ui, 
então a2(ui) = q(C(u i ) 

Ativar a função controladora C(u i ) = f(q(T(ui)) ,q(R(xi )) 
Se C(u i ) é factível então 

W(ui,xi) = 1 
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senão 
W(ui,xi) = ° 

Ativar as conexões de realimentação, enviando o sinal q(C(u i )) para todos 
os neurônios-x da Camada-x 

Receber a saída s(x), onde x é o neurônio com o maior grau 
de matching com o neurônio ui, i.é., a2(ui ) = s(x) 

Fim 

Passo Processamento Numérico 
Para o i-ésimo neurônio-u, ui, faça 

Calcular a saída 
s(ui) = somag(al(u i)) + somag(a2(ui )) 

Para o j-ésimo neurônio-x , xi, faça 
Início 
Receber a saída s(ui ), i.é. , a2(xi ) = s(ui ) 
Calcular uma de suas ent radas ai = s(ui ) + somag(xi ) 

I = 1+1 
Fim 

2.2 Exemplo Ilustrativo 

Algoritmo Principal 
Início 

Executar o Passo Estágio N S - 1 
Para k = 2, ... , NS faça 

Executar o Passo Estágio N S - k 
Fim 

Consideremos o sistema discreto, proposto em [KIRK 70], definido pela equação à diferenças: 

x(k + 1) = [1 + a~t]x(k) + M.tu(k) k = 0,1, ... , N - 1. 

Deseja-se selecionar valores para u(O), u(l), .. . de forma a mover o sistema de um estado ini cial x(O), 
para um estado final x(N), com o menor esforço . A função objetivo associada a este problema é: 

N-l 

min J = x2(N) + À~t[u2(0) + u2(1) + ... + u2(N - 1)] = x2(N) + À~t L u2(k) 
k=O 

As seguintes restrições são também considerad as: 

0.0 ~ Xk ~ 1.5; - 1.0 ~ u(k) ~ 1.0 

N é o número de estágios e À é uma constante que permite o ajuste da importância relativa dos dois 
termos em J. 

Para simplificar os cálculos, seja a = 0, b = 1, À = 2, N = 2, ~t = 1. Então, o processo de dois 
estágios é descrito pela equação diferença: x(k + 1) = x(k) + u(k) ; k = 0,1 e a função objetivo é dada 
por: J = (x(2))2 + 2(u(0))2 + 2(u(1))2. 

Para seguir os passos do Algoritmo Principal , vamos supor que a variável u e a variável x são quanti
zadas nos seguintes valores: 

u(k) = {-1.0 ,-0.5,0.,0.5,1.0} e x(k) = {0. ,0.5, 1.0,1.5}. 

Temos que: N S = 2; S = 5; C = 4. Assim a rede DOCNN é uma rede do tipo da mostrada na Figura 
2, constituída de 05 (cinco) neurônios na primeira camada e 04 (quatro) neurônios na segunda. 
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Outras aplicações foram realizadas para verificar a utilização e desempenho da rede proposta, tais 
como, a resolução de problemas de reguladores lineares discretos. Para maiores detalhes ver [FRAN 93]. 

3 Conclusão 

Neste trabalho, um modelo generalizado de neurônio recorrente foi proposto, do qual os neurônios Max e 
Min são também casos particulares. Com base nesta generalização, uma rede neural visando a solução de 
problemas de controle ótimo multi-estágios foi proposta. A rede implementa um método direto para desig
nar seus pesos e neste sentido a rede possui capacidade de auto-programação. Em função do paralelismo 
inerente das redes neurais, a abordagem proposta é uma alternativa tanto em relação a outros esquemas 
de aprendizado que implementam aproximações do algoritmo de Programação Dinâmica, quanto a outras 
abordagens de redes neurais que utilizam funções sigmoidal e esquemas do tipo back-propagation. Uma 
implementação paralela da mesma fazem parte de estudo e investigações futuras. 
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Resumo 

Apesar de Sistemas Especialistas mais recentes incorporarem algum 
proeedimento que processa a Aquisição de Conhecimento, existe 
ainda espaço para o uso de métodos manuais para este fim. Nessa 
perspectiva, apresento uma propost,a de um método voltado para a 
concepção de Bases de Conhecimento para problemas de diagnose 
que, de manelra. coordenada, visa motivar e facilitar a lembrança 
de de-talhes por parte do especialista . Os passos do método são 
llustrados com informações de uma experiência desenvolvida na 
REPLAN da Petrobrás. 

1. Introdução 

No presente trabalho apresento uma proposta de Aquislção de 
Conhecimento (AC) que serve para o desenvolvimento de Sistemas 
Especialistas (SE-a) voltados para problemas de diagnose, cujo 
conhecimento seja adquirido de um especialista . Faço uso de 
informações relativas a uma experiência desenvolvida na Refinaria 
de Paulínia da Petrobrás, relativa ao diagnóstico de problemas em 
bombas centrífugas e com isso ilustrar os diversos passos do 
método proposto. Na seção 2 do trabalho apresento o método 
proposto e na seção 3 uma discussão a respeito. 

2. O Método de Aquisição de Conhecimento Proposto 

2.1 Pressupostos 

O obj eto a ser considerado no processo de AC para diagnose 
deve estar definido. Este objeto pode ser um sistema qualquer, 
como por exemplo um equipamento industrial. Deve haver um 
especialista participando do processo e este deve ser previamente 
definido. O local a se aplicar o método deve possuir um arquivo 
que contenha os registros das ocorrências tratadas pelo 
especialista. O grau de organização deste material pesa na 
qualidade do conhecimento a ser colocado na base. 

2.2 Fases do Método de Aquisição de Conhecimento Proposto 

A ênfase do método proposto está na elaboração da Base de 
Conhecimento(BC), onde o conhecimento é representado na forma de 
regras organizadas em módulos, e não na sua implementação. O 
método possui as três fases ilustradas na figura 1. 
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Figura 1 -- Esquema Geral do Método de AC proposto 

2.2. 1 IHERSAO NO CONHECIMENTO 

OBJETIVO GERAL: 
Familiarização do engenheiro de conhecimento com a área. 

Comentários sobre a fase 1: 
Nesta fase, o engenheiro de conhecimento (EC) deve estudar e 

discutir com o especialista os aspectos teóricos relevantes no 
domínio de conhecimento. a fim de ir conhecendo os elementos. 
relações e procedimentos, bem como os jargões, utilizados naquele 
ambiente. O uso de recursos como gravador cassete e/ou filmadora 
pode ser interessante. Caso o EC já tenha o conhecimento que se 
pretende obter, esta tarefa é omitida. Este conheciment.o s e rvirá 
como "pano de fundo" para todo processo. 

Na REPLAN, como eu nã.o tinha o conhecimento necessário sobre 
o equipamento, estudei e discuti dive rsos tópicos que 
fundamentavam o funcionamento do equ i pamento: teor i a básica, 
curvas características, alínhamento, a copLamento, vedações, 
mancais, análise de vibração e outros. Para isso, uti lizamos 
material passado pelo próprio pessoal da REPJ.AN, incluindo o 
livros BLOCH; GEITNER(1986). 

2_2.2 ORGANIZAÇAO DO CONHECIMENTO 

OBJETIVO GERAL: 
Elaboz'ação de regras iniciais para serem utilizadas nas 

entrevL3tas. 

PASSO 1: Coleta de Informações 

Objetivos: 
--definir quantas e quais ocorrências deverão ser consideradas 

junto aos arquivos técnicos. 
-definir a idade das informações a considerar. 
- identificar elementos significativos em cada ocorrência. 

Comentários sobre o passo 1: 
Neste trabalho, uma "ocorrência" corresponde ao conjunto de 

informações associadas a uma manutenção realizada em um 
equipamento. Outra observação é que a amostra deve considerar 
todos os tipos de ocorrências que já tenham ocorrido no sistema 
em diagnose_ 

As duas primeiras questões são resolvidas rapidamente e é 
sugerido que o especialista as responda, com o cuidado de que a 
amostra não deixe margens a eventual questionamento estatístico. 
A última questão leva mais tempo e deve ser trabalhada pelo EC. 
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Para cada ocorrência, devem ser relacionadas as BUas 
princ ipais informações: manifestações observadas, condições 
anormais, data, atitudes tomadas, e -tc. Estes elementos irão gerar 
os objetos a serem trabalhados no próximo passo. 

O produto final deste primeiro passo é uma lista de 
ocorrências por equipamento, onde cada elemento representa uma 
ocorrênc ia e assoc iada a esta ocorrênc ia deve haver o seguinte 
conjunto de informações: data da ocorrência, código do 
equipamento trabalhado, número do relatório correspondente, o que 
foi observado/realizado e outras informações importantes. 

Em relação à nossa experiência na REPLAN, para a primeira 
questão. o especialista sugeriu que fossem considerados os 
equipamentos das unidades mais importantes da Refinaria, 
correspondendo a aproximadamente 120 equipamentos (30% do total), 
cujos registros deveriam conter o universo dos problemas 
possíveis. Para a questão do tempo que deveria ser considerado na 
coleta dos dados, o especialista sugeriu que fossem utilizados os 
dados disponíveis a partir de 1988, quando houve uma melhoria no 
sistema de registro dos dados. 

Para a i.dentificação dos elementos significativos de cada 
ocorrência. utilizei os arquivos técnicos. Começei trabalhando 
nas fichas com os resumos das ocorrências. das quais anotei 
informações como: 

2004C (05.88): var,amento no selo) vibração alta· Rei. 481. 
correspondendo à terceira bombaC"C") na posição 4 da unidade 200, 
que era Destilação Atmosférica, de uma ocorrência ocorrida no 
mês de majo de 1988. Em seguida aparecem os problemas, os 
sintomas ou as ações executadas naquela ocorrência. Por último. 
é apresentado o número do relatório daquela manutenção, que era 
um segundo tipo de arquivo. Utilizando os respectivos relatórios 
de manutenção consegui diversas informações adicionais: 

2004C (ReIA81) . SPM Alto (rolan'lf!ntos com problemas); diminuição defoiga do impelidor; 
ret~ficar eixo próximo rolamRlJto de escora para padronJ1Jlr jnterJe'~llcia. 

PASSO 2: Mapeamento de Objetos 

Objetivo: 
--mapear os elementos que participassem de uma possível relação de 

causa- efeito. 

Comentários sobre o passo 2: 
Considerando - a lista de ocorrências gerada no passo 

anterior, deve- se ordenar todos os dados associados a cada 
elemento da lista. Cada dado desses, que será chamado de objeto, 
terá associado o conjunto de ocorrências de onde o mesmo foi 
observado. Além disso, em função do papel que tenha na ocorrência 
que o gerou, associaremos a cada objeto um rótulo adicional: 
(c)ausa ou (s)intoma. 

No caso da aplicação na REPLAN, os exemplos abaixo, ilustram 
esta organização: 

01(s) - Vibração Alta: 2202A, 2203A, ... , 2004C, ... , 
2113A, ... ,2216A, 2216B •... , 2207A, ... 

22(s) SRH Alto: 2004C, 2153A 
31(c) - Filtro de Sucção: 2113A 
09(c) - Rotor inacruatado: 2207A 

No primeiro caso, o objeto Vibração Alta recebeu o número 
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"01", foi classificado como "sintoma" e estava associado com 
diversas bombas, como por exemplo as bombas 2004C e 2113A. Os 
outros exemplos seguem de forma análoga. 

Até o momento, foram geradas duas listas que podem ser 
representadas através de uma "Matriz de Incidência Ocorrências
Objetos", conforme mostra a figura 2. Nas linhas dessa matriz 
tere~os as ocorrências com os números dos respectivos relatórios 
e nas colunas teremos os objetos com o seu número de 
identificação e a sua condição: .sintoma ou .causa. 

-....~.~ lista de 
O 1 - ~nbT açAo n - SPM 31 - filtr o 09 - rotor 19ta dN!:ietos · .... 

() con ênci~~"··, 1)1t'1 (s) alto (s) sucç~o (c) inscrutildo (e) 

2113A-R189 >~ X · .... 

2103A·R.3ge X · .... 

2207A-R72~ X X · .... 

200~C·R481 X X · .... 
. . · . . · · . 

Figura 2 - Matriz de Incidências Objetos-Ocorrências para 
Manutenção de Bombas Centrífugas 

Assim, quando seja preciso resgatar todas as ocorrências 
associadas a um conjunto de 4 objetos, elas serão aquelas onde 
estes 4 objetos incidam simultaneamente e só' eles. Também é 
possível levantar ocorrências semelhantes, como por exemplo, para 
3 objetos dentre aqueles do conjunto, ou para 5 ob.ietos, dos 
quais 4 estariam entre aqueles do conjunto. 

PASSO 3: Geração de Regras Iniciais 

Objetivo: 
--construir possíveis regras que representassem os diversos casos 

considerados. 

Comentários sobre o passo 3: 
Considerando todo o conhecimento acumulado até o momento, o 

EC ·deve explicitar todas as possíveis relações de causa e efeito, 
através de regras SE-ENTAO. Algum livro técnico da área pode 
servir para gerar alguma regra adicional. A parte SE de cada 
regra deverá ter um conjunto de obj etos e a parte ENTAO deverá 
ter outro conjunto de objetos. Assim, é possível construir uma 
terceira lista, correspondendo às regras geradas. 

Para o caso da nossa aplicação na REPLAN, foi gerada um 
conjunto inicial de 67 regras, como por exemplo: 
R.12: SE:01 e 09 ---> ENTAO:14, ~ e 11 [núms.ocorrs_J 
a qual pode ser decodificada como sendo: 
SE havia vibração alta e o rotor estava incrustado 
ENTAO a / folga entre rotor e o eixo estava reduzida e a vazão 

estava baixa e a luva da gaxeta necessitava ser 
retificada 
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Quanto a trechos retirados de livros técnicos, utilizei 
BLOCH; GEITNER(lH86), cujo trecho retirado da página 399 é: 

"Since the ampl i tude of vibration in the axial direction is 
rolatively low compared to the radia.l ampli tudes, _ _ _ _ 

A regra que representou este trecho foi: 

SE (u.m.pli t. de vibração axial) < 0,6 * min (ampl i t _ de 
vibração horizontal, amplit_ vibr_ vertical) 

ENTAO (1 pl'oblemd da bomba é desbalal1ceamento, 

este tipo de regras aJudou particularmente na identificação de 
causas gerais, a partir de sintomas observados_ 

Todas as regras geradas são então alocadas em uma "Matriz de 
Incidência Regras - Ocorrências", a fim de que se possa identificar 
imediatamente ocorrênci.as associ.adas a uma regra qualquer: 

-. '-" ~ h~ta de 
h5t-l. d~~ ..... regra 1 regra l regra 3 · .... 
ocorrênddS', 

lll3A-R-H9 X I I I I •• 

Z21J3A-R.398 X I · .... 
l2n2A-R 632 X · .... 

. . . 

Figura 3 - Matriz de Incidência Regras- Ocorrências 

Um nivel adicional na organização do conhecimento que está 
sendo gerado, diz respeito a um agrupamento das regras em função 
da contribuição de cada uma no processo de diagnose: (i) 
identificação da causa geral ou (ii) identi ficação da causa 
básica do sintomas observados_ 

Para isso, consideramos a sugestão de BYLANDER; 
CHANDRASEKARAN ( 1987 , p _ 233 ) : .. Em uma área de conhec imento , 
diferentes problemas podem ser tratados, cada qual com regras 
apropriadas_ Assim, em diagnose regras da forma ~ sintoma - -> 
disfunção~ serão implementadas, enquanto que na predição de 
sintomas, as regras serão da forma -disfunção -~> silltomas~ _" 

A fi.gura 4 ilustra este nível adicional da organização da 
Base de Conhecimento _ Dois módulos desta figura se baseiam nas 
regras do tipo ~sintoma - - > disfunção~: 
(i) módulo 2: identificação de causas gerais, a partir de 
sintomas externos; 
(ii) módulo 3: identificação de causas básicas, a partir de 
alguma causa geral e de sintomas adicionais observados, por 
exemplo, internamente ao sistema em diagnose_ 

O terceiro módulo (módulo de número 1) , 
regras do tipo ~disfunção --> sintomas', sendo 
uma prescr ição, deverá haver uma recomendação 

foi gerado com 
que no lugar de 

de manutenção, e 
não sintomas, construída em fUnção de causas gerais e causas 
básicas associadas. 
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m6dulo 1 

módulo 2 módulo 3 

D 

~ 
O provar "RecQm.Manut." rr=-~ 

~ D OI 
[] O O [] D 
D O D D O 
1 l 1 1 1 1 
O rrn--- D D [Il O 
provar "co.uso geral" provar "causa básica" 

figura 4 - Esquema da Organização da Base de Conhecimento 

Em relação à nossa aplicação na REPLAN, os módulos 2 e 3 
correspondem respectivamente a: 
1._ as "Ca.usas Gerais" para a bomba centrífuga dizem respeito a: 
desbalanceamento, rolamentos, forças hidráulicas, desalinhamento, 
de sal inhamcnto interno, cavi tação, anéis de desgaste, 
recirculação e desempenho insatisfatório. 
ii _ as .. Causas Básicas" podem residir em a] gum componente, em 
algum material usado na bomba ou mesmo na re l.ação de ajustes 
entre componentes_ 

2.2.3 DEPURAÇAO DO CONHECIME'NTO 

OBJETIVO GERAL 
Verificar o conhecimento gerado. 

Comentário geral sobre a fase de Depuração do Conhecimento: 
Entendo que uma avaliação de um SE deve ser real izada em 

dois estágios: verificação e validação. BOTTEN et aL (lH89), 
lembram que verificação e validaçâ'o vêm das pa] avras lat inas 
veritas e valere que significam respectiva..Ulunle vet'dade e valer. 
Um SE estará verificado De a base de conhp.cjmento for consistente 
e se estiver completa e estará validado se cumpre sua missão 
operacional_ 

Considerando o propósito do método proposto, de não 
implementar o conhecimento processado, me interessa então apenas 
verificar a base de conhecimento_ É este o objetivo maior des'ta 
fase 3. Nesse sentido, é desenvolvida uma análise lógica 
procurando identificar inconsistências (regras conflitantes ou 
regras redundantes), bem como identificar regras que estejam 
faltando. 

A análise com o especialista em uma das regras geradas, leva 
a análj,se de outras regras relacionadas. Isto pode seguir uma 
linha de raciocínio completa (algo como "depth-first"), ou então 
partir para a análise de cadeias similares (algo como "breadth
first"). Na discussão de uma regra qualquer, o especialista pode 
acabar associando informações paralelas pertinentes à situação. 
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PASSO 1: Análise "micro" das Regras 

Objetivo: 
- 60rrigir/gerar regras 

Comentários sobre o passo 1: 
Neste passo, o que se pretende é constatar a veracidade de 

cÇl.da regra geI'ada até o momento ~ 
Deve-se começar com alguma regra ' do módulo 3, voltada para a 

identificação de alguma causa básica, a partir da qual a 
investigação deverá seguir uma linha de raciocínio regressiva até 
o módulo 2, cujas regras também são analisadas. O procedimento é 
o que se segue. 

Para uma das regras exiatentes no môdulo 3, localizar a( s) 
ocorrênc i.a (s) correspondente (s) na Matriz de Inc idênc ia Regras
Ocorrências. Resgatar 0(8) relatório(s) ,de manutenção 
c.or-respondent.e (s) para exame do espec ialista. 

Corlfirmar óu corrigir a regra em análise. Caso a regra seja 
confluIlilda, considerar os objetos da sua parte SE e identificar, 
se c'xlstir, outras regras que tenham tais ob,jetos na parte ENTAO. 
Repetir o p'C'ocesso para as regras encontradas. Não havendo 
encadec'1.mE'nto, ana1.1Sar outra regra pendente, até que não haja 
mais reg c.'u para se ana 1 i8ar. 

Caso a regra necessite correção, comparar as ocorrênc ias 
BBsociadas, eliminando ou gerando ale,um objeto e com isso 
diferAo<.:lar- tiS ocorrêncjas, através de regras próprias para cada 
ocorrôncia. 

Havendo apenas uma ocorrência associada à rAgra em análise, 
reBgal:.ar o s relatórios de ocorrências associadas às regras, 
atravéB da Matriz de Incid(~ncia Ob,jctos- Ocorrênclas, que tenham 
um sub -eon,junto ou um super-'conjunto de objetos em relação aos 
ob,jetos da regra em análise, correspondentp,s à sua parte SE ou â 
f;ua parte ENTAO. Proceder à comparac,;ão indicada acima, até que se 
obtenha uma regra adequada no entendimento do especialista. 

Em qualquer um dos dois casos, o especialista pode mencionar 
sj tuações seme.lhantes que lhe ocorra. as quais t.ambém passam a 
ser consideradas. 

Com duas das regras inicialmente elaboradas na REPLAN, vamos 
ilustrar o procedimento apresentado. Elaboramos uma regra, 
pertencrmte ao módulo 3, que relacionava "SPM alto, vibl'açâ"o 
alta, vazamento de selo" com "embucllamento do rotor e retL[ica no 
eixo próximo ao mancal de escora". Esta situação estava associada 
a duas ocorrências, cujos relatórios eram os denÚIDeros 94 (março 
de 1988) e 481 (maio de 19138), relativas respectivamente às 
bombas ?153A e 2004C. 

Os relatórios apontavam a necessidade de um trabalho em 
vários componentes rotativos das bombas, a fim de voltarem aos 
padrões de folgas e de interferências estabelecidos no setor. O 
especialista explicou que esta situação ocorreu devido a uma 
vibração. que por sua vez ocorreu devido a aI gum problema nos 
mancais. O problema era naturalmente decomposto em dois níveis: 
de vibração aos mancais e ,dos mancais a alguma causa básica. 

O papel do valor do' SPM e da vibração no diagnóstico de 
problemas de mancais passou a ser considerado pelo especialista, 
que introduziu situações diferentes para estes dois indicadores 
de problemas. Além disso, o especialista estendia a explicação no 
sentido contrário: o que levou o rolamento a ter problemas. 
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Uma outra regra, a de número 57, pertencente ao módulo 3, 
re lac ionava "vibração" com .. fi 1 tro de sucção quebrado" _ Esta 
regra estava amarrada à ocorrência de relatório número 189 
(janeiro de 1988), relativa à bomba 2113. A explicação dada pelo 
especialista foi de que o filtro de sucção quebrado obstruiu o 
rotor que provocou o desbalanceamento da bomba . 

. Assim, o desbalanceamento passou a se relacionar com o 
filtro de sucção quebrado. Para a análise dos sintomas 
correspondentes a desba.lanceamento, resgatamos uma regra do 
módulo 2, que no caso foi extraída de um livro, cujos parâmetros 
foram estabelecidos pelo especialista. 

Na medida em avançava a discussão com o especialista, entre 
uma reunlao e outra, as regras restantes eram corrigidas ou 
adaptadas com as novas informações. 

PASSO 2: Análise "macro" das Regras 

Objetivos: 
-- montar árvores de decisões por tipo de problema geral 
- revisar o conjunto global de regras 

identificar/confirmar importância entre ob.ietos 

Comentários sobre o passo 2: 
Neste passo, o interesse é de verificar se a base de 

conhecimento está consistente e completa. 
A montagem da representação gráfica, a partir das regras Ja 

trabalhadas no passo anterior, é um processo relativamente 
rápido. O que demanda ma is de tempo é o processo de refinamento 
das árvores de decjsão, fruto das discussões com o especialista. 

lJti lizando uma abordagem que considerà as regras na 
illJlplitudf~ . horizontal, o procedimento procede pela analisa de 
todas as regras montadas até o momento. Com es ta v 1sao mais 
geral, fica majs fácil se identificar regras conflitantes (regras 
com as mesmas condições levando a conclusões diferentes), regras 
redundantes (regras com as mesmas condições, ou subconjunto 
delas, levando à mesma conclusão), eventuais 'ciclos, etc. 

Por 6ltimo, com base nas cadeias revisadas dos dois módulos, 
deve -se ratificar as regras do módulo J, que apresentam a solução 
da diagnose através de recomendações de manutenção, as quai s 
poderiam, evidentemente, estar armazenadas em um banco de 
recomendações. 

Na REPLAN, montamos uma única árvore de decisão para o 
módulo 1 e uma para. cada situação restante, seja do módulo 2 ou 
do módulo 3. Com a. preocupação de garantir que a base estivesse 
consistente e completa, a análise partiu do níve.l mais alto 
(módulo 1) em direção aos niveis in.feriores (módulos 2 e 3). 

As cadeias foram comparadas, a fim de se tentar identificar 
situações conflitantes ou redundantes. Várias condições foram 
deletadas, desmembradas ou incluídas, dependendo da sua 
nec.essidade ou importância relativa na árvore. Adicionalmente, 
todas as cadeias de raciocínio, em todos os níveis, foram 
reordenadas por ordem de importância. 

Passando pela fase 3, a BC passou a ter um total de i51 
regras: 70 regras para o módulo 1, 13 regras para o módulo 2 e 68 
regras para o módulo 3. Algumas regras resultantes seguem abaixo: 

·74 -



1 SBAI • UNESP • Rio Claro/SP • Brasil 

Módu/o f: 
REGRA: Regra rm_l_desbalanceamento_filtro_de_succao_quebrado (1177) 
Se 

o_problema é ·com a bomba· 
E as_informacoes_da_presente_sessao is '·do campo· 
E há evidênoia de que probl_na_bomba_e_desbalanceamento 
E há evidência de que of filtro_de_succao_quebrado 

Então RM_BOMBA_OESBALANCEADA..:,.filtro_de_succao_quebrado 
é oonfirmada 

Módu/o;?-
REGRA: Regra desbatanoeamento_bomba_1 (#55) 
Se 

o_problema é ·coro a bomba-
E frequencia_predominante é "conhecida-
E valor_frequencia_predominante é igual a valor_frequencia_natural 
E (valor_amplitude_vibracao_axial-

O.6*MIN(valor_amp1itude_vibracao_horizontal , 
valor_amplitude_vibracao_vertioal» é menor do que O 
E 3_vibraoao_na_bomba é '"ligeiramente instave'· 
E o_ruido_gera'_na_bomba é -dentro do aoeitave'-
E 3_temperatura_geral_na_bomba é -dentro do aceitave'· 

Então probl_na_bomba_e_desbatanoeamento 
é confirmada. 

Módulo 8.: 
REGRA: Regra desba_rotocobstr_25 (#23) 
SE 

o_problema é "com a bomba-
E há evidência de que probl_na_bomba_e_desbalanoeamento 
E as_informacoes_da_presente_'essao são -do oampo· 
E desba'anoeamento é "com o rotor"' 
E há evidência de que rotor_obstruido 

Então filtro_de_succao_quebrado 
é confírmado. 

A condição "o problema é com a bomba" e "as informações da 
presente tWGsão são do campo" são auxiliares para a organização e 
o processam.eni~o de conhecimento. 

A reBra trn tem quatro condições. Duas destas condições 
vincuJillIl a regra a'outros módulos: a primeira condição leva a uma 
causa geral .. deBbalanceill!'ento" na regra #55 do módulo 2 e a 
outra condição leva à causa básica "filtro de sucção quebrado" na 
regra #23 no módulo 3. 

3. Discussão do Método Proposto 

o nlétodo considera um exame de diversas ocorrências reais de 
manutenção, com o uso dos próprios registros do especialista. Com 
isso, geramos um conjunto inicial de regras e matrizes de 
incidência que ajudam o especialista a "reviver" as ocorrências, 
quando das entrevistas para a depuração das regras. Uma 
ocorrência é resgatada a partir da regra que estivesse sendo 
discutida e não da tentativa da lembrança aleatória do 
especialista, ou seja, cada ocorrência que mais interessasse ao 
processo é resgatada no momento mais apropriado. Pode acontecer 
de o especialista associar, de forma expontânea, alguma outra 
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situação com aquela que se estivesse analisando e com isto 
enriquecer a base de conhecimento. 

Dessa forma, é estabelecido um processo que respeita a 
memória do setor em relação aos procedimentos envolvidos na 
manutenção e facilita ao especialista na lembrança de aspectos 
intrinsecos nos procedimentos por ele utilizados. O especialista 
pode não se lembrar daquilo que se esperava, devido, por exemplo, 
ao tempo transcorrido entre a data de uma ocorrência em relação a 
data da entrevista. Entretanto, a Matriz de Incidência de 
Objetos- Ocorrências permite que se identifique e se resgate 
rapidamente ocorrências semelhantes, as quais podem catalisar a 
lembrança dos especialistas. 

Portanto, o mét.odo que proposto procura motivar e fa.cilita.r 
a participação do especialista. Além disso, a organização da base 
do conhecimento resultante traz as seguint.es vantagens: . 
L Facilita a sua manutenção. Exemplificarido com o caso da 
REPLAN: um novo equipamento poderia ser inc luido na base de 
conhecimento ou a análise de uma falha particular poderia gerar 
uma linha de raciocínio adicional ou muis profunda. No esquema da 
organização final da base de conhecimento g e rada pelo método 
propos'l.o, mostrado na figura 4, a inclusão de um equipé\Dlento 
implic aria em repetir os t.rês módulos para o equipamento novo a 
considerar. J á para o outro caso. implicaria em acrescentar 
a 19uma regra em algum dos três módulos cor-rrespondentes a um 
e quipnruen t o em particular. 
]J.... Qualquer "shell" de SE;s pode ser utilizado para 
imp lementação da base de conhecimento gerada, Ja que nas regras 
pode have r Gondições que as discriminem e ntre si, em termos de 
equipamenton , módulos, condições pélrticulares da sessão etc . A 
base conhec ime nto gerada na REPLAN foi experimentada em dois de 
"shel1s": no Exsys e no Nexpert Object, sendo que o primeiro não 
permitia trabalhar com o ciclo "reconhecer- e - agir". 
ii1. A explicação ao especialista, durante o 
construção, o que agiliza o processo de depuração. 

processo de 

Em termos de aplicabilidade, o método pode ser aplicado para 
qualquer problema de diagnose em qualquer área de conhecimento. 
desde que os pressupost.os sejam satisfeitos. 

O procedimento proposto permite levantar dois tipos de 
conhecimento. Na fase 1, imersão no conhecimento, são 
identificados os objetos e estruturas relativas ao problema. Na 
fase 2, um conjunto inicial de regras é gerado, representando 
maneiras de se identificar as causas que resolvessem o problema. 
Estas regras iniciais são revisadas na fase 3, onde também se 
confirma o módulo 1, que serve para controlar o raciocínio a ser 
usado na base de conhecimento. 

Em relação ao paradigma de raciocínio baseado em casos, 
existem dois aspectos que merecem discussão. Para ambos os casos, 
considero que em qualquer situação real a ser diagnosticada 
existem manifestações explícitas que surgem naturalmente com a 
ocorrência de um problema e existem outras manifestações que 
devem ser descobertas através de teste (s). Assim sendo, toda e 
qualquer cadeia completa de regras encadeadas em uma linha de 
raciocínio deve corresponder a um caso. 

O primeiro aspecto diz respeito ao fato 
ocorrência (dentro do método proposto) não 
necessar iamente a um caso (dentro do paradigma 
baseado em casos). As informações registradas 
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utilizados no método proposto, nem sempre correspondem ao gue 
deve ter realmente acontec ido. Durante uma entrevista, o 
especialista é motivado a se lembrar do que realmente aconteceu 
em uma ocorrência ou em alguma ocorrência semelhante. Várias 
ocorrências acabam contribllindo para a elaboração de um con.iunto 
de regras _ Portanto, não se pode afirmar gue a uma ocorrênc ia 
específica deve eorrespoder um "caso" de uma "memória de casos"_ 

O segundo aspecto é quanto ao fato de que uma cadeia de 
inferência completa em uma base de conhecimento utilizando regras 
poderia ser representada através de "scripts", como sugerido para 
a "memória de casos" no paradigma de raciocínio baseado em casos_ 
Dessa maneira, o nosso método poderia servir para montar a 
memória inicial de casos, usada na análisE~ de similaridade do 
paradigma. 
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Resumo 

Este artigo descreve um controle de guindaste inteligente. Foram projetados e 
implementados um controle digital para acionamento dos motores que efetuam o movimento do 
guindaste. Além disto está um fase de desenvolvimento um sistema especialista para o 
planejamento do movimento do guindaste. 

A finalidade do sistema especialista é permitir que regras sejam interpretadas e convertidas 
em movimento. Para tanto está sendo desenvolvido uma máquina de inferência de esquema misto, 
que faça a interpretação de um conjunto de regras genérico. 

Para validação deste sistema foram implementados dois problemas clássicos de inteligência 
artificial : Mundo de Blocos e Torres de Hanói . 

O sistema especialista está sendo construído em Lisp e este será anexado as demais 
funções de controle já implementadas em C e Assembly. 
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Introdução 

Este artigo tem por fmalidade descrever um sistema de controle de guindaste 
inteligente referenciado a partir de agora por CPGI. Este sistema controla um guindaste 
para o transporte de peças metálicas. 

A proposta deste sistema é construir um controle digital e uma interface para um 
sistema especialista que oriente sua movimentação, sendo utilizado como equipamento 
alvo, um guindaste. Para validação do sistema, construímos, além do software e hardware 
de controle, um guindaste em escala. 

O sistema divide-se um duas partes distintas: 
- um controle digital 
- um sistema especialista. 

A seguir tem-se uma descrição de cada uma destas partes . 

Controle Digital 

O módulo Controle Digital contém quatro sub-módulos plincipais, que interagem 
entre si, sendo eles: 

- o primeiro sub-módulo trata-se de um ambiente amigável, onde o usuano do 
sistema terá controle de sua operação, podendo: catalogar pontos de carga e descarga do 
guindaste, previsão de obstáculos, velocidade do guindaste, melhor caminho, 
visualização dos movimentos, automação do movimento, e acesso ao sistema 
especialista, entre outros. Este sub-módulo, poderá ser substituído, por exemplo, por um 
joystick, onde um operador humano controlaria o movimento do guindaste. 

- o segundo sub-módulo é um circuito digital microcontrolado que é o responsável 
pelo controle numérico do mecanismo de movimento, além da verificação da integridade 
e resposta do sistema mecânico e elétrico. Foi escolhido o microcontrolador 8031 da 
Intel, pois é um chip relativamente barato e de qual obtivemos informações abundantes. 

- o terceiro sub-módulo interage com o segundo e transforma sinais digitais em 
analógicos utilizados nos motores, e ainda converte sinais analógicos do tacogerador e 
fotosensores para sinais digitais repassando-os ao segundo módulo. Este módulo foi 
construído pois para validação do controle, estamos utilizando 2 motores Cc. 

- o quarto e último sub-módulo é o sistema mecânico do guindaste propriamente 
dito. É composto de uma tOlTe, um braço, um eletroímã, dois motores CC e 
engrenagens. Este braço ou guindaste propriamente dito, foi construído parte em madeira 
e, para um perfeito movimento, utilizamos unl rolamento, além de engrenagens iguais as 
utilizadas em relógios de corda. 
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Especificação do Sistema de Controle 

- O sistema de controle para um guindaste tem como objetivo, utilizando uma 
interface padrão RS-232C, movimentar um guindaste nos vários sentidos necessários ao 
transporte de peças metálicas. Assim o controle interagirá com o usuário do sistema 
através da porta serial de comunicação RS-232C, enviando e recebendo dados para o per 
feito movimento do guindaste. Este sistema possui ainda um software adicional de alto 
rnvel para interação de um usuário humano com o controle do guindaste. Através deste 
software o usuário pode passar comandos ao CPGI, tais como: coordenadas de 
movimento, velocidade do guindaste, etc. 

Para a utilização deste controle, o usuário deverá possuir um guindaste compatível, 
além da fonte de alimentação do controle (uma fonte 5V). Caso o usuário não tenha um 
sistema computacional para a execução do software oferecido, a interação com o CPGI 
poderá ser realizada por qualquer dispositivo que utilize o padrão RS-232C e que seja 
capaz de intetfacear dados no fOlmato do CPGI. Este fOlmato de dados será descrito em 
outros tópicos. 

A validação do controle do guindaste será feita através da perfeita operação do 
guindaste, ou seja, o transporte das peças metálicas do ponto de partida ao ponto de 
chegada indicado pelo usuário. 

Para a implementação do controle utilizou-se normas da ISO de comunicação para 
o padrão RS-232C e o protocolo de comunicação escolhido foi o Kermit. 

Pode-se destacar que o sistema terá uma grande utilidade, já que otimiza a operação 
de um guindaste, aumentando a confiabilidade dos resultados gerados. Para isto o 
controle é capaz de tratar condições adversas de operação na interação com o ambiente. 
É capaz de tratar por si próprio, problemas tais como: 

- ruído; 
- travamento mecânico; 
- inadequação dos dados vindos do usuário; 
- e outros; 

O controle possui também uma tabela de erros. Através dela, o controle, detectado 
um erro, infOlma ao sistema que o gerência (por exemplo o software de alto nível 
fornecido) qual o erro que ocorreu. Cabe assim ao gerenciador, providenciar a solução do 
problema. 

Sendo o CPGI dividido em módulos, a medida que haja a necessidade de uma 
evolução do sistema como um todo, não ocorrerá maiores problemas de evolução do 
controle para novas situações ou nova família de guindastes. 

Por todos estes aspectos o sistema toma-se amplamente rentável, não somente 
pelas suas características de qualidade, mas principalmente pela essência de sua 
função que é exatamente a de controlar o movimento de um guindaste. 
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Implementação 

A seguir daremos uma descrição do projeto e implementação dos módulos 
necessários ao CPGI. Estão descritos a seguir os ítens necessários a compreensão dos 
módulos de controle do sistema. 

Foram utilizados como ferramentas de representação e desenvolvimento diagramas 
de Fluxo de Dados. Com a utilização de DFD's tem-se uma visão gráfica da interação 
entre os módulos e suas partes funcionais . 

Usuário Controle Guindaste 

J 
Sistema 

Especialista 

Figura 1 

Na figma I tem-se o nível O do CPGI. Na figma 2, o controle foi dividido em 3 
grandes módulos: 

- software de alto nível para interação com o usuário 
- controle digitallPrograma 
- circuito de potência 

Controle 

I 
Usuário I Software 

Controle 
Guindaste I Digital 

Figura 2 
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Na figura 3, o controle é ampliado em controle digital, conversor de sinais e 
programa. O conversor de sinais converte sinais analógicos que são trazidos do 
tacogerador do motor CC que movimenta o guindaste, para sinais digitais lidos e 
analisados pelo controle digital. O conversor também converterá sinais digitais para 
analógicos, na medida em que o controle digital passar dados para o movimento do 
guindaste. 

Controle 

Software 
Controle Conversor 

Guindaste Digital de Sinais 

t 
Programa 

Figura 3 

Na figura 4, o controle digital é especificado como tendo uma interface com o 
usuário, um módulo de processamento de dados, uma interface com o conversor de 
sinais e uma interface com o programa de controle. A interface nada mais é que a troca 
de mensagens entre o usuário (no caso o software de alto nível) e o controle do sistema, 
através do protocolo de comunicação Kermit, utilizando como canal a porta RS-232C. 

Controle Digital 

Interface Processamento Interface com 
Software f--~ com o --- de --- o Converssor 

Usuário Dados de Sinais 

Programa 

Figura 4 
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o programa, mostrado na figura 5, é a "alma" do controle digital, e o nosso 
principal módulo já que este tomará todas as decisões a nível mais baixo. Ele foi 
construído no assembly do 8031 e está gravado em uma EPROM de 8k. 

Programa 

Recepção e 
Modelo de 

Transmissão ~ Controle I---- Atuação 

i Serial 

Motor 
Leitura CC 

de Posição 

Taco-Gerador 

Figura 5 

Como podemos ver nas figuras 5 e 6 tem-se várias rotinas dentro do programa do 
controle digital. Estas estão descritas a seguir: 

- Módulo de Recepcão e Transmissão Serial: construído para troca de dados com 
o usuário. Se o usuário tiver um computador PC, poderá utilizar nosso software de alto 
nível. 

- Módulo de Controle: possui váIias tarefas. Ele avalia, através dos dados passados 
pelos módulos de leitura, como está a situação dos motores. Ele verifica se há a 
necessidade de aumentolredução de velocidade, se há erro, etc. Caso ele verifique a 
existência de um erro, ele passará ao usuário um código de eITO, previamente tabelado, 
para que este tome a devida providência. Este módulo possui também uma rotina de 
controle PI (proporcional integrativo) para controle do sinal que é passado aos motores. 
Este controlador foi projetado seguindo as regras de controle estudadas na disciplina de 
Controle e Servomecanismos. 

- Módulo de atuação: este módulo calcula parâmetros de atuação do controle. 
- Módulo de leitura: leitura dos dados do conversor de sinais. 
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Sistema Especialista 

o objetivo deste módulo é desenvolver um interpretador de regras, que inferindo 
sobre estas, gere um conjunto de ações que oriente a movimentação do guindaste. 

Este sistema é capaz de, baseado nas regras deftnidas pelo usuário, gerar a 
seqüência de movimentação do guindaste. Para isto foi desenvolvida uma máquina de 
inferência de esquema misto, capaz de interpretar regras e um conjunto de ações (tabela 
de ações). Essas ações podem ser do tipo: ligar motor, mover a direita, subir braço, etc. 

Na ftgura a seguir tem-se um esquema geral deste módulo. 

Sistema Especialista 

M. I. Interpretador 

i i , 
Controle Interface 

com o controle 

- Máquina de Inferência: 
A máquina de inferência implementada tem um esquema misto de encadeamento, 

hora backward, hora forward; fazendo busca em profundidade e tendo regime por 
tentativa não monotônico [F AR 87]. 

As regras são calTegadas a partir de um arquivo texto, e são interpretadas, a partir 
do interpretado do Lisp. Após serem tomadas a decisões sobre as ações, estas são 
repassadas ao módulo de controle. 

Para validação deste esquema foi implementado dois problemas clássicos, que 
poderiam ser aplicados a um guindaste: mundo de blocos e TOlTes de Hanói. 
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Estimativa de Custos 

Neste sistema o custo total é muito pequeno comparado ao seu beneficio. Podemos 
destacar como mais caro no projeto o microcontrolador 8031, crs de memória, e uma 
fonte de alimentação. 

A construção do guinda~te para validação do sistema, não encareceu o custo fmal 
do ·protótipo pois foi construído em madeira nos próprios laboratórios da PUC-PR, sem a 
necessidade da compra de nenhum material. 

Conclusões e Validação 

Como validação do sistema de controle, foi construído um guindaste em madeira, 
e com ele pudemos aprimorar o controle. Porém uma prova defmitiva deste sistema seria 
colocá-lo em funcionamento num ambiente real, onde ele tivesse a oportunidade de 
controlar um grande equipamento, de forma automatizada e essencialmente segura. 
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Resumo 

Propomos um ambiente para representar e processar conhecimento, adequado à 
resolução dos problemas de configuração. A arquitetura proposta possui recursos como 
múltiplas bases de conhecimento e dois níveis para a representação do conhecimento, 
além de permitir ao usuário interagir com o sistema, modificando o processo de busca 
de soluções. 
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1 Introdução 

Ao contrário do que ocorreu com os problemas de interpretação, para os quais existe um 
grande número de ferramentas disponíveis principalmente nas tarefas de diagnóstico 
e controle, para os problemas de construçã.o há ainda poucas ferramentas, e mesmo 
assim, sempre restritas a certos domínios em particular. 

Propomos aqui um ambiente destinado a representar e processar conhecimento que 
seja adequado à resolução dos problemas d~ configuração. Trata-se de um 'shell' onde 
o usuário descreve o domínio de um determinado problema, bem como as estratégias 
e preferências utilizadas na sua resolução, atuando diretamente sobre o processo de 
resolução. 

Uma vez observadas as características dessa classe de problemas, foram definidos 
os requisitos de tal ambiente e agregados recursos diferenciadores, tais como a repre
sentação do conhecimento em dois níveis (declarativo e procedimental) e a utilização 
de múltiplas bases de conhecimento. É um sistema expansível, com o qual o usuário 
pode interagir. 

2 Trabalhos Correlatos 

Para mostrarmos o contexto onde se insere esse trabalho, faremos um breve apanhado 
dos trabalhos correlatos. 

Como mencionado anteriormente, grande parte dos sistemas que utilizam recursos 
oriundos da Inteligência Artificial e são aplicados na prática, destinam-se à lidar com 
problemas de interpretação. Para a outra categoria de problemas (os de construção), 
somente poucas ferramentas foram criadas, sempre abrangendo um domínio específico, 
como é o caso dos sistemas RljXCON, MOLGEN e VT [3], dentre outros. 

Combinando técnicas da resolução de problemas de satisfação de restrições com re
cursos como o backtracking, Lauriere [4] propôs o sistema ALICE, que procura atender 
a um largo espectro de problemas. ALICE tem um conjunto de primitivas na qual o 
usuário deve expressar o problema, e um conjunto de heurísticas gerais que podem ser 
utilizadas na sua resolução. Contudo, ALICE é uma caixa-preta que não possibilita ao 
usuário interagir com e modificar o processo dedutivo. 

Hentenryck[13] apresentou uma linguagem de programação lógica destinada a ma
nusear restrições, CIJIP. O aspecto principal dessa proposta é a redefinição da lógica 
de primeira ordem, procurando incorporar técnicas de consistência. 

A partir de CHIP, outra linguagem para tratar com restrições foi desenvolvida: 
Charme. Procurando inserir conceitos de objetos à linguagens desse tipo, surgiram 
linguagens como ConstraintLisp e Pecos[5,6]. 

A arquitetura aqui proposta se situa entre a faixa ocupada pelas linguagens genéricas 
(como ALICE ou CHIP) e as aplicações restritas a um domínio específico. Ao mesmo 
tempo que o usuário não precisa elaborar um novo programa a cada aplicação, ele pode 
utilizar esse shell num conjunto relativamente amplo de aplicações. 

3 Classificação dos Problemas 

Clancey[2] propôs uma análise em termos das operações genéricas sobre um sistema, 
distinguindo entre operações sintéticas que constroem um sistema e operações analíticas 
que interpretam um sistema. Esses conceitos bem genéricos foram especializados, re
sultando em uma análise hierárquica dos tipos de operação que um programa pode 
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fazer. Jackson[3] apresenta a seguinte representação dessas hierarquias: 

INTERPRETAÇÃO CONSTRUÇÃO 

~ ~ 
Identificar_ PredizerControlar Especificar. Projetar Montar 

A AI 
Monitorar Diagnosticar Configurar Planejar Modificar 

Figura 3.1: Classificação dos Problemas 

3.1 Classificação x Construção 

o aspecto principal para distinguir entre problemas de classificação (ou interpretação) 
e de construção, é que no primeiro o conjunto-solução pode ser previamente enumerado. 
No segundo caso, pode-se dizer que as soluções são construídas ao invés de selecionadas. 
Teoricamente, também para o segundo caso se poderia enumerar o conjunto-solução, 
contudo, para a maioria dos problemas desse grupo, o tamanho desse conjunto seria 
de tal ordem que tornaria a tarefa impossível. 

Construir uma solução para um problema, normalmente envolve ter algum modelo 
da estrutura e do comportamento de um objeto complexo que se está tentando cons
truir. Este modelo deve conter conhecimento concernente às restrições que o 'produto 
final' deve satisfazer. 

Por exemplo, na geração de um plano para um robô atingir certo objetivo, existirão 
restrições físicas e temporais que ordenarão certas ações ou sequência de ações. Nesse 
problema co,mo na maioria das tarefas de planejamento, o espaço de sequências possíveis 
de ações é essencialmente infinito; então não existe meio para que todas as sequências 
possam ser previamente armazenadas para posterior seleção. A ordem na qual as 
coisas são feitas é também muito importante em tarefas de montagem e configuração. 
Na configuração, os elementos da solução são componentes, e soluções são combinação 
de componentes que formam um objeto complexo que satisfaça certas restrições. 

3.2 Problemas de Configuração 

Os problemas de configuração tem como componentes principais: 

• Um conjunto de objetos quaisquer (recursos) que devem ser alocados segundo as 
restrições. 

• Um conjunto de restrições que determinam como os recursos devem ser arruma· 
dos. 

• O quadro, que é o 'invólucro' de uma solução, é onde os recursos serão arrumados. 

Uma característica importante em problemas desse tipo é que teoricamente não há 
uma solução melhor que outra. Para ser uma solução, qualquer configuração obtida 
deve apenas atender às restrições especificadas, não há um custo ou função equivalente 
que caracterize um ótimo. 1 Em vista disso, muitas vezes necessita-se 'navegar' por 
um conjunto de soluções. Alguns exemplos de problemas desse tipo são: 

1 É claro que há estratégias visando conseguir eficiência na busca de uma solução. 
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1. Preenchimento de tabelas ou quadros, tais como: 

• 'chaves' de campeonatos; 

• ocupação das salas de um prédio, como salas de uma escola; 

• horário escolar. 

2. Mapa de atividade (ou de folga) de pessoal (trabalho em turnos). 

3. Disposição dos objetos em um local (lay-out). 

4. Carteira de Investimentos (distribuição de capital). 

5. Distribuição das frentes de serviço. 

4 Modelagem do Conhecimento 

Necessitamos proceder o entendimento da atividade em questão para a consequente 
modelagem do conhecimento nela envolvido[lO,11,3]. A adequada representação desse 
conhecimento é um requisito de qualquer Sistema Baseado em Conhecimento (SBC). 
Um SBC pode ser definido como qualquer sistema que realiza uma tarefa pela mani
pulação de uma representação simbólica de conhecimento. 

Tal modelagem e representação do conhecimento tem que considerar a finalidade 
para a qual ele será utilizado. Esse é um ponto que diferencia uma coleção qualquer 
de fatos, de um corpo do conhecimento. 

Deve-se considerar alguns critérios para se determinar corno o conhecimento envol
vido na classe de problemas em questão deve ser agrupado, tais como: 

• Segundo sua natureza - ou seja, a que 'parte' do problema o conhecimento se 
refere, à definição ou à resolução. 

• Segundo a abrangência - determinando a que nível de generalidade tal conheci
mento pode ser considerado: em qualquer problema de uma classe, naqueles que 
apresentarem certas características ou só em algumas exceções. 

• Segundo a utilidade no processo de resolução - determinando qual parte do co
nhecimento envolvido será utilizado para orientar a busca de soluções, bem como 
quando e onde esse conhecimento será utilizado. 

• Segundo a utilidade nos processos complementares - visando utilização do conhe
cimento em processos como aquisição de conhecimento ou explicação do processo 
de resolução. 

Como resultado da análise dos critérios acima, foram identificados 5 grupos básicos 
de conhecimento, cujas características básicas são: 

• Dados (componentes) 

Nesse grupo estão as informações básicas sobre urna determinada ocorrência do 
problema no mundo real ou seja, de urna 'instância' do problema. Estão nesse 
grupo os componentes básicos, que durante o processo de busca de soluções, de
vem ser alocados ou dispostos segundo os critérios descritos nos outros grupos. 
Também deve estar aqui a forma ou 'molde' onde os componentes serão dispostos. 

• Restrições 

Esse grupo de conhecimento é extremamente importante pois é ele quem deter
mina a redução no tamanho do conjunto de soluções de determinado problema. 
Uma restrição é um tipo de conhecimento que determina basicamente urna condição 
de validade em qualquer dos casos abaixo: 
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1. Sobre componentes. 
Determinando se um componente proposto possui as características neces
sárias para ser candidato aos demais processos. Exemplo de restrições desse 
tipo: 

- Os componentes devem ser de uma mesma categoria. 

- Cada componente deve ter associado a ele um conjunto de características. 

2. Sobre arranjos. 
Determinando se um número determinado. de componentes podem ser asso
ciados de modo a formar um grupo que chamamos de arranjo, que por sua 
vez serão os componentes de uma solução. Exemplo de restrições desse tipo: 

Os componentes devem ser diferentes entre sí. 

Não se pode utilizar mais de um componente com uma característica C1 

associada. 

Deve haver uma quantidade mínima m de componentes com certa ca
racterística C2 associada. 

3. Sobre soluções. 
Análogo ao anterior, determina se um conjunto de arranjos podem ser as
sociados de modo a formar uma solução. Exemplos de restrições desse tipo 
são: 

Os arranjos devem ser diferentes entre sí. 

Uma operação sobre certa característica associada C3 dos componentes 
de um arranjo deve ser diferente da mesma operação noutro arranjo. 

• Preferências 
Uma preferência é uma condição que como na restrição comum, estabelece a 
validade de uma configuração. Contudo, essa condição é considerada enquanto 
houver solução que a atenda. Caso não existam soluções sob tal condição, a 
condição é 'relaxada'. 

• Estratégias 
Uma parte importante do conhecimento referente a determinada classe de pro
blemas diz respei to à sua resol ução, descrevendo si tuações favoráveis, funções 
avaliadoras (heurísticas) e demais informações e/ou processos que quando utili
zados, orientam a busca de uma solução. Tal conhecimento é conhecido como 
estratégico. 

As estratégias podem ser hierarquizadas segundo sua adequação ao conjunto de 
problemas, podendo ser de uso particular ou geral. 

A adequada modelagem do conhecimento, observando a função desse conheci
mento no processo de resolução é um exemplo de estratégia. Outra estratégia 
que pode ser utilizada, refere-se à formação de determinada configuração (seja 
um arranjo ou solução). A princípio, todas as restrições devem ser satisfeitas. 
Essa estratégia consiste em associarmos a cada restrição uma prioridade, segundo 
a qual as restrições 'mais fortes' seriam checadas primeiro, permitindo que uma 
configuração inadequada seja logo descartada. De modo análogo, se poderia prio
rizar as preferências, de modo que na hora dessas preferências serem relaxadas, 
isso seguisse uma sequência determinada pelo usuário. 

• Esqueletos 
Um esqueleto é um esquema básico, uma configuração parcial, parte de um arranjo 
ou de uma solução que o usuário pode informar ao sistema, definindo como deseja 
tal configuração. 
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Com isso, o usuaflO pode informar que deseja que certos componentes sejam 
dispostos juntos num mesmo arranjo, ou exatamente o contrário: que certos 
componentes não devem participar de um mesmo arranjo. Do mesmo modo 
quanto aos arranjos numa solução. 

Certamente esses esqueletos devem também atender às restrições descritas, a 
menos que se deseje um tratamento de exceção. 

Nesse grupo ainda, inserimos um outro tipo de conhecimento, imprescindível a 
todo o processo: A definição de um estado-solução. Ou seja, é onde se estabelecem 
os critérios segundo os quais um conjunto de arranjos forma uma solução. 

Uma ferramenta construída com essas características de sintonia funciona como um 
laboratório para quem deseja resolver diversos problemas do tipo em questão. 

5 Processamento 

Nosso processo de resolução consiste numa procura no espaço de estados. Assim, 
resolver um problema consiste em 'navegar' no espaço de estados desse problema: 
Partimos de um estado inicial, passamos por estados intermediários até atingir um 
estado solução. 

O processo termina segundo a interferência do usuário, que pode solicitar ou não 
que outra solução seja encontrada. 

Um estado é composto dos seguintes elementos: 

• arranjos já concluidos. 

• componentes que ainda não foram utilizados na formação de arranjos. 

• ponto de retorno (backtracking). 

• informações adicionais ao processo. 

O estado· inicial possui apenas componentes (podendo associar os esqueletos infor
mados pelo usuário). Um estado final (solução) é aquele onde todos os componentes 
foram arranjados adequa.damente, segundo os critérios definidos pelo usuário. 

Cada estado possu i um número maior de arranjos que aquele imediatamente ante
rior, bem como um número menor de componentes restantes. Assim, cada novo estado 
está pelo menos em termos quantitativos (tamanho do conjunto-solução), mais próximo 
de uma solução que o anterior. 

5.1 Mudança de estados 

A geração de um novo estado a partir do atual, define um passo do processo, e pode 
ser dividido em duas etapas: 

5.1.1 Formação do arranjo 

Quando um arranjo é proposto e aprovado, dá origem ao novo estado. 
Inicialmente, uma composição de componentes candidatos a um arranjo é proposta. 

Nessa hora, são utilizadas estratégias definidas pelo usuário para selecionar quais com
ponentes tem a princípio, maior chance de ao formar um arranjo, constituir um cami
nho promissor. Dentre essas estratégias, podemos citar a do menor comprometimento, 
que sugere que devem ser utilizados inicialmente aqueles componentes que deixam um 
maior leque de opções ou caminhos a seguir. É também nesse ponto onde considera-se 
os esqueletos (de arranjos) fornecidos pelo usuário. 
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A combinação proposta (arranjo) deve ficar registrada, para no caso de um retorno, 
não gerar combinações repetidas. 

Mas se não se consegue gerar nova arranjo, é hora de fazermos um retorno a algum 
estado anterior do processo (operação de backlracking). O estado considerado deve 
permitir a continuidade do processo, formando um arranjo diferente do anteriormente 
gerado. 2 

Quando nenhum caminho puder ser tomado (ou retomado), deve-se procurar por 
uma preferência que possa ser relaxada, e. um novo caminho (com menos restrições) 
será iniciado. Caso contrário o usuário é informado que não há mais soluções possfveis 
e o processo termina. 

5.1.2 Aprovação do arranjO 

Nesse ponto devem ser verificadas o grupo de restrições e preferências que digam res
peito à combinação de arranjos. Caso o arranjo não seja aprovado, voltamos à etapa 
anterior. 

Também aqui devem ser considerados os esqueletos de soluções fornecidos pelo 
usuário. 

U ma vez aprovado um arranjo, a geração do novo estado consiste simplesmente 
de copiar do estado atual os arranjos existentes (inclusive o recém-criado) e registrar 
os componentes restantes, o ponto de ponto de backtracking (normalmente o estado 
anterior) e as informações adicionais. 

5.2 Verificar se estado é solução 

Caso o estado que foi gerado não atenda àquilo que o usuário definiu como solução, o 
processo retoma à etapa de formação de novo arranjo. 

Quando o estado atual é de fato solução, é feita uma consulta ao usuário sobre a 
adequabilidade dessa solução às suas necessidades. Se a solução é de fato suficiente, o 
processo termina. 

Mas quando o usuá.rio solicita que uma nova solução seja encontrada, duas alter
nativas se apresentam: 

1. Simplesmente retornar ao último ponto de backtracking (ou àquele indicado por 
uma estratégia), retomando o processo e buscando uma nova solução. Como 
os estados gerados são sempre diferentes que os anteriores, uma nova solução é 
também sempre diferente das anteriores. 

2. A soluçã.o encontrada é armazenada. O usuário é solicitado a informar novos 
esqueletos ou mesmo restrições e preferências que por ventura tenham sido reco
nhecidas naquele momento. 

De acordo com a influência desses novos critérios no processo de solução em 
andamento, pode-se apenas dar continuidade ao processo de modo semelhante 
ao tratado no ítem anterior, passando a considerar um conjunto adicional de 
critérios ou, no caso dos critérios incluídos virem a alterar ou mesmo anular o 
processo em andamento, um novo processo será iniciado. Caso se deseje que as 
soluções obtidas até aquele momento não sejam novamente apresentadas, estas 
devem ser armazenadas e na definição de um estado-solução deve ser explicitado 
que qualquer solução deve ser diferente daquelas anteriormente armazenadas. 

2Uma estratégia que se poderia utilizar aqui é o retorno ao n-ésimo estado anterior quando não se 
conseguir gerar um novo estado devido ao número reduzido de componentes. O usuário poderia informar 
qual o número mínimo de componentes a considerar. 
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6 Requisitos 

Seria adequado a um snc destinado à resolução dos problemas de configuração, possuir 
alguns recursos como os relacionados a seguir [3,12,1,7,14,8]. 

6.1 Regime de Controle 

o regime de controle básico utilizado é o backtracking. Buscando melhorar o de
sempenho desse tipo de recurso, atuam as estratégias. Essas estratégias vão desde a 
modelagem adequada do conhecimento, passam por sugestões mais inteligentes para 
candidatos a arranjos, e até orientam a busca dos pontos de backtracking. 

6.2 Multiplas Bases de Conhecimento 

N a base de conhecimento de um SBC estão armazenados o conhecimento factual e o 
conhecimento semãntico de um domínio, conhecimento extra-domínio e composições 
das várias modalidades de conhecimento. 

Além de cumprir a função de 'depósito' de conhecimento, a utilização de múltiplas 
bases de conhecimento permite externalizar uma modelagem do conhecimento segundo 
necessitamos, explicitando o agrupamento dos diversos tipos ou grupos de conheci
mento. 

Além de armazenar o conhecimento segundo os grupos definidos, a existência de 
múltiplas bases facilita a implementação de estratégias, como a que diz respeito à 
separação ou hierarquização de restrições e estratégias segundo sua aplicabilidade a 
todos os problemas de uma classe (gerais) ou a determinadas situações (particulares). 

Um recurso necessário é que tais bases possam ser utilizadas ora isoladamente, ora 
em conjunto, segundo definido pelo usuário ou requisitado pelo processo de resolução. 

6.3 Multiplos Níveis 

A possibilidade de permitir que o usuário descreva o domínio de um problema não só 
por meio do conhecimento primitivo e derivado, mas por processos (procedimentos) 
complexos, é um recurso importante ainda pouco utilizado em SBC's, particularmente 
como sugerido aqui [9]. 

Basicamente, propomos a utilização de dois níveis para representar e manusear o 
conhecimento: 

• Nível declarativo. 
Destinado aos fragmentos de conhecimento passíveis de descrição formal, em par
ticular fatos e associação causal entre fatos . 

• Nível procedimental. 
Destinado a descrever ações a serem executadas condicionalmente ou não, se
gundo ordem determinada pelo programador. 

No nível declarativo são efetuadas deduções capazes de extrair conhecimentos ou 
conclusões não mencionados explicitamente, baseados em consultas feitas pelo usuário. 
O processo pelo qual essas conclusões são obtidas não sofrem interferência do usuário, 
embora seja desejável a capacidade de dar explicações aceitáveis sobre como uma con
clusão foi obtida. 

Já na parte do conhecimento agrupado no nível procedimental, envolvendo o con
trole do processo de resolução de um problema específico ou de uma classe de proble
mas, deve haver uma linguagem própria que permita a composição de procedimentos 
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visando a execução de ações. Esse elenco de procedimentos se somarão a um núcleo 
pré-programado compondo o 'programa' utilizado na resolução do problema. 

Urna semãntica precisa, deve estabelecer a necessária integmção entre entre os dois 
níveis, de modo que no nível procedimental possa ser requerida uma dedução sobre o 
conhecimento representado no nível declarativo. 

No nível procedimental poderão ser ativadas não só as composições de procedimen
tos lá armazenadas, mas também outros procedimentos externos ao ambiente, permi
tindo ligação com o 'mundo exterior'. 

6.4 Diagrama da Arquitetura 

A figura 6.2 apresenta os elementos principais do ambiente, dispondo-os segundo o 
nível que atuam. 

Conhecimentof----~ 
procedural 

Conhecimento Declarativo 

Usuário 

Controle 
do 

processo 

Máquina 
de 

Inferência 

f-----..IProcedimentos 
externos 

t Nível rocedural 

~ Nível declarativo 
ntermediários 

.-----~---, 

Figura 6.2: Esquema da Arquitetura 

o controle do processo é o 'centro' do ambiente, e corno o nome informa, gerencia 
a comunicação com o usuário, solicita a atuação da máquina de inferência, dirige o 
processo de busca, gera os estados, utiliza o conhecimento armazenado sob forma de 
procedimentos e ativa processos externos, complementares ao ambiente. 

A máquina de inferência que atua no nível declarativo, serve para provar proprieda
des acerca do conhecimento declarativo e dos estados. Sua atuação é sempre gerenciada 
pelo controle do processo. 

Durante o procedimento de propor-e-testar, é a máquina de inferência é quem 
cumpre a etapa de teste, ou checagem, conferindo estados e restrições, preferências, 
etc. 
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Certamente o conhecimento representado no esquema está distribuido por diferentes 
bases, cuja organização pode variar conforme implementação. 

7 Considerações Finais 

Foi apresentada a arquitetura de um sheU destinado à resolução de problemas de con
figuração, baseando-se nas características próprias a esse tipo de problema. 

Atualmente está sendo efetivada a implementação dessa arquitetura, que deverá 
utilizar os recursos de um ambiente para processamento de conhecimento existente, 
baseado em lógica de primeira ordem. Simultaneamente, estão sendo registradas si
tuações do 'mundo real' que ilustrem a utilização do sistema em diferentes domínios. 
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Resumo 

Com o desenvolvimento da automação industrial no Brasil, que tem se acentuado nos 
últimos anos, cresceu a necessidade de mão-de-obra especializada e com ela uma alta nos gastos 
com treinamento. A escassez de especialistas e a conseqüente sobrecarga dos mesmos é um 
estímulo para o desenvolvimento de novas tecnologias. Em particular, o uso de sistemas 
especialistas se apresenta como uma alternativa atraente de aumento da qualidade da produção. 

Além disso o desejo do aumento de produção passa por um parque industrial bem 
desenvolvido e por equipamentos bem mantidos. 

Este artigo descreve o sistema especialista Vidente que está sendo desenvolvido para 
automatizar um laboratório de análise de óleos com o objetivo específico de auxiliar a 
manutenção preditiva em equipamentos diversos. A manutenção preditiva aumenta o fator 
operacional (tempo de funcionamento dos equipamentos), reduz o número de paradas e os 
conseqüentes gastos com reparos. 

Este sistema está sendo desenvolvido para o ambiente Windows e totalmente 
implementado em C++ , inclusive a parte relativa a representação do conhecimento e inferência. 
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Introdução 

Gradativamente a automação industrial ganha seu espaço no cenário produtivo do Brasil. 
A necessidade de pessoas especializadas vem acompanhando este crescimento, forçando as 
indústrias a investir pesadamente em treinamento. Como conseqüência, os sistemas especialistas 
tornam-se uma solução atraente para aplicação em ambientes industriais brasileiros. 

No sentido de melhorar a qualidade da produção, a manutenção preditiva também tem 
sido muito utilizada em empresas que possuem equipamentos cuja parada não é desejável ou 
possui um custo muito elevado. 

A manutenção corretiva ocorre quando um equipamento falha e só então se realiza a sua 
manutenção, isto é, o procedimento de manutenção só se inicia para corrigir um defeito existente. 
A manutenção corretiva ocasiona paradas repentinas na produção com conseqüências onerosas 
para as indústrias. Por esta razão os fabricantes de máquinas programam estatisticamente paradas 
de manutenção baseadas no tempo médio entre interrupções do funcionamento dos equipamentos 
devido a falhas . Essas paradas podem ser determinadas por eventos como tempo de utilização, 
quantidade de operações, quilometragem, etc, fatores que, de uma forma ou de outra, são 
derivados do fator tempo. A este tipo de manutenção se denomina preventiva. 

A engenharia de manutenção porém, sempre questionou o esquema tempo . Racionalmente 
a máquina só deveria parar quando absolutamente necessário, por estar próximo o perigo de uma 
falha grave; e essa não ocorre só em função do tempo. Entretanto restava um problema: como 
determinar o momento certo de intervir na máquina sem correr o risco de ser demasiado tarde? ou 
em contrapartida, enganosamente por não ser ainda o momento certo. 

A resposta veio apenas na segunda metade do século Xx. Paralelamente o 
desenvolvimento da tecnologia de análise de óleos e processamento de dados permitem hoje 
diagnósticos precisos e confiáveis, indicando o que está falhando em um equipamento e quando 
deverá ser substituído ou reparado [VIA 86]. Esta tecnologia citada, descobriu que, determinados 
parâmetros, indicam claramente as condições de peças e componentes das máquinas. 
Acompanhando seu comportamento, pode-se concluir se tudo corre bem ou, se uma evolução do 
parâmetro indica o início de uma falha. Entram então em cena os microprocessadores, através dos 
quais os dados são analisados e projetados obtendo conclusão rápida e confiável . 

Está comprovado, principalmente nos países industrialmente mais evoluídos, que os 
beneficios operacionais, econômicos e financeiros da empresa são, sem dúvida nenhuma altamente 
compensadores, quando se realiza a manutenção preditiva [VIA 86]. 

Entre as vantagens da manutenção preditiva pode-se destacar: 

- são evitadas as paradas repentinas do funcionamento dos equipamentos; 
- há maior utilidade nas paradas; o equipamento só pára quando houver indicação de 

problema a ser corrigido; na manutenção preventiva haviam paradas que se revelavam 
desnecessárias pois o equipamento continuava operacional; 

- aumento do fator operacional, ou seja, o tempo de funcionamento dos equipamentos; 
- diminuição dos gastos com paradas; 
- diminuição do desgaste dos equipamentos devido a paradas; e 
- aumento da vida útil do equipamento. 
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Aproveitando esta necessidade da indústria, o TECP AR está implantando um laboratório 
de análise de óleos, com o objetivo de diagnosticar o melhor momento para efetuar a manutenção 
em equipamentos, cujo procedimento de decisão se baseará em um sistema especialista. Este 
sistema especialista, chamado Vidente, é basicamente um sistema de diagnóstico : utilizando o 
óleo do equipamento como agente, fornece laudos indicando a situação do equipamento, a 
situação do óleo, os possíveis reparos e uma especificação do período adequado para a realização 
de um novo ensaio. 

O Vidente trabalhará com a análise de óleos isolantes (óleos de transformadores de 
tensão) e óleos lubrificantes (óleos de equipamentos em geral) . 

O sistema terá características não comuns a muitos dos sistemas especialistas existentes. O 
Vidente está sendo desenvolvido para o ambiente Windows e, para melhor implementação de 
rotinas para este ambiente, o sistema foi totalmente construído utilizando-se o software Borland 
C++. Além da interface com o Windows, a máquina de inferência e as outras funções do sistema 
são completamente orientadas a objeto. 

Domínio do Conhecimento 

O conhecimento do S.E. Vidente está dividido em duas grandes partes: óleos isolantes e 
lubrificantes. Este conhecimento é obtido através de reuniões periódicas com especialistas na área 
de óleos. Há um especialista na área de óleos isolantes e outro na área de óleos lubrificantes. 

- Óleos Isolantes: 

Estes óleos são geralmente utilizados em transformadores de tensão e corrente. O Vidente 
somente tratará transformadores de tensão, pois são os mais comuns. Estes ainda, foram divididos 
em 3 classes principais descritas por suas faixas de tensões nominais: 

- Classe 1: 13 ,8 KV a 69 KV 
- Classe II : 69 KV a 230 KV 
- Classe IH : acima de 230 KV 
Para verificação do estado do óleo são realizados ensaios ditos fisico-químicos e para 

verificação do estado do equipamento são realizados ensaios cromatográficos. 

- Ensaios fisico-químicos : 
Dão ênfase no diagnóstico do estado do óleo. Podemos destacar cinco exames fisico

químicos, que são realizados para qualquer estado do óleo: Rigidez Dielétrica, Teor de Água, 
Tensão Interfacial, Índice de Neutralização e Fator de Perda. 

Tem-se ainda um conjunto de ensaios fisico-químicos que são realizados apenas quando o 
óleo é novo e indicam a natureza do óleo (naftênico ou parafinico). São eles : Densidade, Ponto de 
Fluidez, Ponto de Fulgor, Viscosidade, Cloretos e Sulfatos, Ponto de Anilina e Índice de 
Refração . 

- Ensaios cromatográficos: 
A cromatografia é um processo complexo de determinação da presença de partículas no 

óleo. Este ensaio oferece como resultado a composição do óleo, indicando a presença e 
quantidade de elementos estranhos, por exemplo como metais. 

Estes valores permitem determinar a situação do equipamento. Caso seja detectada a 
presença de metais e/ou outros contaminantes dissolvidos no óleo, pode-se dizer que o óleo e o 
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equipamento se encontram em situações anormais de funcionamento ou deterioração em função 
dos tipos e quantidades dos materiais considerados. 

- Óleos Lubrificantes: 

Os óleos lubrificantes, tem uma vasta gama de atuação : são utilizados em motores em 
geral, turbinas, mancais, geradores, etc. Esta diversidade de aplicações torna complexo o 
conhecimento utilizado para este tipo de óleo . 

A natureza dos ensaios realizados em óleos lubrificantes é semelhante a realizada em óleos 
isolantes, porém os limites aceitáveis e o tratamento dado é distinto para cada equipamento. 
Portanto, como o tipo do equipamento é fundamental neste caso, a base de conhecimento é 
particionada por equipamento . 

Por ser esta parte da base de conhecimento particionada por equipamentos, estes tem 
muita importância na obtenção de um laudo, e por isso tem atenção especial. 

Descrição dos Módulos do Vidente 

Para melhor compreensão da estrutura do Vidente, pode-se particioná-lo em módulos e 
sub-módulos, aqui representados utilizando-se um Diagrama de Fluxo de Dados (DFD). 

Usuário 

Laudo 

Figura 1 

VIDENTE 

Inferência 

Rotinas 
deB.D. 

B. D. 

Nesta figura 1 é mostrada a estrutura prinicipal do Vidente. Pode-se verificar a presença 
de alguns sub-módulos tais como Interface, Inferência e rotinas de B.D. Verifica-se também o 
relacionamento entre os sub-módulos e o relacionamento do sistema com o usuário . 

Nesta figura verifica-se a presença de um módulo Usuário que pode ser entendido como 
sendo um operador que fará a entrada de dados e requisição de laudos e também como o 
especialista que terá acesso a partes do sistema, tais como: tabelas de valores, laudos, regras, etc. 
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o módulo Interface é o módulo de gerenciamento do sistema. Ele faz a comunicação entre 
os módulos Inferência e os demais módulos do Vidente. 

O Vidente possui também um banco de dados relativamente grande e complexo para ser 
gerenciado. O módulo Rotinas de B.D. manipula este banco de dados que está particionado em 
duas grandes partes: 

1 - Histórico: para geração de um laudo o Vidente utiliza dados e conclusões geradas 
anteriormente para um mesmo óleo e/ou equipamento . Para inferir e chegar a um laudo 
satisfatório deve-se armazenar os dados das análises realizadas. São utilizados os dados referentes 
aos últimos dez ensaios, o que possibilita um cálculo de projeção da degradação do óleo e do 
equipamento. Este histórico é armazenado e recuperado sempre que necessário . 

2 - Há também uma parte do banco de dados que refere-se a informações gerais dos 
clientes, tais como: nome do cliente, endereço, equipamentos, características de cada um dos 
equipamentos, etc. Estes dados são operados pelo usuário corrente do sistema. 

Como resposta o Vidente gera um laudo contendo as conclusões tiradas sobre a situação 
do óleo/equipamento. Neste laudo tem-se uma indicação da próxima análise a se realizar para o 
equipamento. Há também uma justificativa das conclusões geradas, valores utilizados, grau de 
certeza das conclusões e outras informações relevantes . Os dados importantes do laudo são 
armazenados no histórico do equipamento para serem utilizados na próxima análise. 

Descrição dos Componentes do Módulo Inferência 

A seguir tem-se uma descrição dos módulos referentes ao sistema especialista Vidente. 
Este pode ser definido como sendo um sistema monotônico, revogável, com busca em 
profundidade e encadeamento para trás . 

- Base de conhecimento: 

A base de conhecimento foi modelada utilizando-se regras de produção (no Vidente são 
regras do tipo E/OU - SE/ENTÃO), por ser este um formato de fácil compreensão. Este formato 
mostra as regras com simplicidade, sem apresentar formas e caracteres que só o computador 
entenderia. Assim há a necessidade de uma compilação das regras para um formato 
computacional, transferindo as premissas e conclusões das regras para estruturas de dados 
específicas. 

A vantagem disso é que o especialista da área modelada pela base de conhecimento, 
mesmo sendo leigo em computação, poderá facilmente compreender o conteúdo da base de 
conhecimentos. 

As regras foram divididas em segmentos de atuação distintas; cada grupo está armazenado 
em um arquivo e objetiva a geração de um laudo. Para uma mesma entrada de dados, o 
mecanismo da inferência pode manter a memória de trabalho, de forma a permitir que a conclusão 
de um laudo seja utilizada como premissa em outro laudo. 
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Exemplo simplificado: 

Trecho da Memória de Trabalho: 
ensaio 1 dentro de limites aceitáveis, 
ensaio 2 dentro de limites aceitáveis, etc. 

Trecho do Arquivo de Regras 1: 
SE ensaio 1 dentro de limites aceitáveis 
ENT ÃO equipamento 1 em boas condições 

Trecho do Arquivo de Regras 2: 
SE equipamento 1 em boas condições 
ENT Ãü Nova análise em um ano. 

Se no Arquivo 1 a regra indicada foi aprovada, isto poderá ser utilizado para inferência da 
segunda parte do laudo (Arquivo 2) para concluir que a nova análise deverá ser feita em um ano. 

- Memória de Trabalho: 

A memória de trabalho é um conjunto de fatos que são constatados antes e durante a 
inferência. Como dito anteriormente, os fatos, provenientes de um conjunto de regras nela 
contidos, podem ser utilizados para a inferência de um outro conjunto de regras. 

- Memória de Regras: 

Após a compilação das regras, estas são armazenadas em uma estrutura de dados com 
uma lista de premissas, conclusão, complemento tipo da regra (E ou OU), etc. De forma geral 
algumas regras possuem premissas que são iguais a conclusões de outras regras . É desejado que 
não sejam alocadas regiões distintas de memória para estas cadeias de caracteres ("strings") 
idênticas. Para evitar este problema, após a compilação das regras, as premissas e conclusões das 
regras são armazenadas em uma tabela de "hashing" . Então os ponteiros contidos na estrutura de 
dados que contém as regras, apontam para posições na tabela, de modo que duas "strings" 
idênticas apontam para a mesma região de memória . 

Utilizando este esquema, consegue-se diminuir a memória alocada para as "strings" das 
regras. Consegue-se também uma considerável melhora na performance através da substituição de 
comparações caracter a caracter por comparações de ponteiros. 

- Máquina de Inferência: 

Utilizando a memória de trabalho e a memória de regras, a máquina de inferência gera um 
laudo dando o diagnóstico do óleo/equipamento. 

Como as regras até agora levantadas são constituídas sobre muitas hipóteses e a inferência 
ocorre com no máximo quatro ou cinco níveis de profundidade (árvore de busca do problema 
muito ampla e pouco profunda), a máquina de inferência faz busca em profundidade. 

Em anos de prática os especialistas em óleos Isolantes e Lubrificantes obtiveram, de modo 
natural um tipo de raciocínio que otimiza seu tempo de análise dos resultados. Este raciocínio 
consiste da eliminação de algumas hipóteses para chegar mais rápido a uma conclusão. Como 
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exemplo pode-se citar que na análise de óleos fisico-químicos, onde o especialista começa por 
verificar a necessidade de regeneração; se esta não for necessária o especialista verifica se o óleo 
não deve ser recondicionado, e finalmente se também não há necessidade de recondicionamento 
então conclui-se que o óleo está bom. 

Este encadeamento de raciocínio que o especialista usa foi traduzido em termos 
computacionais para uma máquina de inferência com encadeamento para trás. Nesta, máquina 
uma pilha com as hipóteses que devem ser testadas é consultada em seqüência tentando provar 
cada uma das hipóteses listadas, para a determinação da conclusão. 

Abaixo temos um exemplo que visa ilustrar a similaridade da máquina de inferência de 
encadeamento para trás com o raciocínio citado do especialista. 

trecho da pilha de hipóteses: 

hipótese (há necessidade de recondicionamento) 
hipótese (há necessidade de regeneração) 
hipótese (o óleo está bom) 

trecho das regras : 

SE não há necessidade de regeneração 
E não há necessidade de recondicionamento 

ENT ÃO o óleo está bom 

A máquina de inferência começa sua execução tentando provar a primeira hipótese. 
Supondo que ela tenha constatado através de uma regra específica que não há necessidade de 
regeneração, a máquina de inferência passa, então, a tratar a segunda hipótese. Supondo também 
que não haja a necessidade de recondicionamento, a máquina passa então para a terceira hipótese. 
Para provar a terceira hipótese é consultada a regra acima apresentada. Esta regra é válida pois as 
suas premissas já são fatos constatados. 

Já que o especialista consegue otimizar seu tempo através da eliminação de possíveis 
hipóteses (no exemplo as hipóteses de recondicionamento e regeneração) a máquina de inferência 
também deve atuar melhor deste modo. Por isto será usada uma máquina de inferência com 
encadeamento para trás (backward chaining). 

Esta indicação é também recomendada na literatura [SCH 90], onde o encadeamento para 
trás é indicado como o mais adequado para sistemas de diagnóstico. 

Uma verificação empírica desta conclusão foi feita, testando as regras já obtidas com uma 
máquina de inferência com encadeamento para trás e outra com encadeamento para frente . O 
tempo de inferência com o encadeamento para trás foi bem menor que o com encadeamento para 
frente confirmando o estudo inicial. A máquina de inferência com encadeamento para frente ainda 
está disponível para eventual uso e/ou testes . 
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- Algoritmo ou pseudo-código da Máquina de Inferência (Backward Chainning): 

lnfere_regra(regra) 
{ 

1 

CASO regra é do tipo OU: 
{ 

sucesso. = FALSO; 
ENQUANTO a regras tem premissas 

Verifica se está na MT 
SE premissa está na memória e sinal na MT = sinal da premissa 

ENTÃO sucesso = VERDADEIRO; 
SENÃO 

SE há regra que tem a premissa como conclusão 
ENTÃO 

nova Jegra = regra que tem a premissa como conclusão 
lllfereJegra(nova_regra) 

SENÃO 
SE premissa é expressão 

ENTÃO valor = avalia(premissa); 
SE (valor = I e sinal da premissa = VERDADEIRO) 

ou (valor = O e premissa = FALSO) 
ENTÃO sucesso = VERDADEIRO; 

SENÃO sucesso = FALSO; 
SENÃO sucesso = FALSO; 

SE sucesso = VERDADEIRO 
ENTÃO Sai do ENQUANTO; 

FIM_ENQUANTO; 
} 
CASO regra do tipo E: 
{ 

1 

sucesso = VERDADEIRO; 
ENQUANTO a regras tem premissas, verifica se está na MT 

SE premissa está na memória e sinal na MT = sinal da premissa 
ENTÃO sucesso = VERDADEIRO; 

SENÃO . 
SE há regra que tem a premissa como conclusão 

ENTÃO InfereJegra(novaJegra) 
SENÃO 

SE premissa é expressão 
ENTÃO valor = avalia(premissa); 

SE (valor = 1 e sinal da premissa = VERDADEIRO) 
ou (valor = O e premissa = FALSO) 

ENTÃO sucesso = VERDADEIRO; 
SENÃO sucesso = FALSO; 

SENÃO sucesso = FALSO; 
SE sucesso = FALSO 

ENTÃO Sai do ENQUANTO; 
FIM_ENQUANTO; 

Anl1azena_conclusão da regra disparada; 
RETORNA VERDADEIRO; 

Função ]rincipalO 
{ 

ENQUANTO há hipóteses 
SE lnfereJegra(topo da pilha de hipóteses) retomar VERDADEIRO 

ENTÃO hipótese aprovada; 
FIM_ENQUANTO 
Nenhuma hipótese aprovada; 
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Conclusão 

Este sistema terá sua validação realizada submetendo-se casos práticos, obtidos junto aos especialistas, e verificando-se as respostas geradas. O Vidente encontra-se na fase de desenvolvimento e seu término está previsto para o final de 1994. Algumas funções como de interface e do sistema especialista já estão sendo validadas. 

O Vidente é o terceiro sistema especialista desenvolvido no TECP AR. Gradativamente estão sendo formados engenheiros capazes de construir sistemas especialistas, principalmente para a área industrial. 
O Vidente está contribuindo muito para o desenvolvimento do laboratório de software do TECP AR, já que este é o primeiro sistema especialista construído totalmente em C, orientado a 

objetos e para o ambiente Windows no TECP AR. 
O objetivo deste sistema especialista é, além de gerenciar um laboratório de ensaios de óleos, fornecer laudos a respeito da situação do óleo/equipamento, auxiliando o trabalho de um 

especialista. Espera-se que o Vidente possa gerar laudos compatíveis com os apresentados pelos especialistas, tentando substiuí-Ios nas situações mais rotineiras. 

Assim com o desenvolvimento de sistemas deste tipo, a indústria nacional pode tentar 
chegar a um estágio de desenvolvimento maior, e conseqüentemente, melhorar a qualidade de 
seus produtos. 
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RESUMO 

O presente trabalho descreve o desenvolvimento e a utiliza~ão 
de um sistema especialista destinado a avaliar a a~ão dos re
cursos humanos em processos industriais das empresas onde eles 
atuam . O trabalho utiliza, como elemento básico de avalia,ão, 
a natureza e a intensidade dos erros cometidos pelos operários 
no desempenho de suas fun~ões. A fun~ão básica do Sistema Es
pecialista é caracterizar esses erros, a partir do que torna
se mais fácil determinar quais a~ões corretivas e preventivas 
podem ser viabilizadas tanto para eliminar tais desvios como 
para evitar sua ocorrência no futuro . O sistema aqui descrito, 
de pequeno porte, é um dos módulos de um sistema mais , amplo, 
ora em desenvolvimento, que pretende oferecer um suporte efi
ciente para o planejamento e controle de processos produtivos, 
nas áreas de materiais, recursos humanos, métodos de trabalho 
e produ~ão e avalia~ão da qualidade . 

1 . I NTRODUC~O 

A a~ão dos recursos humanos nos sistemas industriais têm 
sido fundamental e provavelmente continuará sendo assim. Ainda 
que possam ser empregados recursos de automa~ão para a organi
za~ão do sistema e o desenvolvimento e utiliza~ão de disposi
tivos que visem operar procedimentos nas linhas de produ,ão, 
sempre será necessária a presen~a do elemento humano para ge
renciar o processo, para criar novas formas de e~ecutar as 
atividades básicas de produ~ão ou para proceder ajustes que as 
máquinas não conseguem por si próprias . 

Desta forma, seja porque trata-se de um elemento que sem
pre estará associado ao processo produtivo, seja porque seu 
emprego é recomendado em variadas situa~ões, a a~ão da mão-de
obra sempre será considerada. Daí porque atenta-se para ela 
com especial ênfase, e justifica-se o emprego de a~ões especí
ficas para envolvê-la no esfor~o de produ~ão. 

Em particular, a avalia~ão do desempenho dos reCUrSos hu
manos nas a~ões de fábrica ganha especial importância neste 
conte~to, Ja que desta avalia~ão depende a determina~ão de 
quais a~ões devem ser desenvolvidas visando o contínuo aprimo
ramento do pessoal e uma maior eficiência de suas atividades . 

2 . AVALIAC~O DO DESEMPENHO DOS RECURSOS HUMANOS ENVOLVIDOS EM 
PROCESSOS DE PRODUC~O 

A a~ão do operário no processo produtivo pode ser avalia
da de várias formas . Uma delas é a que se refere a ocorrência 
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de distorções no desenvolvimento das atividades usuais de pro
dução . Estas distorções determinam a geração de resultados 
inadequados à realidade do processo. Por determinar ações cor
retivas e preventivas que são desenvolvidas a nível de proces
sos, considera-se tais distorções de extrema relevância, e 
plenamente justificável que sejam estudadas . 

A fonte mais comum destas anomalias são os erros cometi
dos ao longo do desenvolvimento das atividades usuais de pro
dução . Em geral, a maior dificuldade inerente à questão é de
finir a natureza do erro, a partir do que pode-se definir 
ações corretivas e preventivas que os minimizam . Por isto, o 
presente trabalho propõe a formulação de um módulo de um Sis
tema Especialista de Apoio à Decisão usado para dar suporte às 
ações fundamentais do Planejamento e Controle de Produção para 
tratar da questão . Inicialmente, alguns conceitos básicos re
lativos à questão são formulados . Estas informações constitui
rão a base conceitual do módulo, cuja estrutura e aplicação 
são discutidos a seguir . 

3 . NATUREZA DOS ERROS DE PRODUC~O 

Ao desenvolver suas atividades usuais de produção, os 
operários incorrem em erros por razões diversas . Um modelo de 
classificação destes erros pode conduzir a três casos, que são 
os mais observados e, por isso, são aqui analisados: o erro 
técnico, o erro por inadvertência e o erro intencional. 

3 . 1. Conceitos 

Os erros mais usualmente cometidos nas linhas de produção 
podem ser classificados como erros técnicos, erros por inad
vertência ou erros intencionais . Esses erros são conceituados 
como segue: 

(a) Erro técnico - é gerado pela falta de capacidade, compe
tência, habilidade ou aptidão . Exemplo: a execução incor
reta de uma operação, que acaba por danificar a peça . 

(b) Erro por inadvertência - ocorre de forma não intencional, 
em função de desatenção do operador. Exemplo: por nao ob
servar todos os lados da peça, o operador não detecta uma 
quebra numa das faces . 

(c) Erro intencional - gerado intencionalmente, é erro propo
sital, cometido deliberadamente. Exemplo: a omissão de in
formações sobre peças defeituosas geradas no processo. ~ 

./ 

3 . 2 . Caracterização 

o erro técnico é, em geral, caracterizado pela falta de 
capacidade, competência, habilidade; pela ausência de conhe
cimento, preparo, educação para o trabalho; pela falta de 
"jeito", aptidão natural "para a coisa" ou ainda por uma ina
dequada forma de trabalhar. 
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Já o erro por inadvertência é inerente ao comportamento 
humano e pode ser causado por situa~ões individuais, momentâ
neas, deriva de causas psicológicas e pode ser causado por 
problemas que afetem os sentidos humanos. 

Por sua vez, o erro intencional é uma disposi~ão favorá
vel ao errOj caracterizado por displicência ou desinteresse no 
trabalho e pode ser determinado por causas psicológicas . En
volve a mudan~a arbitrária de métodos empregados e a rejei~ão 
aos modelos de trabalho em uso . 

3.3 . Identifica~ão 

Pode-se identificar a presen~a de erros técnicos pela 
reinspe~ão do material já inspecionado, realiza~ão de audito
rias periódicas, compara~ão de inspeções feitas por vários 
inspetores no mesmo lote ou pela repeti~ão da inspe~ão feita 
(pelo mesmo inspetor) . Testes preparados antecipadamente tam
bém são úteis para a verifica~ão da presen~a deste tipo de er
ro. Técnicas especiais como as Curvas de Paretto ou a análise 
de dados históricos são também estratégias recomendadas para 
identificar a ocorrência deste tipo de erro . 

A detec~ão do erro por inadvertência pode requerer as 
mesmas técnicas do caso anterior. Aqui, entretanto, o público
alvo são os operários mais experientes e tidos como conhecedo
res do trabalho . Por isso, inclui-se, ainda, diálogo informal 
sobre aspectos particulares do operador (pequena análise da 
situa~ão individual)j testes médicos de percep~ão, visao, au
di~ão, habilidade motora, . . . , avalia~ão da presen~a de pro
blemas relativos ao processo produtivo (fluxo de produ~ão, 

lay-out, disponibilidade de pessoal, tempo e condi~ões de exe
cu~ão da opera~ão, tarefas confiadas aos operadores, . . . ) . 

o erro intencional é identificado quando são observados 
conflitos entre Administra~ão da Produ~ão e operadoresj detec
ta-se antipatias pessoais no ambiente de trabalhoj há regis
tros que não correspondem à realidade do processo, por incoe
rência ou porque são falsosj nota-se existirem choques de 
prioridades e interessesj existem situa~ões no processo ou no 
produto favoráveis à duplicidade de interpreta~ão e há rejei
~ão a padrões fixados, entre outros sintomas . 

3 . 4 . A~ões Requeridas 

A identifica~ão de cada tipo de erro requer que sejam to
madas a~ões corretivas e preventivas bastantes específicas . No 
caso do erro técnico, como a~ões corretivas sugere-se desen
volver atividades como for~ar a auto-análise do operador; 
checar se as folhas de registro são fáceis de preencherj veri
ficar se o operador tem aptidão exigida para a fun~ãoj compa
rar performances e treinar novamente os operadoresj remanejar 
internamente os inspetores; promover "testes" e "exames" for
mais . Como a~ões preventivas, sugere-se investir na conscien
tiza~ão do pessoal e em projetos de treinamento num contexto 
mais amplo de Controle de Qualidade . Recomenda-se, ainda, pro
ceder a análise do trabalho, em termos de formas e desenvolvi~ 
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mento, de modo a se obter meios para aumentar a atenção do 
operador para a atividade que ele está desenvolvendo bem como 
o seu poder de observação (treinamento específico). Estímulos 
aos 
de 
muns 
so . 

operadores de menor performance; oferta de "certificados" 
bom desempenho; divulgação e discussão dos erros mais co

de cada tipo são também providências adequadas a este ca-

No caso do erro por inadvertência, as açõe corretivas en
volvem alterações no processo produtivo (para obter uma deter
minada garantia de funcionamento); alterações no processo de 
inspeçao (lugares mais adequados, mais tempo, menos perturba
ções); utilização de equipamentos visuais ou sonoros ; encami
nhamento de operadores a médicos ou psicólogos e organização 
melhor do lay-out . 

São ações preventivas recomendadas para erros por inad
vertência a adoção de procedimentos que visem a clara fixação 
de padrões que evitem confusões; o desenvolvimento de modelos 
de treinamento "psicológico" para desenvolver atenção, obser
vação, capacidade de concentração , a ampla divulgação de erros 
mais comuns deste tipo; a permanente análise do processo de 
produção e inspeção em função de causas de erros ou posibili
dade de geração de erros; o planejamento de trabalho que evite 
situações de tédio, rotina ou tendências a "vícios de opera
ção" e a conveniente fixação de pausas (intervalos) . Têm apre
sentado bons resultados na prevenção deste tipo de erro ações 
desenvolvidas a partir da análise do efeito da "hora do dia" 
no desenvolvimento do trabalho . 

Se for constatada a ocorrência de erro intencional , as 
ações a serem tomadas adquirem nova ênfase . As ações correti
vas incluem a eliminação de áreas de conflito e estratégias 
que possam permitir o entendimento entre as partes (via reu
niões, círculos, campanhas, ... ) . Cabe à gerência do sistema 
mostrar que os resultados da operação não conferem com os va
lores esperados, estatisticamente . Recomenda-se sempre agir 
com rigor quando da descoberta deste tipo de erro, remanejando 
pessoal, por exemplo . 

A nível de ações preventivas, sugere-se desenvolver um 
efet i vo planejamento de atividades que sejam aceitáveis por 
todos os setores envolvidos, com a adoção de planos estrutura
dos de forma a permitir controle estatístico de resultados . 
Sistemas de controle que viabilizem a confrontação permanente 
de resultados obtidos com os dados históricos são também re
queridos . A nível administrativo, sugere-se limitar as deci
sões do operador ao estritamente necessário . Num contexto 
abrangente, a criação de ambientes ambientes "integrado" entre 
pessoas e setores envolvidos com a produção e o desenvolvimen
to de cursos de treinamento na área de relações humanas são 
também providências adequadas à situação . Por fim, cabe res
saltar a necessidade de investir na motivação à qualidade . 
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3 . 5. Processos de Identificação da Natureza dos Erros 

Como pode-se observar, são bastante diversas as ações 
corretivas e preventivas que devem ser desenvolvidas quando um 
determinado tipo de erro é identificado . A própria abordagem 
utilizada para gerenciar a situação criada e determinar formas 
de minimizar seus efeitos danosos sobre o processo de produção 
varia, de forma acentuada , em natureza e intensidade, depen
dendo do tipo de erro com o qual se trabalha . 

Estes aspectos ressaltam a importância de se identificar 
corretamente o tipo de erro que está ocorrendo no processo 
produtivo, o que justifica o esforço para determinar uma cor
reta identificação da natureza dos erros . Em função das parti
cularidades deste tipo de problema bem como das característi
cas dos Sistemas Especialistas, propõe-se o desenvolvimento de 
um módulo do Sistema Especialista de Apoio à Decisão, utiliza
do no suporte às atividades de planejamento e controle da pro
dução, que possa determinar a correta classificação do erro 
observado em função não só de efeitos detectados, como do pró
prio contexto geral onde o processo produtivo se insere. 

4 . SISTEMA ESPECIALISTA PARA A CLASSIFICAÇ~O DOS ERROS 

4 . 1 . Características Gerais 

Este módulo do Sistema Especialista de Apoio à Decisão 
visa caracterizar a natureza dos erros cometidos pelos operá
rios durante o processo produtivo, de forma a facilitar a 
identificação e adoção de adequadas medidas corretivas e pre
ventivas destinadas a eliminar (e evitar o aparecimento) de 
tais erros . 

4 . 2 . Base Conceitual 

Os conceitos que suportam este módulo são aqueles descri
tos nos itens 3 . 1 . e 3 . 2 . , acima, que envolvem a ação dos ope
rários no processo produtivo bem como a caracterização, a 
identificação e as ações corretivas e preventivas adequadas a 
cada tipo de erro . 

Face às especificidades consideradas, observa-se que cada 
tipo de erro comporta um conceito próprio assim como diagnós
tico e ações corretivas e preventivas bastante particulares. 
Desta maneira, a determinação correta do tipo de erro com que 
se está lidando é fundamental para definir o que efetivamente 
deve ser feito, ou seja, que ações devem ser colocadas em pra
tica para fins de corrigir tais erros e evitar seu aparecimen
to no futuro . Detecta-se, assim, a necessidade de estruturar
se um módulo do Sistema Especialista de Apoio à Decisão que 
permita determinar qual tipo de erro é observado na situação 
sob estudo . Este é o objetivo do presente módulo, que confron
ta, para a situação em estudo, os vários tipos de erros e de
termina o que provavelmente está ocorrendo neste caso particu
lar, possibilitando, assim , que sejam desenvolvidas ações ade
quadas à situação que efetivamente existe na fábrica . 
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4 . 3. Características do Módulo 

Trata-se de um Sistema Especialista baseado em regras, 
com as seguintes especificações: 

a. Número de 
b. Número de 
c . Escolhas 
d. Decisão do 

Regras 62 
Oualificadores: 24 

3 
Sistema . Natureza do Erro Praticado : Erro 

(1) Técnico; \ (2) por Inadvertên
cia ou (3) Intencional. 

e. Escala de Valores Valores inteiros, de O alO . 
f . Uso das regras Todas as regras possíveis são 

usadas na derivação de dados pa
ra a seleção da escolha mais 
adequada . 

g. Exemplo de Regra: SE: A operação induz ao tédio, ENT~O : 
Erro Técnico - Probabilidade : 4/10 
Erro por Inadvertência-Probabilidade : 8/10 
Erro Intencional - Probabilidade: 2/10 
(Regra 45) 

h . Exemplo de Oualificador Os operadores 
1 . Tem amplo poder de decisão . 
2. Sofrem muitas pressões . 
3 . Atuam com relativa tranquili

dade, com um adequado nível 
de autoridade. 

(Oualificador 18) 
i. Notas e referências A maioria das regras dispõe de 

referências bibliográficas que 
lhes dão base conceitual . Algu
mas regras dispõem de notas ex
plicativas quanto à sua formu
lação ou a conceitos nelas con
tidos . 

Observe-se que o sistema pode listar todos os qualifica
dores, as regras onde eles estão sendo usados e pode mostrar 
todas as regras em que as escolhas foram utilizadas . Neste ca
so, as escolhas aparecem em todas as regras utilizadas para a 
decisão . A adequação da opção escolhida fica evidenciada pela 
fixação de valores próximos de 10 à escolha feita; a inade
quação fica caracterizada por valores próximos de zero asso
ciados à escolha em questão . O sistema não mostra as regras 
durante a sua execução; o usuário pode alterar esta opção . 

4.4 . Estrutura do Módulo 

O Módulo é composto de 4 áreas básicas, envolvendo análi
ses relativas (a) à caracterização do erro; (b) ao perfil dos 
operadores do processo; (c) ao contexto geral do processo pro
dutivo e (d) às formas de detecção dos erros . Cada área envol
ve os seguintes aspectos, entre outros: 

A. Quanto à caracterização do erro: 

1 . Causas determinantes da geração do erro; 
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2 . Relação da ocorrência do erro com o perfil do operador; 
3 . Momentos ou situações favoráveis à ocorrência de erros; 
4 . Falhas do sistema na ocorrência dos erros: geração e di

fusão de informações básicas sobre o processo produtivo . 

8. Quanto ao perfil dos operadores : 

1 . Qualificação dos operadores; 
2 . Avaliação dos procedimentos usuais de operação; 
3 . Interesse dos operadores pelos processos de produção em 

uso; 
4 . Histórico da ação da mão-de-obra sobre os processos de 

produção; 
5 . Nível de habilidade dos operadores em suas atividades 

usuais; 
6 . Poder de decisão dos operadores . 

C . Quanto ao contexto geral do processo produtivo : 

1. Investimentos feitos na formação/qualificação dos opera-
dores; 

2 . Métodos de trabalho em uso na empresa hoje; 
3 . Avaliação da percepção sensorial dos operadores; 
4. Alterações arbitrárias nos processos de produção; 
5. Nível de aceitação dos modelos de trabalho em uso; 
6 . Influência do ambiente sobre as atividades de produção; 
7. Condições de execução dos procedimentos de produção; 
8 . Relações entre a Administração da Produção e operadores; 
9 . Natureza e apresentação das especificações de projeto; 

10 . Tipos usuais de inspeção e controle da produção; 
11. Eventuais pressões exercidas pelo processo sobre opera

dores . 

D. Quanto às formas de detecção de erros: 

1 . Alteração dos resultados da avaliação da produção em 
processos de reinspe~ão do material; 

2 . Confrontação das avalia~ões feitas por diversos inspeto
res; 

3. Falhas devidas à falta de percepção sensorial dos opera-
dores; 

4 . Avaliação dos registros feitos; 
5 . Rotatividade dos operadores na linha de produção; 
6 . Ação e reflexos da inspeção sobre o processo produtivo. 

5. EXEMPLO DE APLICA~~O 

Apresenta-se, a seguir, um pequeno exemplo de aplicação 
do módulo . Além de mostrar como o módulo funciona, o exemplo 
pode ser usado como referência básica para a sua operação, 
servindo de gabarito para sua efetiva utilização 

OP~~O 1: 

QUAL . 
OP~~O 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
121 1 223 2 1 1 1 122 1 3 1 1 
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QUAL . 19 20 21 22 23 24 
OPC~O 2 3 3 3 3 2 

SOLUC~O DADA PELO SISTEMA : ERRO TÉCNICO 6/10 
ERRO POR INADVERTÊNCIA : 5/10 
ERRO INTENCIONAL 3/10 

CONCLUS~O : Trata-se, provavelmente, de erro técnico, embora a 
hipótese de erro por inadvertência não possa ser 
descartada . Há pouca chance de ter sido um erro in
tencional . De todo modo, não pode ser feito um 
diagnóstico seguro em favor do erro técnico, que é, 
apenas, o que mais provavelmente ocorreu. 

OPC~O 2 : 

QUAL. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
OPC~O 3 4 1 4 1 1 2 1 2 1 1 3 3 1 3 2 1 1 
QUAL . 19 20 21 22 23 24 
OPC~O 4 2 2 2 3 1 

SOLUC~O DADA PELO SISTEMA : ERRO POR INADVERTÊNCIA : 6/10 
ERRO TÉCNICO 5/10 
ERRO INTENCIONAL 3/10 

CONCLUS~O : Trata-se, provavelmente, de erro por inadvertência. 

OPC~O 3 : 

QUAL . 01 02 
OPC~O 4 5 
QUAL . 19 20 
OPC~O 1 1 

A ocorrência de erro técnico não deve ser descarta
da . Há pouca chance de ter sido um erro intencio
nal. De todo modo, não pode ser feito, aqui, um 
diagnóstico seguro em favor do erro por inadvertên
cia, que é, apenas, o que mais provavelmente deve 
ter ocorrido. 

03 04 05 06 07 08 09 10 11 1'2 13 14 15 16 17 18 
3 2 3 3 1 4 4 3 3 .1 1 5 2 3 4 3 

21 22 23 24 
1 1 4 3 

SOLUC~O DADA PELO SISTEMA : ERRO INTENCIONAL 5/10 
ERRO POR INADVERTÊNCIA: 4/10 
ERRO TÉCNICO 3/10 

CONCLUS~O : Trata-se, provavelmente, de erro intencional. A 
ocorrência de erro por inadvertência pode também 
ter ocorrido . Há uma chance menor de ter sido um 
erro técnico. Aqui, da mesma forma, não pode ser 
feito um diagnóstico seguro em favor do erro inten
cional, o que provavelmente deve ter ocorrido . 

6 . ACõES COMPLEMENTARES 

Aplicado o módulo e determinado o tipo de erro com o qual 
se está lidando, passa-se a determinar as a~ões que deverão 
ser tomadas para eliminar a ocorrência de tal erro e evitar 
seu aparecimento no futuro. São as a~ões corretivas e preven-
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tivas, que, como se observou, sao específicas para cada tipo 
de erro. Estas a~ões foram listadas anteriormente (3.4 . ) e ca
be selecionar aquelas que são mais compatíveis com a situa~ão . 

A avalia~ão das a~ões tomadas pode ser feita com facili
dade, sem que seja necessário reprocessar todo o módulo . Basta 
utilizar-se os recursos de altera~ão de decisões e reprocessa
mento, disponíveis no manual de opera~ão do sistema. Esta fa
cilidade do sistema permite confrontar os dados da situa~ão 
anterior às a~ões desenvolvidas com os dados atuais (depois da 
ado~ão das providências selecionadas) e verificar o desempenho 
que os operadores adquiriram a partir destas a~ões. 

Ao tempo em que permite acompanhar a evolu~ão da perfor
mance do operador, pode-se também, com este procedimento, 
criar sistemas eficientes de acompanhamento das atividades de 
produ~ão e detectar eventuais desvios, permitindo uma rápida e 
eficiente corre~ão . Em se tratando da ocorrência de erros de 
produ~ão, a variável tempo é a mais relevante para a minimiza
~ão dos efeitos que deles decorrem. 

8. CONCLUSõES 

O módulo aqui descrito foi aplicado em vários testes e, 
em particular, na avalia~ão do desempenho de inspetores de 
qualidade que atuam em linhas de produ~ão com bons resultados. 
Integrante de um Sistema Especialista mais abrangente, o módu
lo mostrou-se adequado também quando confrontado com as demais 
atividades do Sistema . 

Talvez o resultado mais relevante do presente trabalho 
seja a formula~ão de um modelo que permite proceder uma ava~ 
lia~ão do desempenho dos operadores de produ~ão . Mas cumpre 
observar, também, que apresenta-se aqui uma aplica~ão prática 
das ferramentas da Inteligência Artificial, num contexto to
talmente adequado aos requisitos usuais por ela exigidos . Com 
efeito, trabalha-se com técnicas computacionais cujas caracte
rísticas não são encontradas em programas usuais; foram intro
duzidos novos conhecimentos ao problema e se obteve elevado 
grau de flexibilidade nos programas desenvolvidos, ainda que 
inseridos em situa~ões de incertezas associadas a etapas im
portantes do processo. De fato, em muitos dos casos estudados 
não há como prever, antecipadamente, quais serão os resultados 
das avalia~ões . Pode-se observar que, em vários aspectos, o 
problema apresenta moderada complexidade e, dé certa forma, é 
limitado. Isto permite que um especialista possa resolvê-lo em 
um determinado período de tempo, não muito longo . O sistema 
que simula o comportamento deste especialista fornece, da mes
ma forma, em um tempo razoável, uma solu~ão aceitável para 
questões como a determina~ão da natureza do erro observado . O 
trabalho enfatiza um procedimento de resultados quase imedia
tos, sem dependência de fatores que só podem ser avaliados a 
longo prazo e os fatos que descrevem o problema podem ser de
terminados pelo usuário áo longo da execu~ão das tentativas de 
resolvê-lo. Observe-se, por fim, a variedade de situa,ões onde 
o problema pode ser usado; ele não se atém a um único caso 
particular. 
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É possível que, em certos casos, os resultados da avalia- -
ção feita sejam satisfatórios- mas não necessariamente ótimos. 
Isto não invalida o esforço realizado ou os programas desen
vqlvidos; apenas cria condiç5espara que novas pesquisas, em 
futuro próximo, otimizem ainda mais . os resultados obtidos e 
permitam o alcance de novos avanços na área. 
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Abstract 

Este artigo apresenta o Pacote Computacional ESRASE, que é 
um Sistema Especialista para Restabelecimento Automático de 
Subestaçôes (SE). A aplicaç~o do ESRASE na inferência do plano 
de manobras de restabe I ecimen to de SE possi bi I i ta a otimi zaç~o 
do proêesso que atualmente é idealizado e executado pelo 
operador da SE. Além de ser capaz de verificar e seguir toda a 
filosofia de restabelecimento da concessionária, o programa 
soluciona conflitos, é capaz de verificar a lógica das operaçôes 
de ·chaveamento e principalmente de absorver e agregar o 
conhecimento heuristico dos operadores mais experientes. 

Palavras-chave: 
Sistemas Especialistas, Subestaçôes, Controle 
Inteligência Artificial, Opera~~o de Sistemas 

Introduç~o 

Automático, 

o modelo energético na qual a sociedade se encontra 
atualmente estruturada, torna imprescindível o fornecimento 
continuo de energia elétrica, dentro dos padrôes de qualidade 
estabelecidos. A interrupç~o no fornecimento é considerada uma 
condiç~o anormal, onde tanto a sua abrangência como a sua 
duraç~o devem ser minimizados. 

o restabelecimento da configuraç~o normal de operaç~o de uma 
subestaç~o (SE), após uma contingência, é feita atualmente 
através da intervenç~o do operador. Considerando a crescente 
complexidade nas topologias das SE, verifica-se um aumento tanto 
na probabilidade de falha humana, quanto no tempo gasto na 
execuç~o das açôes de restabelecimento [1]. 
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Este trabal ho propele a soluç~o deste 
implementaç~o de um Sistema Especial ista 
Automático de Subestaçeles (ESRASE). 

problema através da 
para Restabelecimento 

o uso de técnicas de Inteligência Artificial mostrou-se a 
me 1 hor ferramen ta para imp I emen taç~o de taref as comp 1 exas que 
necessi tem tomadas de decis~o. No caso do restabelecimento de 
subestaçeles, o ESRASE é capaz de diagnosticar uma falta através 
do · mon i toramen to das g randez as ana I óg i cas ( tens~o, corren te e 
freqüência) e digitais (estados de disjuntores, proteçeles 
atuadas, etc .. ). Sendo detectada uma contingência, o ESRASE gera 
descr i çeles das con f iguraçeles pré-f a 1 ta e pós-f a 1 ta. Através da 
análise destes cenários, a Base de Conhecimento cria uma série 
de sugesteles de manobras para que sej a possí vel retornar as 
cond i çeles pré-f a 1 ta. No caso de f a I has permanentes , as áreas 
afetadas s~o isoladas e o restabelecimento, se possível, ocorre 
por caminhos paralelos de modo a garantir a situaç~o mais 
próxima a ideal [2]. 

A aplicaç~o do ESRASE na inferência do plano de manobras de 
restabelecimento de SE possibilita a otimizaç~o do processo que 
atualmente é idealizado e executado pelo operador da SE. Além de 
ser capaz de verificar e seguir toda a filosofia de 
restabelecimento da concessionária, o programa soluciona 
conflitos, é capaz de verificar a lógica das operaçeles de 
chaveamento e principalmente de absorv~r e agregar o 
conhecimento heurístico dos operadores mais experientes. 

Além de outros benefícios da sua utilizaç~o, pode-se 
destacar a padronizaç~o e uniformidade das açeles de 
restabelecimento, a diminuiç~o da influência de eventuais 
press~es psicológicas sobre o operador na tomada de deciseles e a 
viabilizaç~o da automaç~o das SE no processo de desassisti-Ias. 

o objetivo da aplicaç~o de um 
restabelecimento de Subestaçeles é 
seja possível otimizar o processo 
de vista operacional e econômico. 

Sistema Especialista (ES) no 
fornecer meios pelos quais 

de restabelecimento do ponto 

Decorren te da comp 1 ex idade do prob lema, que cong rega 
concomitantemente vários domínios, define-se como adequado o 
desenvol v imento de um sistema modu 1 ar, com arqui tetura aberta e 
flexível. 

Um sistema que auxilie o restabelecimento de uma SE, pela 
inferência do plano de manobras [3], deve dispor de meios para: 

• avaliar o agente da ocorrência; 
• delimitar a ár~a defeituosa isolada pela atuaç~o da 

proteç~o; 

• caracterizar se o defeito é permanente ou transitório; 
• identificar os componentes envolvidos e os afetados; 

Além disso, o sistema deve gerar 
necessárias e suficientes para normalizar 
após desligamentos parcia~s ou totais 
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reintegrando-a novamente, de 
Elétrico de Potêncla (SEP). 

forma estabilizada, ao Sistema 

Formulaç~o do Problema 

Planificar uma estratégia de restabelecimento para uma SE 
requer uma vis~o constante e completa do estado operacional dos 
componentes e dos equipamentos que a comp~em. 

Assim, o monitoramento abrange os atributos estáticos, 
compostos por dados e valores permanentes que caracterizam os 
componentes ou a SE, e os atributos dinâmicos, que descrevem as 
propriedades ou estados sujeitos a modificaç~es. 

A soluç~o do problema do restabelecimento pode ser itemizada 
da seguinte forma: 

Problema: 

Entrada: 

Conhecimento: 

Saída: 

Inferir um Plano de Manobras 

Configuração da SE pré e pós falta 
Alarmes e relés de proteção atuados 
Medidas das grandezas elétricas 

Restrições Operativas 
Filosofia e critérios de restabelecimento 
Modelos lógicOs e heuristicos 

Plano Diretor de Manobras para restabelecer a SE 

o objetivo a ser seguido é o de restabelecer o maior número 
possível de componentes da SE. A partir da análise dos dados de 
entrada, identifica-se as causas do problema, os componentes 
envolvidos e os afetados. A seguir, após uma avaliaç~o e análise 
criteriosa, baseada no conhecimento das condiç~es associadas a 
topologia da SE e as suas condiç~es operativas, identifica-se os 
componentes que devem participar do restabelecimento. Define-se 
ent~o quando e como, dentro da seqüência de restabelecimento, 
deve ser a reenergizaç~o do componente. 

Desta forma, chega-se a melhor 
seqüência de chaveamento exata para 
pós-contingência ótima seja atingida. 

Restabelecimento Inteligente 

Base de Conhecimento 

configuraç~o da 
que a cond i ç~o 

SE e a 
operativa 

o conhecimento reunido na Base de Conhecimento do ESRASE foi 
formalizado em duas etapas. O conhecimento da topologia, dos 
atributos estáticos e dos atributos dinâmicos iniciais da SE 
foram armazenados como fatos. Os esquemas de intertravamento e 
de manobra, os cr i tér ios e f i 1 osof ias de restabe I ecimen to, a 
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lógica de simplificaç~o e 
armazenadas como regras. 

a hierarquia de ordenaç~o s~o 

A figura abaixo representa o diagrama unifilar de uma SE 
exemplo: 

SE2 SID SE4 SE5 

138kV ~ ~ ~ ~ ~. 
Bancos 

AHmentadores 

As características topológicas e operativas da SE s~o 

armazenadas como fatos dentro da seguinte estrutura: 

proteç~o ("2"," K", "21-1"," aff") 

chave_manobra ("2", "K", "4"," an") 

chave_seletora ("2", "K", "4-43SC", " an") 

eqpto ("2", "K", linha_fonte( "SEI", "SE2", "Seguidor"), "an") 

medida ("2"," K", 138.,250.,60., 0.9) 

limite_medida ("2","K",128,144,O,300,58,61,-I,I) 

onde: 
2 = número do ci rcui to 
K = nível de tens~o 138 kV 

21-1 = barra 
off = estado desoperado 

-118 -



I SBAI - UNESP - Rio Claro/SP - Brasil 

4 = 
on = 

4-43SC = 
linha_fonte 
SE1 , SE2 = 
Seguidor = 

138 = 

disjuntor 
esta~o fechado I remoto I energizado 
chave seletora Local-Remoto 
= identificaç~o do componente 
terminais da LT 
caracteristica de energizaç~o do terminal 
tens~o medida 

250 = corrente medida 
60 = 

0.9 = 
128 , 145 = 

O , 300 = 
58 , 61 ::: 
-1 1 = 

freqüência medida 
fator de potência medido 
limite inferior e superior de tens~o 
limite inferior e superior de corrente 
limite inferior e superior de freqüência 
limite inferior e superior do fator de potência 

Os dados em itálico s~o dados dinâmicos iniciais, e contém o 
estado em que se encontram os equipamentos, componentes ou 
medidas. Os demais dados s~o atributos estáticos, que necessitam 
de nova inicializaç~o para serem alterados. 

Por sua vez, as caracteristicas funcionais que descrevem a 
operaç~o e restabelecimento da SE foram estruturadas através de 
regras~ onde o conhecimento dos especialistas é armazenado. 
utilizou-se da lógica dos predicados, com estruturas do tipo: 

SE (condiç~o) --) ENTAO (conclus~o/aç~o) 

Como exemplo pode-se citar as seguintes regras: 

SE atuou proteç~o diferencial (87) de um transformador 
ENTAO isolar o transformador 

SE a tens~o medida em um circuito for nula 
ENTAO fechar o disjuntor do circuito 
SE o disjuntor (4) de um circuito abriu 
ENTAO fechar o disjuntor do circuito 

SE um componente foi desenergizado 
ENTAO restabelecer o componente 

Formalizando tais regras na linguagem Turbo Prolog teremos: 

filosofia-proteç~o (N,CLASSE,"87",_) . 
aç~o_ra ( proteç~o,N,CLASSE,isolar("trafo")). 

filosofia_medida (N,CLASSE,TENSAO,_) . 
TENSAO=O, 
aç~o_ra (medida,N,CLASSE,fechar("4")). 

f i 1 050f ia_chave_manobra (N, CLASSE, "4" ,_J .
aç~o_ra (chave_manobra, N, CLASSE, fechar ( "4" ) . 

-119 -



I SBAI - UNESP - Rio Claro/SP - Brasil 

filosofia_eqpto (COMPONENTE) .-
aç~o_ra (eqpto,N,CLASSE,restabelecer(COMPONENTE». 

Face as características 
flexibilidade e adaptabilidade 
agrupadas em sete grandes grupos: 

funcionais 
desejadas, 

de 
as 

modularidade, 
regras foram 

• filosofia de restabelecimento associada à proteç~o atuada; 
• filosofia de restabelecimento associada às medidas 

monitoradas; 
• f i 1 osof ia de res tabe 1 ecimen to associada às chaves de manobra 

operadas; 
• filosofia de restabelecimento associados aos componentes 

desenergizados; 
• critérios de reenergizaç~o de componentes afetados; 
• procedimentos operacionais de manobra; 
• procedimentos necessários a execuç~o de cada uma das aç~es de 

restabelecimento; 
• critérios de simplificaç~o e hierarquia das aç~es do plano. 

Motor de Inferência 

No ESRASE, inicialmente, o motor de inferência procura 
identificar a anormalidade pela análise das grandezas de 
interesse (tens~o, corrente, freqüência e fator de potência), do 
estado dos componentes, dos equipamentos de manobra e das 
proteç~es. A seguir, s~o gerados cenários que reúnem as 
proteç~es, os disjuntores e os equipamentos envolvidos na 
ocorrência. Isso é feito através da comparaç~o da situaç~o pré
falta com a situaç~o pós-falta. Estes dados s~o armazenados em 
uma lista de fatos que comp~em o cenário da contingência. 

A partir dos fatos, utilizando-se da base de conhecimentos, 
s~o inferidas recomendaç~es de aç~es de restabelecimento 
necessárias à recomposiç~o da SE, na seguinte forma padr~o: 

aç~o_ra (N,CLASSE,TIPO,AÇAO) 

onde AÇAO pode ser religar ou bloquear o religamento de um 
disjuntor, desligar um banco de capacitores, isolar um 
transformador, restabelecer um componente ou mesmo toda a SE. 

O plano de manobras de restabelecimento é inicialmente 
estruturado a partir do tipo de equipamento afetado, do tipo de 
proteç~o que atuou, dos disjuntores operados e das variaç~es das 
medidas analógicas. 

Todos estes grupos geram, de forma independente, 
recomendaç~es de aç~es de restabelecimento em funç~o da 
filosofia e critérios característicos próprios a eles 
associados. Desta forma, para cada v~o de Linha de Transmiss~o 

ou AI imentador, para cada Barra e para cada Transfo r mador, s~o 
geradas listas de aç~es de restabelecimento. Tais aç~es s~o 

recomendadas ou pe I as proteç~es a tuadas, ou pe I as med idas, ou 
pelas chaves de manobras ou pelos ~omponentes desenergizados. 
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Estas ~ecomenoaç~es podem se~ iguais, dife~entes ou até 
mesmo conflitantes. S~o ge~adas de fo~ma liv~e e sem ~igo~ 

est~utu~al, como um p~ocesso -"b~ainsto~ming" de ge~aç~o de 
idéias. Em luga~ de se pensa~ simultaneamente pelo aspecto 
c~itico e pelo su~~ealista, mantªm-se o julgamento em suspenso e 
sol ta-se a imaginaç~o ge~ando idéias de aç~es de 
~estabelecimento. Com isso p~ocu~a-se evita~ que o julgamento 
emba~ace a c~iaç~o. A esse conjunto de aç~es de ~estabelecimento 
é dado o nome de "Plano Inicial de Restabelecimento". 

Na p~óxima etapa, o Plano Inicial é submetido a um 
t~atamento de otimizaç~o, o qual, compa~ando ent~e si as aç~es 

~ecomendadas, elimina-se as desnecessá~ias bem como as 
~edundantes, at~avés de c~ité~ios p~é-definidos, dando 
consistªncia lógica ao plano. A segui~, as aç~es s~o 

hie~a~quizadas e o~denadas dent~o de di~et~izes estabelecidas. 
Esta~emos assim, ge~ando um plano inteligente de manob~as pa~a o 
~estabelecimento da SE. A esse plano denomina-se "Plano Di~eto~ 
de Restabelecimento". 

o fluxo de aç~o simplificado do p~og~ama se ~esume em: 

INICIALIZAR 
GERAR CENARIO 
GERAR FATOS 
GERAR AÇAO RA 

OTIMIZAR 

ORDENAR 
IMPRIMIR 

Exemplo Ilustrativo 

le~ a~quivos p~é e pós falta 
identifica~ as oco~~ªncias 
ge~a~ lista de ci~cuitos afetados 
ge~a~ lista de aç~es de ~estabe
lecimento definindo o Plano Inicial 
de Restabelecimento 
aplica~ c~ité~ios de simplificaç~o e 
consistªncia 
aplica~ c~ité~ios de hie~a~quia às aç~es 
imp~imi~ o "Plano Di~eto~ de Resta
belecimento" 

Este i tem ap~esen ta exemp 1 os da poten ci a 1 idade do p~og ~ama 

ap~esentado neste a~tigo, baseados na SE ap~esentada na figu~a. 

Po~ exemp lo, caso sej a ve~ i f i cado o f a to da abe~tu~a do 
d isj un to~ de uma 1 in ha de t~ansmiss~o, pe 1 a a tuaç~o de dois 
~e 1 és de p~oteç~o especi f i cos. O p~og~ama busca~á na base de 
conhecimento, a filosofia das aç~es de . ~estabelecimento 

associadas a ambos os ~elés, aos disjunto~es po~ eles ope~ados, 
aos componentes cujos estados fo~am alte~ados e as medidas fo~as 

de faixa. Temos entao a ge~aç~o de uma lista de aç~es de 
~estabelecimento que ~eto~na~~o a SE o mais p~óximo possivel da 
configu~aç~o p~é-falta. Neste caso te~iamos: 

FATO: Disjunto~ 1K4 ab~iu pelas p~oteç~es 1K21-1 e lK50N. 
AÇAO RA: Restabelece~ LT SE1-SE2 (ci~cuito 1K) 

Exemp 1 i f i cando de fo~ma mais deta 1 hada 
p~og~ama. No caso de atuaç~o da p~oteç~o do 
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tem-se como conseqüência a abertura do disjuntor da alta (4K4) e 
do disjuntor da baixa (12F4). Isso ocasionará a desenergizaç~o 

dos transformadores Ti e T2, também indicada nas medidas 
analógicas de todos os componentes envolvidos. Neste caso, 
inicialmente o programa identifica a ocorrência mostrando: 

OCORRENCIA NO CIRCUITO: lT 

Proteç~es atuadas: lT87 
Chaves abertas: 4K4 , 12F4 
Equipamentos afetados: trafo ("SE1","138-13.8 kV","Tl") 

trafo ("SE1","138-13.8 kV","T2") 
barra( "SEi", "F", "Principal A") 
barra ("SEi", "F", "Principal B") 
barra( "SEi", "F", "Principal SA") 
barra( "SEi", "F", "Transferência") 
alimentador( "RD01") 

A seguir, 
lecimento: 

a I imen tador ( "RD02" ) 

alimentador("RD08") 
banco_cap( "MóduloOl") 
banco_cap("Módulo02") 
ba'lco_cap( "Módulo03") 

banco_cap("Módulo04") 

gera as seguintes recomendaç~es de 

- Aç~o recomendada pelo(a): eqpto 
Circuito lT Aç~o: restabelecer ("trafo") 

- Aç~o recomendada pelo(a): proteç~o 

Circuito 1 T Aç~o: isolar ("trafo") 

Aç~o recomendada pelo(a): medida 
Circuito 12F Aç~o: fechar ("4") 

- Aç~o recomendada pelo(a): eqpto 
Circuito 12F Aç~o: fechar ("4") 

Aç~o recomendada pelo(a): medida 
Circuito 4K Aç~o: fechar ("4") 

- Aç~o recomendada pelo(a): chave manobra 

restabe-

Circuito 4K Aç~o: abrir todos disjuntor geral baixa 

Aç~o recomendada pelo(a): eqpto 
Circuito 4K Aç~o: abrir ("elac") 

Além de outras 26 recomendaç~es para cada um dos componentes 
que foram conseqüen temen te desenerg i z ados e cuj as recomendaç~es 

seriam do tipo: 

- Aç~o recomendada pelo(a): eqpto 
Circuito lF Aç~o: restabelecer ("alimentador") 
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Aç~o recomendada pelo(a): medida 
Circuito lF Aç~o: fechar ("4") 

A este conjunto de aç~es recomendadas, chamou-se de "Plano 
Inicial de Restabelecimento". 

Após esta etapa, a I ista de aç~es recomendadas é 
simplificada, hierarquizada e ordenada, dentro de diretrizes 
estabelecidas, e as 33 aç~es recomendadas inicialmente, se 
reduzem às seguintes: 

Aç~o recomendada pelo(a) proteç~o 

Circuito 1 T Aç~o: isolar ("trafo") 

Aç~o recomendada pelo(a): eqpto 
Circuito 2T Aç~o: restabelecer ("trafo") 

- AÇ~o recomendada pelo(a): medida 
Circuito BF Aç~o: boot ("colapso de tens~o") 

Estas recomendaç~es, que comp~em o "Plano Diretor de 
Restabelecimento" ~ orientam o operador a isolar o transformador 
Ti, restabelecer o transformador T2 e restabelecer todos os 
circuitos associados à barra de 13.8 kV (BF). 

No caso de um colapso total da SE, as açêles recomendadas 
geradas ir,icialmente (45 aç~es) cedem lugar a uma única aç~o, 

com grau hierárquico superior, de restabelecer toda a SE. 

Conclus~es 

o programa foi concebido e estruturado visando ser bastante 
abrangente no que diz respeito a sua aplicaç~o em diferentes 
topologias. Um protótipo foi desenvolvido, implementado e 
testado em um microcomputador IBM-PC, em linguagem TURBO PROLOG. 

A aplicaç~o do ESRASE na inferência do plano de manobras de 
restabelecimento de SE possibilita a otimizaç~o do processo que 
atualmente é idealizado e executado pelo operador da SE. Além de 
ser capaz de verificar e seguir toda a filosofia de 
restabelecimento da empresa energética, o programa soluciona 
conflitos, é capaz de verificar a lógica das operaç~es de 
chaveamento e agregar a vivência e os conhecimentos heuristicos 
dos operadores mais experientes. 

Além 
destacar: 

de outros beneficios da sua utilizaç~o, pode-se 

padronizaç~o e uniformidade das aç~es de restabelecimento; 
repetitividade 
diminuiç~o da influência de eventuais press~es psicológicas 
sobre o operador na tomada de decis~es; 
viabilizaç~o da automaç~o de SE e do processo de desas
sisti-Ia. 
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Este artigo descreve o MONITOR, um sistema especialista de apoio à segurança 
de equipamentos, de uma refinaria de petróleo, auxiliando no controle da corrosão. 
A conjugação de conhecimento especializado, técnico e heurístico, análise do 
processo da refinaria e recursos computacionais resulta em diagnósticos sobre o 
estado corrosivo e possibilita a adoção de medidas corretivas aplicáveis. Esse 
conjunto de atributos compõe o MONITOR, desenvolvido para a refinaria Getúlio 
Vargas (REPAR / PETROBRÁS). 
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1. INTRODUÇÃO 

Observando a evolução da indústria petroquímica, verifica-se que os problemas 
relacionados à equipamentos constituem a causa de grande parte das perdas, de produção e 
qualidade. [LOU-88] 

Uma pesquisa realizada na indústria de processamento de petróleo indicou a ocorrência de 
cem grandes acidentes, com dano de propriedade, em um período de trinta anos. Quarenta e dois 
destes acidentes envolveram unidades de refinarias e 30%, do total de acidentes, localizaram-se 
nos sistemas de tubulação, sendo que o prejuízo resultante, em cada caso, excedeu a 
US$lO,OOO,OOO. As principais causas dessas perdas foram determinadas como falhas de 
equipamentos e erros operacionais. [GAR-88] 

Portanto, a segurança de equipamentos, pode representar uma real economia, em termos 
de manutenção e força de trabalho. Esta, porém, é seriamente afetada pela corrosão. 

Virtualmente, toda unidade de uma refinaria é suscetível ao ataque dos agentes 
corrosivos[LIN-86], sendo que estes não podem ser totalmente eliminados, devido à natureza do 
processo e dos compostos manipulados. [LOU-88] Assim sendo, é desejável que os índices de 
corrosão sejam mantidos em limites mínimos e aceitáveis. 

O controle da corrosão se apresenta como um fator fundamental para a garantia de um 
funcionamento, adequado e seguro, das unidades de fracionamento de petróleo. Entretanto, os 
procedimentos, de monitoramento e neutralização da corrosão, não são amplamente conhecidos. 
A complexidade de tais procedimentos tem vinculado o controle da corrosão ao conhecimento de 
um especialista e à demanda de muitos recursos financeiros. 

A transferência do conhecimento do especialista para um sistema computacional, com 
capacidade de raciocínio e de verificação do estado da unidade da refinaria, constitui a base de 
desenvolvimento do sistema especialista MONITOR. 

O MONITOR é uma inovação para o controle da corrosão, suprindo a ausência do 
especialista e beneficiando a qualidade, a economia e a segurança no processo de refino de 
petróleo. 

2. CONTEXTO GERAL 

Seg~ndo o especialista em corrosão da refinaria Getúlio Vargas (PETROBRÁS/ REPAR), 
uma quantidade mínima de refinarias, no mundo, são capazes de operar suas unidades, com 
perdas aceitáveis, ocasionadas pela corrosão. 

As consequências da falta de controle podem vanar desde perda nos resultados do 
processo a acidentes operacionais. 
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o efeito da corrosão pode ser representado como na Fig. 1 .. 

Corrosão na Deterioração do 
superficie equipamento 

~ 
Vazamento 
de produto Incêndio 

(alta temperatura) 

Fig. 1. Efeito crítico da corrosão. 

3. SISTEMA ESPECIALISTA 

Para efetuar o controle da corrosão na Unidade de Destilação da REP AR, esta solicitou o 
desenvolvimento .de um sistema computacional que forneça suporte e consistência a tal controle. 

A correção dos índices de corrosão, atualmente realizada, baseia-se na adição de 
substâncias ao petróleo, em quantidades fixas . Essa técnica desconsidera as características de 
cada tipo de petróleo, a situação do processo e as condições dos equipamentos. Além desse 
fator, a ausência do acompanhamento de um especialista em corrosão, ocasiona uma sobrecarga 
de tarefas ao setor operacional. 

Objetivando otimizar o controle da corrosão, foi selecionado um sistema especialista, a ser 
desenvolvido para apresentar um raciocínio semelhante ao de um especialista, em contato direto 
com o processo de refino. O sistema deverá possuir funções para análise da unidade, diagnóstico 
da situação e reparo, indicando um tratamento para a corrosão. 

A capacidade de representar e manipular conhecimento e de obter conclusões, suprindo a 
ausência do especialista, justificou a opção pelo desenvolvimento de um sistema especialista. 

4. SISTEMA MONITOR 

o MONITOR é um sistema especialista para monitoramento da corrosão na Unidade de 
Destilação (U-21 00) da REP AR. 
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A U-21 00 é formada por um conjunto de equipamentos que efetuam o fracionamento do 
petróleo por destilação. 

o acompanhamento do processo é realizado através de um conjunto de sensores ligados a 
um computador de processos (YODIC-IOO / YOKOGA W A) que interage com a rede da REP AR 
(padrão NOVELL), através de uma placa de comunicaçãó. Todos os setores da refinaria estão 
conectados à rede. 

Existem ainda algumas medições do processo feitas em laboratório. São retiradas 
amostras, em rotina periódica, estabelecida. Os resultados também são alimentados na rede. 

Adaptado às condições operacionais da unidade, o MONITOR interage com a rede de 
dados da refinaria e com o setor de operação, fornecendo um diagnóstico útil sobre a situação da 
U-2100 e sugerindo providências para controle da corrosão (Fig.3.). 

O sistema deverá indicar, ainda, um funcionamento inadequado dos equipamentos e o não 
cumprimento das rotinas de análise de laboratório, requisitando manutenção ou realização da 
análise, conforme o caso. 

ajustes 

medida do U-2100 
processo 

I amostras 

J t 
Sensores 

Laboratório 
da unidade 

I I 

valor da • resultado 
medida Rede de da análise 

dados 
I 

t dados da U-2100 J 
MONITOR 

diagnóstico 
Operação 

Fig.3. Integração do MONITOR na REPAR. 

Salien:a-s~ que.a efetivação d~s ajustes indicados é dtV esponsabilidade da operação. O 
MONITOR nao e um sistema de atuaçao. . 

\ 
\ 
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Uma visão geral do MONITOR pode ser obtida através de seu diagrama de fluxo de 
dados básico (Fig.4.). 

MONITOR 

dados 
da U-2100 

Rede de Acesso 
Dados aos dados 

pedidos de 
leituras 

informações 
de corrosão 

C -------
Inferência Base de 

regras do ,--conhecimento 
sistema 

resultado 
inferido 

diagnóstico 

Intelface Operação 

pedidos 
de funções 

Fig 4 . Diagrama de fluxo de dados. 

4.1. Acesso aos dados 

A comunicação entre o processo e o sistema MONITOR é feita através da rede, 
implantada na refinaria, e do módulo de acesso aos dados. 

Os dados relativos à cortosão estão distribuídos em arquivos, disponíveis em rede, com 
padrões e formatos diversos, não documentados formalmente. O módulo de acesso é 
responsável pela leitura de tais arquivos e seleção dos registros relevantes à corrosão. Uma vez 
"extraídos" os dados necessários, estes são formatados para uso posterior da inferência. 

É também designada como função deste módulo, a indicação, para o módulo de 
/ inferência, da ausência de informações primárias (p.ex. problemas de leitura do pH, devido a uma 

parada na unidade), da ausência de informações secundárias (p.ex. uma análise de laboratório não 
realizada) e de erros de acesso (p.ex. conflito de compartilhamento de arquivos) . 
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4.2. Inferência 

o módulo do sistema MONITOR, denominado inferência, é composto das funções que o 
caracterizam como um sistema especialista. 

Uma divisão estrutural da inferência é mostrada na Fig. 5. 

INFERÊNCIA 

resultado inferido 

informações 
de corrosão Máquina de sequência de raciocínio 

inferência 

• Sistema de 
regras do sistema explicação 

r:: :::: 
Base de 

conhecimento 

Fig. 5. Diagrama de fluxo de dados da inferência. 

4.2.1. Base de conhecimento 

o MONITOR constitui sua base de conhecimento através de : 

• memória de regras; 
• memória de trabalho. 

Memória de regras 

Esta divisão da base de conhecimento é desta forma denominada, devido à forma de 
representação do conhecimento, utilizada no MONITOR: as regras de produção. 

As regras são constituídas de condições e conclusões interligadas, logicamente, através do 
formato SE / ENTÃO. 
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As regras podem ser representadas como na Fig.6. 

regras : 

-~ SE H condições }-~ ENTÃO H conclusões }-.. 
~------~ \ 

condições: 

conclusões : 

<condição> ::= <conclusão jntermediária> I sentença I expressão 

<conclusão> ::= <conclusão jntermediária> I <conclusão_final> 
<conclusão jntermediária> ::= sentença 
<conclusão_final> ::= sentença 

---.---il ... -l( conclusão ... 

'----lmf-ooll ... ~--' 

Fig.6. Representação das regras de produção . 

• 
As condições descrevem uma situação que leva o sistema a uma mudança de estado. São 

formadas por um conjunto de fatos, sendo que cada fato é uma sentença, uma expressão 
comparativa e/ou matemática ou uma conclusão intermediária, obtida através de outra regra. As 
sentenças são conjuntos de símbolos alfanuméricos que representam um estado do processo (frase 
simbólica e descritiva) . As . expressões são constituídas de variáveis do processo e constantes 
estabelecidas, representando, por exemplo, cálculos de eficiência e fórmulas químicas. Para que a 
regra seja considerada aplicável, o conjunto de condições deve ser totalmente verdadeiro. 

As conclusões determinam uma mudança no sistema. Uma conclusão é formada por uma 
sentença declarativa que pode ser classificada como final ou intermediária. As conclusões finais 
são as metas do sistema, pois representam os ajustes que o sistema necessita; as intermediárias 
são utilizadas como fatos, por outras regras. 

A memória de regras também armazena um conjunto de hipóteses, que o sistema tentará 
provar, baseado nos dados da unidade. 

A função da memória de regras é, basicamente, armazenar o conhecimento adquirido do 
especialista, em formato simbólico. 

Memória de trabalho 

A memória de trabalho representa o estado da unidade, no momento em que está sendo 
feita a inferência. O estado da unidade é formado pelas instâncias das variáveis do sistema e das 
conclusões, intermediárias e finais, já estabelecidas. 
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o conteúdo da memória de trabalho, ao final da inferência, constituirá o diagnóstico e os 
ajustes determinados para a unidade. 

4.2.2. Máquina de inferência 

Caracterizando o tipo de inferência realizada por MONITOR, são mencionados os 
seguintes ítens : 
• Encadeamento para trás 

Foi especificado o conjunto dos possíveis ajustes para a unidade. A cada análise realizada por 
MONITOR, este verifica se determinado ajuste é necessário ou não. Esta forma de raciocínio 
é direcionada à meta. 

• Monotonicidade 
Estabelecida uma conclusão para a unidade, esta não será anulada por outra regra. 

* Revogabilidade 
O processo de inferência pode retornar a uma situação imediatamente anterior, eliminando o 
último passo. 

• Busca em profundidade 
O sentido da busca da inferência foi escolhido objetivanto verificar um caminho que indique a 
necessidade de um ajuste. Caso uma hipótese seja provada, outros caminhos para prová-la 
são irrelevantes. 

• Uso de variáveis 
As variáveis são utilizadas nas regras para representar instâncias de leituras de sensores, 
resultados de análises e de cálculos. 

4.2.3. Sistema de explanação 

Para um melhor acompanhamento do sistema pelo especialista, MONITOR foi provido de 
um módulo que fornece uma justificativa para os resultados apresentados. A justificativa é 
baseada na sequência de inferência realizada. 

4.3. Interface 

A interface do MONITOR é dividida em blocos funcionais que disponibilizam os serviços 
do sistema e realizam a composição do diagnóstico e da justificativa. 

As saídas do MONITOR são apresentadas em duas formas : 
• através do monitor de vídeo, com uma interface baseada em janelas e menus, mostrando 

as informações necessárias ao setor de operação da REP AR; 
• através de relatórios impressos, a serem emitidos periodicamente, contendo as medidas 

corretivas necessárias para a U-21 00. 
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4.4. Conhecimento 

As reuniões, com o especialista e operadores, mostraram que, a determinação do caráter 
corrosivo de uma unidade e das medidas corretivas depende do conhecimento da estrutura da 
unidade, de sua operação e da química envolvida no fracionamento de petróleo. 

O escopo do conhecimento abrange : 
• características fisicas da unidade : designação de equipamentos, sentido do fluxo do 

petróleo, pontos de injeção de substâncias; 
• dinâmica do processo : trocas de campanha, paradas, manutenção de equipamentos; 
• métodos de análise da unidade: composição do petróleo, leituras de sensores, análises de 

laboratório; 
• métodos para correção do índice de corrosão : controle de vazão, cálculos químicos, 

pedidos de manutenção, injeção de substâncias, controle de temperatura. 

4.5. Considerações técnicas 

O projeto do MONITOR possui como requisito básico que o sistema considere as 
características particulares da U-2I 00. 

A estrutura modular utilizada objetiva que tal requisito seja atendido sem inviabilizar a 
portabilidade do MONITOR. 

Supondo a utilização do sistema em outra unidade qualquer, serão necessárias as seguintes 
alterações : 

* interface : mensagens e formato do relatório; 
• inferência : regras de produção e hipóteses; 
• acesso aos dados : métodos de leitura de dados. 

A codificação e documentação do MONITOR permitem que as modificações sejam feitas 
facilmente por um profissional da área de informática, com conhecimentos das linguagens de 
programação empregadas e de sistemas especialistas. 

MONITOR foi desenvolvido com as ferramentas do BORLAND C++, ARITY PROLOG 
e TURBO VISION. Requer sistema operacional DOS. 

5. CONCLUSÃO 

Os beneficios da implantação de sistemas especialistas, em ambientes industriais, são 
evidenciados em termos da melhoria da qualidade e redução de gastos nos processos em questão. 

A limitação quantitativa de especialistas, em determinadas áreas, e suas indisponibilidades, 
constitui outra motivação para o desenvolvimento de sistemas especialistas. 
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Na REP AR, sem a implantação do MONITOR, os índices de corrosão são superiores aos 
aceitáveis, apesar do controle efetuado. Isso ocorre devido ao fato de que o especialista não está 
disponível para monitorar constantemente o processo. O uso do MONITOR objetiva reduzir e 
manter os índices de corrosão à 0.1 mm/ano, evitar o desvio das funções do setor da operação e 
dispensar o acompanhamento frequênte do especialista. 

O MONITOR é o resultado do esforço conjunto do TECP AR e PETROBRÁS / REP AR 
para desenvolver um aplicativo para a indústria petroquímica. O projeto encontra-se em fase de 
refinamento de um protótipo, adequando-o ao ambiente operacional e alterando a base de 
conhecimento. O desenvolvimento do MONITOR é previsto para um (1) ano, excluindo sua fase 
de validação. 

O estudo e desenvolvimento de sistemas especialistas são constantes para o Setor de 
Desenvolvimento do TECP AR, com o principal objetivo de oferecer produtos úteis para as 
indústrias, enriquecendo o conhecimento técnico e humano das pessoas envolvidas nos projetos. 
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RESUMO 

O presente trabalho tem por objetivo o estudo do controle de posição de manipuladores 

mecânicos. A característica principal desejada para os controladores é a robustei, isto é, 

manutenção do desempenho sob condições diferenciadas de operação. 

É adotado como modelo um manipulador com cinco juntas de revolução. Entre as várias 

técnicas possíveis de se atingir o objetivo colocado, duas são aqui consideradas: controle clássico 

(torque calculado), e controle pela técnica de estrutura variável. A sintonia dos controladores é 

feita através da 'resposta ao degrau unitário, onde se procura reduzir o erro de regime e o 

sobressinal. Após isto, verifica-se se o desempenho mantém-se satisfatório quando o manipulador 

movimenta-se no espaço, seguindo três trajetórias de referência pré-definidas. 

Todos os resultados aqui apresentados provém de simulações digitais. Considerações acerca 

da implementabilidade das leis de controle encontram-se no final do trabalho. 
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1. INTRODUÇÃO 

o presente trabalho tem por objetivo a pesquisa de 
diferenciadas formas de controle robusto com vistas à 
aplicação em manipuladores mecânicos. O controle 
pretendido é o de posição. isto é. procura-se fazer com 
que o manipulador siga uma trajetória pré-especificada 
pelo usuário. 

Uma forma bastante simples de se considerar o 
controle de manipuladores é o chamado controle 
independente por juntas. Esta técnica de controle 
considera cada junta como um sistema SISO. sendo o 
acoplamento com as restantes tratado como distúrbio ou 
simplesmente ignorado. Naturalmente. esta suposição 
pode levar a erros de posicionamento. dependendo do 
manipulador a ser controlado [1. 2. 3]. Uma forma mais 
adequada. mas mais trabalhosa. de se tratar o problema. é 
levar em conta todas as não-linearidades e acoplamentos 
existentes no manipulador [4] . Neste caso. o sistema é 
tratado como tendo n entradas e saídas. sendo n o número 
de ligamentos (controle multi variável). Uma técnica de 
controle bastante usada neste caso consiste em um PD 
somado a um modelo (o mais real possível) do 
manipulador; este é o chamado controle por torque 
calculado. 

Uma técnica que tem recebido bastante atenção por 
parte de projetistas de controle é a chamada técnica de 
controle com estrutura variável [5-11]. Como o nome 
indica. a lei de controle é chaveada cada vez que uma 
condição pré-especificada é atingida. Propriedades como 
rejeição de perturbações (por exemplo. atrito não 
modelado) e insensibilidade a variações nos parâmetros 
do sistema são características desta classe de 
controladores. 

Este trabalho divide-se em seis seções: a seção 2 
apresenta brevemente os principais conceitos relativos 
aos modelamentos cinemático e dinâmico do 
manipulador. A seção 3 apresenta as técnicas de controle 
descritas acima. Na seção 4 são apresentados os modelos 
cinemático e dinâmico do manipulador Mitsubishi 
modelo RV-M1. Na seção 5 são apresentados os 
resultados de extensivas simulações realizadas. O 
trabalho é fechado com as conclusões pertinentes. 

2. MODELAMENTOS CINEMÁTICO E 
DINÂMICO DE MANIPULADORES 

2.1. MODELO CINEMÁTICO 

Um manipulador mecânico consiste em um 
conjunto de corpos rígidos ligados entre si. denominados 
aqui ligamentos l . Como a tarefa do manipulador será. na 
maioria dos casos. a de executar um serviço com uma 
ferramenta (efetuador) conectada ao último ligamento. 
deve-se analisar em detalhes o movimento deste. 

O movimento do efetuador é provocado pelo 
movimento de todos os ligamentos intermediários; assim. 
sua localização pode ser determinada conhecendo-se a 
posição e a orientação destes. Para isso, conecta-se a cada 
ligamento i .um sistema de coordenadas 0rXiYjZj. A 
localização do efetuador é então obtida através de 
sucessivas transformações homogêneas [12], desde a 
base até o último ligamento (figura 1). 

1. Esta é uma simplificação bastante aceita. A modelagem de 
ligamentos flexíveis é bastante mais complicada e não será tratada 
aqui. 
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ligamento O (base) 

Figura 1: Cadeia cinemática aberta. 

A descrição das relações cinemáticas entre dois 
ligamentos adjacentes do manipulador pode ser 
facilmente obtida através dos parâmetros de Denavit
Hartenberg [2.3. 13]. A equação cinemática assim obtida 
pode ser escrita na forma X = f(q) • onde X é um vetor 
6xl representando a posição e orientação do efetuador; e 
q é um vetor nxl representando. para juntas prismáticas. 
a distância percorrida pela junta. e para juntas de 
revolução. o ângulo de rotação da mesma. A relação entre 
X e q é não-linear. involvendo em geral senos e cossenos 
das variáveis q l' .... q n • 

Em termos das velocidades lineares e angulares do 
efetuador. da relação acima facilmente tem-se que: 

x = ()f(q) ti = li[ 
()q 

(1) 

onde J. uma matriz 6xn. é conhecido como o Jacobiano 
cinemático do manipulador. 

A relação X = f(q) define o problema da 
cinemática direta: encontrar a posição e orientação do 
efetuador dadas as coordenadas qj. i = 1 . ... . n. Este é um 
problema simples. tendo uma única solução para cada q. 
Já o problema da cinemática inversa é mais complicado: 
encontrar o vetor q que leva o efetuador a uma posição X 
definida pelo usuário. Este é um problema que pode ou 
não apresentar solução analítica, e mesmo as soluções 
numéricas podem ser não únicas (especialmente em 
manipuladores redundantes). 

2.2. MODELO DINÂMICO 

.A equação dinâmica do manipulador descreve a 
relação entre a taxa de variação da configuração e os 
torques exercidos pelos atuadores em cada junta (motores 
elétricos, pneumáticos, etc.). Descreveremos aqui 
brevemente aformulação de Lagrange, na qual trabalho 
e energia são descritos em termos de coordenadas 
generalizadas. . . 

Sejam ql' .. . , qn coordenadas generalizadas que 
descrevem completamente um sistema dinâmico .. Sejam 
TeU as energias cinética e potencial do sistema, 
respectivamente. O Lagrangiano L é definido por 
L (q, q) = T - U [14]. As equações dinâmicas do 
movimento são extraídas diretamente de: 

d ()L ()L 
---- =Q. 
dl()qj ()qj I 

j = 1, ... , n (2) 
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onde Qj são as forças generalizadas correspondentes às 
coordenadas generalizadas qj' Uma análise através do 
princfpio do trabalho virtual mostra que as forças 
generalizadas são calculadas através de [13J: 

T Q = 't+J FexI (3) 

onde 't é o vetor de torques aplicados às juntas e F ext o 
vetor de forças e momentos externos aplicados ao 
manipulador através de sua interação com O ambiente. É 
importante notar que os atuadores estão sendo 
considerados ideais, isto é, não possuem dinâmica. 

Equacionandp-se TeU, e substituindo-se as 
expressões obtidas em (2), obtém-se 

Q = H(q)q+C(q, 4)4+G(q) (4) 

A matriz H( q) (nxn) incorpora todas as propriedades 
relativas a massa e inércia do manipulador, sendo assim 
conhecida por (matriz) tensor de inércia do mallipulador. 
O primeiro termo no segundo membro de (4) representa 
os torques inerciais (inclusive os interativos), enquanto 
que o segundo representa os efeitos de Coriolis e 
centrífugos. O último termo representa o torque 
gravitacional. 

A equação dinâmica derivada acima não leva em 
conta os efeitos do atrito no manipulador. As reduções de 
velocidade, principalmente quando realizadas 
fisicamente com engrenagens, geram forças de atrito 
responsáveis, em casos típicos, por 25% do torque 
necessário para o movimento. As formas mais usadas de 
modelo para o atrito são: o atrilo viscoso, e o alrito seco 
ou atrito de Coulomb. Assim, um modelo aproximado 
para o torque de atrito é 't" = 84 + Fsgn «(;) . 

O modelo obtido deve ainda levar em conta o fato 
de que o atuador de cada junta (geralmente um motor DC, 
pneumático, etc.) não está diretamente ligado a ela. 
havendo um conjunto de engrenagens ou correias que 
transmitem o movimento do atuador para ajunta. Devido 
a este fato, a inércia do atuador, assim corno os efeitos do 
atrito (considerados atuantes no lado do motor), devem 
ser corrigidos pela constante de redução. Sendo r esta 
constante, e Im a inércia dos motores, a equação dinâmica 
completa do manipulador fica: 

't = [H(q) +r2
/ m ]q+ [C(q, 4) +r8]4+ 

+ rFsgn (4) + G (q) 

3. CONTROLE DE TRAJETÓRIA 

3.1. INTRODUÇÃO 

(5) 

Considere inicialmente um manipulador genérico 
de /I graus de liberdade descrito por (4). O problema de 
controle de trajetória (ou de movimento) do manipulador 
consiste em, dados um conjunto de funções vetoriais 
limitadas qd' 4e1 e qel ' respectivamente a posição, 
velocidade e aceleração desejadas, determinar um vetor 
't(t), que faça com que a posição real q siga com precisão 
aqd' 

Matematicamente, o objetivo de controle de 
movimento é determinar 't de tal forma que: 
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lim q (I) = lim (qd- q) = O 
1--+00 I-+O<J 

(6) 

onde q (I) denota o erro de posição. Um caso particular 
do controle de movimento é o controle de posição, que 
consiste em fazer com que q(t) seja igual a qd, um vetor 
constante. 

3.2. CONTROLE POR TORQUE CALCULADO 

O controle por torque calculado é uma das técnicas 
de controle clássico que melhores resultados apresenta 
quando se trata do problema de controle de posição de 
manipuladores [15] . A lei de controle é dada por: 

Neste caso, a equação do sistema em malha fechada fica: 

(8) 

ou seja, uma equação diferencial linear autônoma com 
coeficientes constantes, cujo único ponto de equilíbrio, 

supondo K", Kv > O, é [q, q] = [O, O). Se as matrizes de 
ganho forem diagonais, o sistema fica totalmente 
desacoplado, e os erros de posição e velocidade em cada 
junta tendem a zero "comandados" por Kp . e Kv .' Urna , , 

escolha bastante usada é Kv = diag {2JK;., ... , 2 JiÇ) , 
já que, assim, todos os erros terão respostas com 
amortecimento crítico (Sj = I, Vi), sem sobressinal . 

3.3. CONTROLE PELA TÉCNICA DE ESTRU
TURA VARIÁVEL 

3.3.1. DEFINiÇÕES PRELIMINARES 

Um controle com estrutura variável (aqui 
denominado VSC, ou "variable slructure conlroller") , 
como o nome indica, é uma técnica onde a lei de controle 
varia conforme regras pré-especificadas. A vantagem é 
que o sistema de controle assim obtido apresenta 
propriedades importantes de robustez, estabilidade e 
seguimento de trajetórias [5]. A essência do VSC é 
utilizar uma lei de controle bastante "rápida" para dirigir 
a trajetória de estados da planta (possivelmente não
linear) para uma superfície pré-definida no espaço de 
estados, chamada supelffcie de chaveamento ou de 
escorregamento (do inglês, "sliding swface"). O nome 
chaveamento provém do fato de que a lei de controle 
muda a cada vez que a trajetória de estados "cruza" a 
superfície. 

Considere a classe de sistemas definida por [6]: 

X(I) = f(l,x) +B(I,X)U(I) (9) 

Cada elemento uj (I), i = 1, ... , m é da forma: 

( ) 
{ 

u7 (I, x) se Sj (x) > O 
U j I,x = 

u; (I,X) se Sj(x) <O 
(la) 
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onde s; (x) = O é a i-ésima superfície de escorregamento. 
A superfície de escorregamento conjunta é dada por: 

s(x) = [s)(x), ... ,sm(x»)T=O (11) 

e tem dimensão n-m; Ela é projetada de forma que o 
sistema, uma vez restrito a s(x) = O, tenha um 
comportamento desejado. Superfícies lineares são as 
mais usadas, por facilidade de implementação; assim; 
assumir-se-á aqui que s(x) = S x(t) = O. onde S é uma 
matriz mxn. 

Após o projeto da superfície de escorregamento, 
deve-se, naturalmente, garantir a existência do modo de 
escorregamento, isto é, deve-se garantir que a superfície 
é atingida em um tempo finito. Isto requer estabilidade do 
estado em relação à superfície pelo menos em uma região 
pr6xima a ela, chamada de região de atração. O 
escorregllmento será globalmente atinglvel se a região de 
atração for igual a todo o estado de espaços. Já que se 
trata de um problema de estabilidade em sistemas não
lineares, o uso do segundo método de Liapunov mostra
se bastante prático [16]. A estabilidade então pode ser 
analisada através de uma função de Liapunov V(x). 

Tomando V (x) = o.si (x), tem-se V> O fora da 
superfície e deve-se ter V (x) = ss < O na região de 
atração. 

Decorrente da pr6pria definição da estrutura do 
controlador, o chaveamento pode trazer consequências 
indesejáveis. já que um sinal de controle com alta 
frequência pode excitar a dinâmica não modelada do 
sistema. Uma forma de se evitar isto é modificar a lei de 
controle introduzindo a chamada canwda limite. Por 
exemplo. seja a lei de controle u = sgn(sJ. descontínua 
para s = O. Sendo E a "largura" da camada limite, o novo 
controle passa a ser: 

u(x) = { sgn(s) se 
'P s se 

Is(x) I ~ E 

I s (x) I < E 

(12) 

Tem-se então uma lei de controle que garante que o 
estado "entra" na camada limite e, uma vez aí dentro, o 
estado fica limitado a uma vizinhança de s = 0, 
dependente do valor de E. 

3.3.2. VSC APLICADO A MANIPULADORES 

Um das primeiras tentativas dc aplicação dc VSC a 
manipuladorcs mecânicos foi desenvolvida por Slotine e 
Sastry [9). Neste trabalho foi considcrada a classe de 
sistemas não-linearcs da forma: 

8(n) =/(8) ... .. 8.1) +/1). j = 1 . .. .. p (13) 
)) n 

. . (n-I))1' A onde, para cada 1= 1, ... , p. 8; = [8 j • 8 j •. ..• 8 j • 

grande dificuldade destc método reside na nccessidade de 
se encontrar limites polinomiais para as funções fj: 

(14) 

Um segundo método apresenta uma forma 
simplificada de abordagem do problema [10). Aqui. o 
objetivo é regular a derivada da superfície de 
chaveamento em um valor constante p. isto é: 
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s = -Psgn (s), P> O (15) 

O parâmetro P faz o papel de limite das incertezas 
do modelo, substituindo as funções Fj' Pode-se mostrar 
que para o sistema simplificado x) = x2,x2 = u, com 
superfície de escorregamento s = ex) +x2 ' O tempo 
necessário para que o estado atinja s = O a partir do início 
do movimento vale t) = Is (O) IIP. Logo, t) ~ O quando 
P ~ 00 •• Entretanto, um valor alto de P leva a um alto 
valor no sinal de controle, situação indesejável por exigir 
grande demanda de energia. Esta dispari~de dev~ ~er 
resolvida com a escolha de um valor de P mtermediáno, 
que faça com que o estado atinjá s o mais rapidamente 
possível dentro das limitações do controle. Naturalmente, 
se esta escolha levar a um mau desempenho, um valor 
maior deve ser considerado. 

Originalmente, este método considera um modelo 
bastante simplificado dó manipulador, levando em conta 
somente as inércias de cada ligamento; os torques de 
Coriolis, não inerciais e gravitacionais são considerados 
distúrbios a serem rejeitados pelo controlador. 
Entretanto, simulações iniciais com este modelo levaram 
a resultados insatisfatórios, já que para um manipulador 
com 5 graus de liberdade o acoplamento é bastante maior 
que para aqueles com 2 graus apenas (que é o exemplo 
apresentado em [10)). Sendo assim, o modelo original foi 
aqui substituído por: 

't = H(q)q+f (16) 

onde / corresponde aos torques centrífugos, de Coriolis, 
gravitacionais e de atrito. 

Seja 8 d o deslocamento desejado para as juntas, e 

8 = 8 - 8 d o erro de posição. A superfície de 

escorregamento conjunta é dada por s = cs8 + 8 . 
Supondo que os distúrbios/não variam muito entre 

dois instantes de amostragem, tem-se o seguinte 
algoritmo discreto para controle: 

1. Lêem-se os valores atuais de 8 (k) e 8 (k) 

- .. 
2. Calculam-se 8 (k). 8 (k) e 8 (k) 

3. Calcula-se fCk - I) = 't (k -1) - H [q (k»)8 (k) 

4. Calcula-se s (k) 

5. Calcula-se a aceleração: 

8c (k) = -cs8 (k) + 8d (k)-Psgn [s(k») 

6. Calcula-se e aplica~se ao manipulador o torque: 
't(k) = H[q(k»)8 c (k) +f(k-I) 

Um passo intermediário que se pode incluir é filtrar o 
distúrbio / de forma a cortar componentes de alta 
frequência. 

4. PROJETO 

4.1. INTRODUÇÃO 

o manipulador escolhido como base é o modelo 
Mitsubishi RV-Ml. Este manipulador possui 5 juntas de 
revolução. O deslocamento de cada junta é representado 
por 8 j' i = 1 ... . , S . 
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4.2. MODELO CINEMÁTICO 

4.2.1. CINEMÁTICA DIRETA 

Os parâmetros de Denavit-Hartenberg são 
apresentados na tabela l. 

Tabela I: Parâmetros de Denavit-Hartenberg do 
manipulador Mitsubishi. 

Junta a d u e 
1 o I I 90° 8 , 

2 12 o o 87 

3 I) o o 8 3 

4 o o 90° 84 

5 o 14 + 15 o 8, 

A matriz de transfonnação homogênea que 
relaciona o sistema de coordenadas no efetuador com 
aquele da base pode ser encontrado em [151, e não será 
aqui apresentada por uma questão de brevidade. 

4.2.2. CINEMÁTICA INVERSA 

O manipulador modelo possui cinco cinco graus de 
liberdade. Podem ser especificados, assim, três posições 
e duas orientações no espaço, de forma que a cinemática 
inversa sempre tenha solução única. As especificações 
adotadas são: ponto (x,)',z), ângulos ex e 13, tais que: 

·(x ,y,z) = ponto no espaço a ser atingido pelo cfetuador 
·u = ângulo entre o último ligamento e o plano horizontal 
.p = ângulo de giro do efetuador 

A figura 2 ilustra estes parfllnetJos. A cinemática 
inversa apresentadà a seguir vale apenas para o primeiro 
"octante" do espaço, isto é, para x, y, z> O. 

ti (x,y,z) 

~=---------------------~yo 

Xo 

Figura 2: Especificações da cinemática inversa. 

Com as variáveis auxiliares: 
x = x- (/4 + Is) cosacos8 1 

y = y - (/4 + 15) cosasin8 1 

i = z-/I- (/4+IS) sina 

R = Jx2 + y2 + z2 
as equações da cinemática inversa ficam: 
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8
4 

= a-8
2
-8

3
+90° 

8s = ~ 

4.3. MODELO DINÂMICO 

(17) 

( 18) 

(19) 

(20) 

(21) 

O modelo dinâmico do manipulador, conforme 
visto, tem a forma dada na equação (5). A derivação 
completa da equação dinflmica será aqui omitida por ser 
longa e trabalhosa, podendo ser encontrada em [15]. A 
título de exemplo, um elemento típico de J-/ vale: 

H Ii = fIl 2 (/c/2) 2 + fIl 31 12c2 + IC/23 I 2 

+ fIl41 12c2 + 13c23 + IC/234 I 2 

+ fIlsl 12c2 + 13c23 + (14 + IC5 ) S234 I 2 

+ 1~3 + 1~3 + 1~3 + ~3 + 1~3 

onde fIl i é a massa do ligamento i, li seu comprimento e 
Ic, a distflncia da junta i-I ao centro de massa do 

ligamento i; I;k é o elemento (j,k) da matriz tensor de 
inércia do ligamento i' c23 = cos (8

2 
+ 8

3
) , 

'\'23 = sin (82 + 83) , etc. 

4.4. VALORES NUMÉRICOS 

Esta seção apresenta as constantes necessárias para 
a completa caracterização do manipulador. Todos os 
va lores aqui apresentados siio aproximados, resultantes 
de medidas no manipulador modelo e da adoção de 
valores típicos de outros manipuladores comerciais. 

A massa de cada ligamento, seu comprimento e a 
distância da junta anterior ao seu centro de gravidade 
valem, respectivamente: 

fIl I =8Kg,/1 =O,226f1l , lc, = O, 113f1l 

fIl 2 =4Kg , /2 =O,250fll,lc, = O,125f1l 

fIl, = 4Kg, 13 = O, 160fll , I = O, 130fll 
-' C J 

fIl4 = 2Kg, 14 = O, 072m, Ic = O,036f1l , 
fIls = 2Kg , 15 = O, 075f1l, IC

5 
= 0,0375f1l 

As constantes de redução e os momentos de inércia 
dos atuadores em cada junta valem, respectivamente: 

'1=10, 1 =O,OI0Kg m 2 
m l 

10, I = O, 005 Kg 111 2 
nJ 2 

2 lO, I = O, 005 Kg 111 
/li) 

'4 = lO, I = O, 0025 Kg m 2 n/, 
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r5 = 10. I = O. 0025 Kg m 2 mj 

Os coeficientes de atrito viscoso e seco, em cada 
junta. valem: 

8 . =0.0003 Nms. F. =0.3 Nm . i = 1 • ...• 5 
I rd 2 I 

Finalmente. os atuadores do manipulador são · 
motores elétricos cujos torques máximos valem 
1: = 2Nm . max 

4.5. TRAJETÓRIAS DE REFERÊNCIA 

Como o objetivo do trabalho é comparar diversas 
técnicas de controle de posição. é interessante fazer com 
que o manipulador siga algumas trajetórias de referência 
com cada um dos controladores. Os seguintes 
"caminheis" foram escolhidos: 

I . Resposta ao Degrau Unitário : Os ângulos d:L~ 

juntas devem seguir como referência um ângulo de I rd. 
2. Trajetória 1 - Reta: Querer·se-á que o efetuador 

siga uma trajetória retil,ínea no espaço. saindo do ponto 
(0,2;0,2;0,1) e chegando ao ponto (0,3;0,4 ;0,3). de 
forma a estar sempre "apontando" para este último. 

3. Trajetória 2 - Circunferência: Deseja-se aqui que 
o efetuador siga uma circunferência no espaço. definida 
sobre o plano x + y + z = 0,6. com centro no ponto 
(0,2;0,2;0 ,2) e raio 0,5 m. 

4. Trajetória 3 - Espiral: Esta é a única trajetória 
que não possui inspiração prática. Sua escolha resulta da 
necessidade de testar os controladores em situações que 
exigem grandes deslocamentos das juntas do 
manipulador. excitando. de forma mais completa. a 
dinâmica do sistema. Assim. esta trajetória especifica 
que o efetuador deve sair do plano z = 0,1 e "subir" até o 
plano z = 0,5; quanto à projeção do movimento no plano 
xy. o efetuador deve seguir uma espiral de raio crescente. 
Deve ainda estar sempre apontando para a origem. 

5. SIMULAÇÃO E ANÁLISE 

5.1. INTRODUÇÃO 

Uma vez apresentados os conceitos fundamentais 
acerca de manipuladores mecânicos e tendo sido eles 
aplicados a um manipulador modelo. apresentar-se-á 
nesta seção uma série de simulações de forma a ilustrar o 
comportamento de cada controlador estudado. 

Para fins de simulação, será considerado o modelo 
mais completo possível do manipulador, com a inclusão 
dos atritos seco e viscoso e da carga no efetuador. O valor 
adotado para a carga é de 200 g. compatível com as 
especificações técnicas [17]. O passo de integração das 
equações diferenciais é 0,01 s; o tempo total de simulação 
corresponde a 400 pontos (4,0 s). 

Naturalmente, o modelo para simulação deve conter 
alguma diferença em relação ao modelo de controle. As 
diferenças aqui adotadas são: o modelo de controle não 
leva em conta O efeito do atrito e nem da carga no 
efetuador. As matrizes H. C e G serão supostas 
perfeitamente conhecidas. 

Neste trabalho será dada maior importância ao erro 
estacionário (e ss ' [rd), sobre os critérios sobressinal 

- 140-

(Mp' [%)) e tempo de subida (Ir ' [s)). Isso porque, em 
geral. requer-se que o manipulador atinja com precisão 
uma posição pré-determinada. No caso das trajetórias 1 a 
3. medir-se-á o erro (em rd) que o sistema comete à 
medida em que tenta "caminhar" sobre a trajetória. O erro 
de posição máximo será denotado por em' 

Inicialmente, os controladores serão testados na 
resposta ao degrau unitário. Os ganhos encontradas que 
forneçam respostas satisfatórias. serão usadas no 
seguimento das trajetórias I. 2 e 3. No caso do VSC, os 
testes serão feitos inicialmente sem a camada limite, o 
que deve gerar sinais de controle altamente oscilatórios. 
A camada limite será introduzida numa segunda etapa, 
devendo degradar um pouco o desempenho, mas gerando 
um sinal de torque mais "suave". 

5.2. CONTROLE POR TORQUE CALCULADO 

5.2.1. RESPOSTA AO DEGRAU 

As tabelas 2 a 4 e figuras 3 a 5 apresentam o 
desempenho do controlador com torque calculado para 
K = 150 . K = 200 e K = 400, i = 1, .. . , 5 , 

p, p, p, 

respectivamente2
. 

Tabela 2: Resposta ao Degrau do Controle por Torque 
Calculado, K" = diag(J 50). 

Junta ess (rd) M,,( % ) I r (s) 

I 0,02 0,00 0,36 
2 0,00 0,00 0,40 
3 0,00 0,00 0,40 
4 0,01 0,00 0,20 

5 0.08 0,00 0,47 

Tabela 3: Resposta ao Degrau do Controle por Torque 
Calculado, K" = diag(200). 

Junta ess (rd) Mp( % ) I r (s) 

I 0,00 0,02 0,32 

2 0,00 0,02 0,37 

3 0,00 0,03 0,37 
4 0,00 0,65 0,13 

5 0,00 0,07 0,33 

Tabela 4: Resposta ao Degrau do Controle por Torque 
Calculado, Kp = diag(400) . 

Junta ess (rd) M,,(%) I r (S) 

1 0,00 0,02 0,26 

2 0,00 4,60 0,25 
3 0,00 0,04 0,39 
4 0,00 22,38 0,11 

5 0,00 0,08 0,20 

5.2.2. TRAJETÓRIAS DE REFERÊNCIA 

Para c:tda trajetória, serão apresentadas duas 

2. A partir deste ponto, as figuras encontram-se no final do artigo. 
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figuras, contendo a projeção do movimento nos planos xy 
e xz. Nestas figuras, a linha cheia representa a trajetória 
desejada para o manipulador, enquanto que a linha 
tracejada representa a trajetória efetivamente obtida. 

A tabela 5, juntamente com as figuras 6 a 8, 
apresenta os resultados para Kp = diag(400). 

Tabela 5: Erro Máximo (rd) , Controle por Torque 
Calculado, Kp = diag(l50) . 

Junta Reta Circunferência Espiral 

1 0,00 0,02 0,32 

2 0,00 0,02 0,37 

3 0,00 0,03 0,37 

4 0,00 0,65 0,13 

5 0,00 0.07 0,33 

5.3. CONTROLE COM ESTRUTURA VARIÁVEL 

5.3.1. RESPOSTA AO DEGRAU 

Neste caso, os parâmetros de projeto são as 
constantes de tempo de cada superfície de 
escorregamento cs.' j = 1. ... . 5, e o valor de 

P i' i = 1 •...• 5. De forma a facilitar a sintonia. os valores 
c. ser:10 considerados iguais, já que é interessante que .1, 
todas as juntas respondam com a mesma dinflmica uma 
vez no escorregamento. O mesmo vale para os Pi . Assim, 
denotar-se-á aqui somente por c o valor de todos os Cs ' s , 

e por p o valor dos Pi' 

Com Cs = 2 e fi = 5. tem-se o desempenho como 
mostrado na tabela 6. Esta resposta deixa muito a desejar. 
apresentando oscil:lções nas juntas. como mostram as 
figuras 9 e la. Além disso. a lei de controle. após o início 
do escorregamento. torna-se um sinal de altíssima 
frequência, naturalmente indesej:ívcl (figura 11). 

Tabela 6: Resposta ao Degrau do Y Se. c s = 2. fi = 5. 

Junta ess (rd) M,,(%) Ir (s) 

1 0,02 1,59 1.37 
2 0,01 1.17 1,36 

3 0,01 1,18 1,37 

4 0,01 0.68 1,42 

5 0,03 3.64 1,39 

É fácil perceber que as oscilações decorrem da alta 
frequência de oscilação dos torques aplicados às juntas; 
logo. a introdução da camada limite deve reduzí-Ias. A 
idéia é substituir a função sgll(s) presente no algoritmo 
original por uma interpolação linear quando ISil < Ei' 

Neste caso, Ei = O. 5rd/s , j ~ 1 •...• 5. Usando 
novamente os valores anteriores para que se possa fazer 
uma comparação, sejam Cs = 2 e fi = 5; o resultado é 
mostrado na tabela 7 e figuras 12 e 13. A melhora de 
desempenho é absolutamente notável. 

O aumento de p leva a uma resposta mais r:ípida, 
uma vez que os torques aplicados são proporcionais a p. 
O mesmo vale para o aumento de cs ' que leva o sistema 
a uma resposta mais rápida quando no escorregamento. A 
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Tabela 7: Resposta ao Degrau do VSC com camada 
limite, Cs = 2.p = 5. 

Junta ess(rd) Mp(%) I r (S) 

1 0,00 0,00 1,41 

2 0,00 0,00 1,41 

3 0,00 0,00 1,40 
4 0,00 0,00 1,41 

5 0.00 0,00 1,41 

tabela 8 resume os resultados obtidos para 
Cs = 10.fi = 30 . Vêem-se na figura 14 respostas 
altamente rápidas, sem sobressinal e sem erro de regime. 
A figura 15 apresenta os torques aplicados às juntas, que 
não mais apresentam componente oscilatória. 

Tabela 8: Resposta ao Degrau do YSC com camada 
limite. Cs = lO.fi = 30. 

Junta ess(rd) Mp( %) I r (s) 

I 0.00 0.00 0,57 

2 0.00 0.00 0,57 

3 0.00 0.00 0.58 
4 0.00 0.00 0.58 
5 0.00 0.00 0.57 

5.3.2. TRAJETÓRIAS DE REFERÊNCIA 

O uso de Cs = 10 e fi = 30 faz com que o 
manipulador apresente o desempenho mostrado na tabela 
9. ilustrado nas figuras 16 a 18. Pode-se afirmar, sem 
dúvida. que aqui o desempenho mantém-se, o que não 
ocorreu no caso do controlador convencional. 

Tabela 9: Erro Máximo (rd). VSC. c s = 10. p = 30. 

Junta Reta Circunferência Espiral 

I 0.00 -0.03 0.01 
2 0.00 0:01 0.00 
3 0.00 -0.01 0.01 
4 0.00 0.02 0.01 
5 -0.05 0,00 -0.06 

5.4. ANÁLISE DOS RESULTADOS 

De forma geral, o controlador convencional 
apresenta boa performance. Um exaustivo trabalho de 
sintonia fará com que o manipulador siga com bastante 
precisão uma certa trajetória. Entretanto. a necessidade 
de seguir várias trajetórias com a mesma sintonia gera 
problemas. o que impede sua utilização em um ambiente 
que se deseja seja flexível. com manipuladores levando 
cargas aos locais corretos sem pré-sintonias 
"complicadas". Pode-se afirmar. então, que o uso do 
controlador por torque calculado não garante robustez no 
controle de posição. necessitando de re-sintonia sempre 
que se muda a trajetória de referência. 

Constata-se aqui. com sucesso. as características 
gerais do controlador com estrutura variável. a saber: 
rejeição de distúrbios (torques de Coriolis. gravitacionais 
e. principalmente, atrito) e robustez de desempenho. 



I SBAl - UNESP - Rio Claro/SP - Brasil 

Como verificado, esta técnica de controle consegue 
fornecer ótimos resultados não só para a trajetória de 
sintonia (no caso '0 degrau), como t.'lmbém para outras 
completamente diferentes, qu~ exigem bastante, em 
termos dinâmicos, do sistema. E importante lembrar que 
somente foi considerada a matriz de inércia do 
manipulador como modelo, enquanto que o controlador 
convencional leva em conta todo o modelo (à exceção do 
atrito e da carga) e nem assim apresenta robustez de 
desempenho. Outro ponto interessante a se notar é que as 
respostas ao degrau das 5 juntas, quando se introduziu a 
camada limite, ficaram praticamente idênticas, o que leva 
à conclusão de que todas atingiram o modo de 
escorregamento praticamente no mesmo instante. 
Finalizando, fica patente a importância da camada limite, 
que, na prática, não degrada o desempenho. 

Para que os controladores apresentados sejam 
implementados na prática, dois pontos devem ser 
estudados:, a questão da saturação do controlador e do 
tempo computacional envolvido no cômputo da lei de 
controle. A tabela abaixo apresenta o intervalo máximo 
de saturação do controlador e o tempo necessário para seu 
cálculo, em um processador 80486. 

Tabela 10: Saturação e tempo computacional requerido 
pelos controladores. 

Controlador 
Tempo máximo Tempo de 
de saturação (s) cálculo (ms) 

'Torque Calculado 0,Q8. 0,300 
VSC 0,02 0,250 

Os tempos de saturação podem ser considerados 
pequenos para motores elétricos comerciais, e 
insuficientes para que ocorram danos. Comõ se vê, tanto 
no quesito saturação quanto no tempo não há limitação 
dos controladores para uma aplicação prática. 

6. CONCLUSÃO 

Controladores convencionais, baseados no clássico 
PD, podem, com uma boa sintonia, apresentar resultados 
excelentes quando não se necessita precisão elevada no 
posicionamento. Este é o motivo pelo qual eles são 
usados na grande maioria dos manipuladores comerciais 
existentes. Entretanto, quando precisão é um fator 
fundamental, a robustez no posicionamento fica 
comprometida. 

A técnica de controle com estrutura variável 
apresentou ótimos resultados: com o uso de um modelo 
bastante simples do manipulador, conseguiram-se 
resultados superiores ao outro controlador. A sintonia foi 
facilmente obtida, e o desempenho manteve-se no 
seguimento de trajetórias ,dinamicamente bastante 
diferentes entre si. O uso da camada limite foi essencial 
para a eliminação da oscilação estacionária causada pelo 
chaveamento dos torques aplicados pelos atuadores. Vale 
lembrar que uma modificação no algoritmo original foi 
proposta e implementada: substituiu-se o modelo 
simplificado que considerava apenas as inércias próprias 
de cada ligamento pela matriz de inércia H(q). 

Neste trabalho, todo o modelamento dinâmico foi 
feito sob a hipótese de ligamentos rígidos com massa 
concentrada e atuadores ideais. Uma extensão bastante 
interessante seria incluir os modos de flexibilidade no 
modelo de simulação, de forma a serem excitados pela lei 
de controle. A dinâmica de alta frequência iria assim 

modificar o comportamento do sistema durante o 
transitório, e poder-se-ia chegar a conclusões mais 
realistas acerca da robustez. 
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RESUMO 

Do início da primeira (Pick-and-Place) ao término da segunda 
( Play-Back) geraç~o de robôs, o passo foi relativamente 
curto: cêrca de 30 anos - aproximadamente do início da década 
de 50 ao final dos 70. No início dos anos 80. o robô Play
Back já estava perfeitamente integrado à produç~o industrial. 
A mudança de paradígma para a terceira geraçâ'o (ou robôs 
inteligentes, os quais deveriam, necessariamente. dispor de 
sensores externos), por vo 1 ta dos anos 70 .. encon trou uma 
grande quantidade de obstáculos ainda hoje apenas 
parcialmente ultrapassados. Esta mudança de paradígma foi 
acompanhada de uma perda significativa de popularidade do 
robô, causada principalmente por uma expectativa criada (e 
nâ'o confirmada) em relaçâ'o aos mesmos e enormemente ampliada 
pela ficçâ'o científica (a sua antropomorfizaçâ'o). Passado o 
impacto inicial ,. o paradígma começou a dar sinais de 
vitalidade, evidenciados por uma avalanche de arquiteturas de 
controle para robôs autônomos propostas na literatura, dentre 
as quais se destacam as que sà:'o baseadas em comportamento. 
Este trabalho revê esta classe de arquiteturas baseada em 
comportamento para robôs móveis autônomos inteligentes; 
descreve as vantagens de sua utilizaçà:'o em uma aplicaçà:'o 
desta abordagem (em relaç~o a um conjunto restrito de 
a ti vidades fuga de perigo iminente. vagar e alcançar um 
objetivo. evitando obstáculos fixos e móveis) , realizada no 
RAIA Lab do Departamento de Engenharia Elétrica da UFU; o uso 
a bordo ou nâ'o do processador; e estabelece alguns parâmetros 
como expecta ti vas de ap 1 icaçà:o para esta c lasse de 
arquiteturas de robôs em médio prazo. 
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1. Introduçã'o 

Há fortes sinalizações da existencia de relaç~o entre 
comportamento de um sistema e a sua interface com o ambiente, 
evidenciando a importancia da capacidade de adaptaç~o do 
sistema ao ambiente como premissa para um sistema artificial 
emular um comportamento ' inteligente (assim considerado quando 
exibido por um ser humano). T~l interface, pode ser observada 
em varias áreas do conhecimento. Sobre a psicologia do 
pensamento, SIMON [1J diz que um ser humano pensante é um ser 
adaptativo; os seus objetivos definem a sua interface entre 
os ambientes interno e externo. Na medida em que o homem for 
efetivamente adaptativo,. o seu COlllportamento refletirá 
principalmente caracteristicas do ambiente externo (~ luz de 
seus ob,j e ti vos) e revel ará umas poucas propriedades 
limitativas do ambiente interno (da maquinaria fisiológ'ica 
que o torna capaz de pensaI'). Dois pontos a extrair disto: 
pr ime iro é a in ten ç~o c Iara de re lac ionar comportamen to do 
sistema com a adaptaç~o deste ao seu meio ambiente. O segundo 
ponto, implícito, é que, ao ser artificial e inteligente, o 
sistema é capaz de interferir no meio ambiente e, por 
conseguinte, ditar seus próprios padrões futuros de 
comportamento. E em termos de comportamento, n~o há maiores 
diferenças entre o retorno para casa de um ser humano, após o 
trabalho, e o da formiga ao formigueiro, no que diz respeito 
a desviar/ultrapassar obstáculos e a determinaç~o de alcançar 
o objetivo, o destino. Esta assertiva enfatiza o 
comportamento da formiga ou do ser humano frente ao seu 
ambiente externo, e n~o à complexidade da estrutura 
microscópica (hardware) dos dois sistemas. Da mesma forma, um 
autômato pode emular o comportamento geral de uma formiga, 
segundo SIMON [1J, ainda que seja completamente diferente da 
mesma a n íve I in terno (de hardwaI'e). Tem-se, portan to, três 
obj etos (ser humano, autômato e formiga) podendo exibir o 
mesmo tipo de comportamento, isto é, alcançar um objetivo 
desviando e/ou ultrapassando obstáculos que se lhe 
interponham. Por que, ent~o, somente a apenas um desses 
objetos se atribui inteligência? Para evitar polêmicas, aqui 
será adotada a observaç~o do própr io SIMON [1 J: com o tempo 
(o termo inteligência artificial) tOI'nar-se-á idiomático o 
suficiente para deixar de ser alvo de retórica barata. 

2. Robôs: Panacéia, Frustraç~o 

Grosso modo, hoje, se sabe que o robô possui uma aceitaçao 
menor que a inicialmente prevista. Uma excelente [2J, mas nao 
única, explicaçao deste fato é: ... robôs, muita gente 
pensava, possuiriam manipuladores se movendo como braços 
humanos, garras que segurariam objetos como maos humanas, e 
habilidades sensoriais eompa.I'6.veis aos sentidos humanos. 
Feitos à imag'em do homem,. esses robôs rapidamente 
suplantariam o homem em custo e eficiência.. Esta expectativa 
nao se eonfirlTlou. Fa.lhoLl pOI'que supôs que o homem fosse 
projetado otimamente para executar taI'efas de ll1anufatura e,. 
pOI'tanto:. merecia seI' emulado. Isto niio é 'veI'da.de. O homem 
foi projetado para atirar pedras,. co,lher frutas e subir em 
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árvores. O sêr humano trabalha mais eficientemente com 
especificaçoes do que com procedimentos. Trabalhos manuais 
sao, tipicamente, processados em batches porque o homem se 
sai melhor fazendo uma etapa de cada vez. Computadores podem, 
controlar múltiplas tarefas, permitindo a serializaçao de 
procedimentos automatizados [3J. A antropomorfizaçao dos 
robôs, enormemente ampliada pela ficçao científica, criou 
expectativas que vieram a nao ser confirmadas. A frustraçao, 
daí decorrente, tornou imperiosa uma revisao da robótica como 
um todo, nao apenas em suas potenciais aplicaçoes mas, 
principalmente, nos seus processos de contrôle, adaptaçao a 
novas circunstâncias, aprendizagem e exibiçao de 
comportamentos inteligentes, se comparadas com tarefas assim 
consideradas quando executadas por sêres humanos, e com 
hardware e software p~óprios. 

3. Classificaç~o Quanto à Evoluç~o dos Robôs 

Sem perda de generalidade, é possível classificar os robôs 
quanto à sua evoluçã'o em três grandes gerações: Primeira 
Geraç~o (Pick-and-Place) Os primeiros mecanismos de robôs 
largamente utilizados na indústria eram controlados a partir 
de uma sequência mecânica de passos, onde tal sequência 
poderia ser tanto fixa quanto variável. Além destes, a 
Associaç~o Japonesa de Robôs Industriais - JIRA [8J também 
classifica como de primeira geraç~o os manipuladores manuais; 
Segunda Geraç~o ( Play-Back ) S~o robôs que obedecem um 
conceito n~o muito polêmico , e por isso mesmo mais geral, do 
Robot Institute of America [10J (Um robô é um manipulador 
repI'og'ramável e lliultifuncional ., proJetado para manipular 
material ., peças" ferramentas ou dispositivos especiali z ados" 
atI'avés ,de movimentos variáveis pI"ogramados para o desempenho 
de uma variedade de tarefas). Ao contrário da primeira 
geração ' . o robô play-back necessita de sensores internos e 
pode utilizar toda a gama de controladores desenvolvidos em 
Sistemas de Controle para regular seus movimentos em ambiente 
rígido; e Terceira Geraç~o (Inteligente) Os robôs de 
terceira geração, ou robôs inteligentes [4J, foram previstos 
na literatura como mecanismos capazes de sensoriar o ambiente 
no qual está inser ido. E este fato é o sal to qual i ta ti vo 
evidenciado pela mudança de paradígma (da segunda para a 
terceira geraç~o) . Como se sabe, a segunda geração inc6rporou 
características da primeira , determinando se uma sequência 
poderia ou não ser utilizada. O salto de qualidade para a 
terceira geraç~o, estava na possibilidade do robô detetar 
mudanças ambientais e, através da reavaliaçã'o de seus 
objetivos, encontrar uma nova sequência de ações capazes de 
persegu i-los, sem que esta sequênc ia tivesse s ido prevista. 
Dentro desta ótica, a terceira geração pode incluir tanto 
robôs móveis quanto fixos. Uma única exigência adicional é a 
sua autonomia. 

4. Robôs Autônomos Inteligentes 

, Com a informaçâ:'o or iunda do amb ien te, rapidamente a área de 
Inteligencia Artificial mostrou ser viável à utilização de 
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Represen tac'a o do Conhecimen to como saida para a e laboraçâ:'o de 
projetos de robôs inteligentes [5J. Mas houve reações à esta 
tendência. A técnica Perception-Action de BROOKS [6J rejeita 
peremptor iamen te a Represen tac'a o do Conhec imen to como base 
fundamen tal de sistemas art if ic iais in te I igen tes . Se base ia 
no princípio de que quando a inteligencia é abordada de uma 
maneira incrementaI, isto é, por camadas adicionais em que 
cada uma delas é produtora de uma atividade específica 
completa (no sentido de que a atividade produzida por uma 
camada independe das demais atividades produzidas por outras 
camadas), e com estri ta ênfase na interface do sistema com 
seu meio ambiente real, através da percepç:1'o (aqul utilizada 
erradamente como sinônimo de sensoriamento) do ambiente pelo 
sistema e da aç;;to (do sistema em relaç;;to ao ambiente) , a 
ênfase na Representaç:1'o do Conhecimento desaparece. Em outras 
palavras, o sistema percebe modificações no llleio alllbiente e 
reage à esta percepç:1'o . Em resumo, o mundo real é o melhor 
modêlo. 

Evidentemente, houve reaç:1'o à reaç:1'o de BROOKS. KIRSH [7J 
reconheceu que uma sUI'preenden te quan t idade de a ti vidades 
inteligentes pode ser controlada selll raciocínio ou 
pensamento, isto é, muitas tarefas relevantes podem ser 
real izadas em amb ien tes re la ti vamen te sof ist icados sem 
necessidade de concei tos internalizados. Mas ressal ta que 
concei tos ~ o necessar i os ou paI'acel' tos tipos de percepçâ:. o, 
aprendizagem e contrôle OLI para torná.-los computacionalmente 
mais simples. Além disso , ratifica a importancia da 
representaç:1'o do conhecimento afirmando que, uma vez que uma 
criatura seja dotada de concei tos ., suas capacidades s;1'o 
vastalllente multiplicadas. Com representaçâ:'o do conhecimento 
ou n:;to , os robôs de terce ira geraçâ:'o devem ser dotados de 
autonomia. Ao detetar mudanças ambientais , via sensores 
externos , o robô deve decidir o que fazer em tal situaçâ:'o, 
autonomamente . Ao exibir este tipo de comportamento , um robô 
autônomo pode conseguir emular certos comportamentos de 
organismos vivos ainda que, hoje, de forma rudimentar . 1!: 
exatamente esta a compreens:1'o que, neste trabalho, se tem 
sobre o chamado robô autônomo inteligente. No entendimento 
dos autores, fo i Wiener [8 J um dos pr ime i ros a levan tar 
hipóteses relacionando a capacidade de sensoriamento e 
comunicaç:1'o em organismos vivos com o seu comportamento em um 
amb ien te espec íf ico . O conhec imen to que se tem, hoj e, sobre 
tal capacidade mostra o quanto Wiener tinha avançado em seu 
trabalho . Sabe-se que o organismo humano e o da maioria dos 
animais multicelulares sao entrelaçados com nervos. Nosso 
corpo recebe informaç~es do ambiente com a ajuda de sensores: 
vis;;to, tato, olfato, paladar e audiç;;to. Só com estes sensores 
somos capazes de perceber calor , frio, perfume, barulho, 
obstáculos, sabôr de uma gostosa macarronada, etc . Cada 
sensor (denominaç:1'o que esconde uma complexidade assustadora 
- apenas a cóclea de um ouvido interno possui 16000 células 
ciliadas, enquanto as células dos olhos sensiveis à luz 
chegam a 300 milhões) tem seu próprio lugar no corpo. 
Todavia, todas as partes do corpo podem participar de nossas 
reaç~es aos sinais dos sensores: nossos olhos vêem algo mas 
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nossas maos o apanham; nossos ouvidos ouvem a música mas 
nossas pernas nos permitem dançar. 

5. Arquitetura Baseada em Comportamento 

Há várias abordagen~ possíveis em termos de arquitetura de 
contrôle de robôs autônomos inteligentes que se baseam em 
comportamento [llJ. Talvez a noçâ:o tradicional mais forte 
tenha sido um sistema centralizado com Ilódu!os sensoriais 
uti!izados cono entrada e módu!os de ação cono saida. Os 
módulos sensoriais, após observaren o ambiente, so!tam uma 
descriç~o simbólica do mundo e os módulos de aç~o, baseados 
na descrição do mundo, pegan a descrição simbólica das ações 
desejadas e certifican-se de suas execuções. Uma arquitetura 
de controle para robôs autônomos deve poder processar uma 
complexa rêde de informações, advindas do conjunto de 
sensores internos e externos, para permit i r a execuç~o de 
tarefas em tempo real [llJ. O sensoriamento, do estado do 
amb ien te e do estado in terno do robô, perm i te in terna 1 izar 
uma idéia sobre o ambiente e sobre suas capac idade e 
1 imi taç:3:'o. A segu ir será dada uma descr iç~ro da c lasse de 
arquiteturas baseadas em comportamento utilizada no controle 
de robôs autônomos . Apenas por razões históricas , será 
descrito o Esquema Serial. 

5.1 Deconposiç~o Seria! en Módu!os Funcionais 
Como era de se esperar, as primeiras idéias utilizadas na 
concepçâ:'o de uma arqu i tetura para sistemas de con tro le de 
robôs de terceira geraç~o ainda mantinham vinculo com as da 
geraç:3:'o anterior. Considere a arquitetura" na Fig .1 ( a ), que 
descreve uma estrutura hierárquica de controle [4J, usada em 
robôs de segunda geração. A Fig . 1(b) enfoca uma de c omposiç~o 
serial em módulos funcionais utilizada como arquitetura de 
controle de robôs de terceira geraçâ:'o. Na segunda geraçâ:'o , 
n~o há sensoriamento do ambiente, enquanto que o de terceira 
geraç:3:'o o inclui . Além disso , na junç:3:'o dos módulos na 
Fig . 1(b) está incluida uma maior interaçâ:'o entre módulos, O 

que n:3:'o acontece no seu equivalente de segunda geraç:3:'o [11J. 
A arquitetura da Fig.l(b) peca, no entanto , em alguns pontos 
cruciais. Por exemplo, devido à forma de conex:3:'o dos niveis, 
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Fig. 1: (a)Estrutura Hi.er6.rqui.ca de controle 

uti.lizada para robôs de segunda geraçã:o. 

Serial de M6dulos Funcionais utilizada como 

controle de robôs de terceira geraçã:o. 

de Robôs 

(b) Arquitetura 

arquitetura de 

em série, o controlador fica vulnerável a um engal'rafamento 
e, porisso, cada nível deve ser meticulosamente projetado. 
Para ilustrar este engarrafamento, observe que os níveis de 
percepcâ:'o e modelamento devem extrair todas as informações 
que o robô possa vir ou não a utilizar, ou ainda, que algumas 
dessas informações poderiam ser obtidas de forma muito mais 
simples. Este engarrafmento pode ser responsável por uma 
demora considerável na tomada de decisâ:'o por parte do robô. 
Além disso, cada n íve I executa um estágio, resu I tando em 
processamento encadeado, o que faz muito longo o caminho dos 
sensores aos atuadores. Por outro lado, todos os níveis estâ:'o 
no caminho crítico, o que provoca o colapso total do sistema, 
caso um único módulo venha a falhar. A Fig.2 ilustra a 
interaçâ:'o entre módulos. Esta forte interaçâ:'o, praticamente, 
impede a ad içâ:"o de novos n íve is ou funções ao sistema. E, 
ainda que se consiga, se faz necessário a alteraç~o de grande 
parte do projeto original, quando n~o o todo [12J. 

5.2 Estrutura Paralela Baseada em Comportamento 
A abordagem baseada em comportamento conseguiu, de fato, 
fazer avançar a pesquisa envolvendo o paradíg-ma de robôs de 
terceira geraçâ:'o, ou robôs inteligentes. Um controlador 
[12,13J baseado em comportamento é dividido em camadas. Cada 
das quais é responsável por um tipo de comportamento ou 
tarefa a ser executada pelo sistema global. Um exemplo desta 
arquitetura baseada em comportamento pode ser visualizado na 
Fig.3. Nesta estrutura paralela, cada camada possui um 
caminho completo dos sensores aos atuadores; a arquitetura de 
controle permite a produção de . compo:r:tamento útil, antes de 
todo o conj un to de camadas, in ic ialmen te proj etado, estar 
completo; a estrutura em paralelo reduz a tendência ao 
congest ionamen to das informações; a falha de qualquer das 
camadas n~o significa, necessariamente, o c6lapso total do 
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Nível 1 Base de Dados 

(P lanej ador) (Mapeamerlto) 

~ t 
Nível 2 

(Navegador) Sensores 

~ t 
Nível 3 Ambiente 

(Piloto Controle) 

e We - oto e M r s 

Fig. 2: Exemplo da i.nteraçdo modular na arqui.tetura da 
Decomposi.ça:o seri.al 

Planejar Mudanças Ambientais 

Identificar Objetos 

Sensores Monitorar Mudanças Ambientais Atuadores 

Vagar 

Evitar Obstáculos 

Fig. 3: Estrutura paralela Baseada em comportamento para Robôs 

Autônomos 

-\ Camada 2
1 

J Camada 1\ 

1 Sensores Atuadores 
I Camada O, 

Fig.4: Implemeiitaçdo da Arqui.tetura de Assunçc\o 

.. 

sistema. Cada camada usa apenas as informações do sensor que 
lhe é acoplado e a percepç~o de mundo que necessita para sua 
tarefa espec íf ica [14], isto é, cada camada é comp leta (no 
sentido de implementar um comportamento ou tarefa). Cada 
módulo, ent~o, precisa resolver somente o problema que lhe é 

r------------,1--__ ~.1 In ih ido r 

Entradas • j 6 :aidas 4 Sup'-r-e-s-s-o-r---------' 

Fig. 5: Esquema de um Ini.bi.dor/Supressor para camadas de 

<:::omportamento 
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-;Objetivo I 1 
I-----bj V ag a r 1--------'-----, 

Sensores Atuadores Ev i t a r Ob s t ácu los I----L-------------p.-

Fig. 6: ImpLemenlaça:o 

MINEIRIN do ,RAIA/UFU. 

da ArquLlelura de Assunça:o no RobÔ 

pert inen te. Uma imp lemen taçã'o [6 J desta arqu i tetura é 
ilustrada na Fig,4, algumas vezes também denominada por 
Arquitetura de Assunçã'o [12J. BROOKS [15J construiu um robô 
móvel autônomo utilizando a arquitetura de assunç~o cuja 
primeira camada, a camada 0, evitava obstáculos. Em seguida, 
adicionou a camada 1 que introduz a atividade de fazer com 
que o robô se dirija a um determinada lugar. 
Independentemente, a primeira camada livra o robô dos 
obstáculos que se lhe interponham. A segunda monitora o 
progresso do robô e envia comandos atualizados aos atuadores 
na perseguiç~o de seu objetivo, sem estar consciente, 
explicitamente, dos obstáculos que foram evitados pela camada 
inferior. Cada camada é composta por uma rêde de topologia 
fixa de máquinas de estado finito simples que s~o combinadas 
através de mecan ismos chamados inibidor e supressor, como 
ilustrado na Fig.5, Cada máquina de estado finito possui uma 
quantidade de estados, um ou dois registradores internos, um 
ou dois relógios internos e acesso às máquinas computacionais 
simples qua podem fazer cáculos tais como soma de vetores. 
Operam assincronamente, monitorando sua entrada e enviando 
mensagens à saida [12J. S~o ativadas através de mensagens que 
recebem, e uma mudança de estado ocorre quando chega uma 
determinada mensagem ou quando o tempo estipulado para este 
estado expira. Nâ'o há outra forma de comunicaçâ'o entre as 
camadas, Em particular, n~o há memória global compartilhada, 
ou seja, n~o há possibilidade de acesso aos dados globais e 
nem de um controle global, Cada camada [12J produtora de 
atividade é responsável por manter toda e qualquer informaç~o 
que necessita, bem como executar a respectiva atividade da 
melhor maneira possível. As entradas de cada máquina de 
estado finito podem ser suprimidas e as saídas podem ser 
inibidas por outras máquinas. Este é o mecanismo pelo qual a 
máquina de mais alta prioridade assume o controle que estava 
com outra e origina a express~o Arquitetura de Assunç~o. 
Considere a Fig,6, que ilustra a arquitetura do robô móvel 
autônomo inteligente, denominado MINEIRIN [16J e desenvolvido 
no RAIA LabjUFU. Observe a arquitetura de assunç~o utilizada 
para o controle do robô MINEIRIN. A camada objetivo, apesar 
de proj etada e depurada, nã'o pôde ser implementada por uma 
raz~o nada prosaica, em têrmos de Brasil/91: n~o foi possível 
adquirir mais financiamento para a aquisiç~o de componentes, 
o que virou a primeira prioridade do grupo de pesquisa 
envolvido. Ainda assim, a adiç~o desta camada n~o representa 
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qualquer dificuldade de implementaçã'o, uma vez que a 
arquitetura de assunç~o o permite. O único vinculo entre as 
camadas se observa nos mecanismos de supress~o e inibiç~o já 
descr i tos, u til izados para o escalonamen to de pr ior idades 
entre as atividades. Por exemplo, ao detetar um objetivo, o 
robô o persegue evitando obstáculos, pois a camada Evitar 
Obstáculos está sendo execu tada em parale lo com a camada 
Objetivo. O robô MINEIRIN, apesar de ser controlado por um 
microcomputador do tipo PC XT via rádio, mostrou que este 
tipo de cord~o umbilical n~o é necessário. Foi uma exigência 
de projeto para permitir o uso de Rêdes Neurais e Controle 
Fuzzy na soluç~o de problemas de aprendizagens, resoluç~o de 
conflit9s advindos de múltiplas informações dos sensores 
ultra-som, infra-vermelho e nivel de carga da bateria. Na 
realidade, esta conexâ'o trouxe mui to mais desvantagens que 
beneficios. Os transceptores, alocados no robô e no 
compu tador, esta'o suj e i tos à uma grande carga de ru idos, o 
que interfere duramente em seus desempenhos . Além disso " um 
sistema de depuraçã'o de camadas [12J, também desenvolvido no 
RAIA Lab/UFU, func iona perfe i tamen te como um simu lador de 
robô autônomo em ambientes diversos, estáticos e/ou 
dinâmicos . Neste sentido, o grupo de Robôs Inteligentes do 
RAIA Lab/UFU já abandonou a idéia de trabalhar com o aludido 
cordã'o umbilical. No projeto e depuraçã'o das camadas de 
atidades para robôs autônomos fará uso do simulador e, quando 
pronto, utilizará microprocessadores a bordo. A adiçâ'o de 
novas camadas exigirá, claro, a devida substituiç~o do 
software residente no processador. 

6. Conclusões 

A expect,ativa de médio prazo dos robôs de terceira geraçâ'o 
prevê uma melhor compreensã'o do paradigma, principalmente no 
que diz respeito ao potencial de aplicações. Isto é 
relevante porque a arquitetura de controle lhe é fortemente 
dependente e também pelo fato do robô possuir uma capacidade 
de decisâ'o frente à uma situaçâ'o nâ'o prevista, o que nâ'o 
acontecia com os de segunda geraçâ'o, que apenas obedeciam 
ordens através de programas previamente construidos. Por 
outro lado, certamente, haverá uma tendência à saturaçã'o em 
relaç~o ao tipo e número de sensores. Este é um fator 
limitador de projeto, pois o problema maior a ser enfrentado 
é justamente a exploraç~o de seu potencial com poucos tipos 
de sensores (por exemplo, com cerca de três ou quatro tipos a 
quantidade de aplicações já é surpreendente). Quanto ao 
número de sensores de um mesmo tipo, a coisa muda de figura. 
O robô OBELIX [12,17], projetado para empurrar caixas, possui 
oito sensores de ultra-som, quatro na frente e dois de cada 
lado. Cada um possui um feixe angular de aproximadamente 20 
graus . Existe também [6] um conjunto de sensores dispostos em 
um cinturâ'o, que permite fuga de perigo iminente vindo de 
qualquer direç~o. 
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RESUMO 

Este trabalho apresenta um método para a geração de trajetórias 
objetivando aumentar a eficiência dos manipuladores robóricos. Os métodos mais 
difundidos para geração de trajetórias baseiam-se exclusivamente no modelo 
cinemático do manipulador. O método aqui proposto utiliza também o modelo 
dinâmico do manipulador, permitindo que uma trajetória menos conservativa seja 
gerada. Embora já existam na literatura vários métodos para geração de 
trajetória utilizando modelo dinâmico, estes métodos requerem um modelo 
simplificado do manipulador de modo que o problema possa ser tratado 
analiticamente. Neste trabalho, por outro lado, é utilizado o modelo dinâmico 
completo do manipulador e métodos numéricos são empregados para contornar a 
dificuldade computacional do problema. 
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1. INTRODUÇÃO 

Em ambientes de automação industrial um problema ainda não bem 
solucionado é a programação de manipuladores para a execução de tarefas não 
repetitivas ou com movimentos não bem definidos a priori. Nestes casos, a 
programação explícita dos movimentos do manipulador, além de ser exigente em 
termos computacionais, é tediosa e sujei ta a erros. Uma forma de contornar 
estes inconvenientes é conferir ao manipulador maior autonomia, dotando-o de 
recursos para planejamento de tarefas, dispensando o operador humano da 
responsabilidade de programar os movimentos, como no sistema apresentado na 
Fig. 1 [11][12]. 

obJetivo 

rat.os 

Manipulador 

robatioo -----1 , , 
I _9&0 do 
:ManlPulador 
, , 

r - - -~- - - - , 
lAMbi ent.. d. I 

iM&qeM 
--------1 t.rabalho do I 

I Manipulador I 
L _______ .J 

Fig. 1 - Sistema para Supervisão e Controle de Hanipuladores. 

o módulo de planejamento de tarefas tem como função gerar uma 
seqüência de ações primitivas, capazes de modificar o ambiente do manipulador 
de tal modo que o objetivo seja atingido. Cada uma destas primitivas é 
diretamente mapeada em uma das operações elementares que o manipulador é capaz 
de realizar. 

O módulo de processamento de imagem capacita o manipulador a 
interagir com um ambiente pouco estruturado, no qual as modificações não são 
conhecidas a priori. Ao serem detectadas modificações no ambiente, este módulo 
imediatamente atualiza a base de fatos mantida no módulo de planejamento de 
tarefas. 

O problema de movimentação de manipuladores robóticos é abordado de 
forma particionada. Tem-se um gerador de trajetória, responsável por calcular 
um histórico temporal das posições, velocidades e acelerações desejadas, em 
geral operando off-line, seguido por um rastreamento on-line desta trajetória 
de referência. Esta divisão permite o rastreamento da trajetória utilizando-se 
controladores simples [1], que ignoram as não-linearidades dinâmicas do 
manipulador. 

Analogamente, o problema de geração de trajetória pode ser divido em 
uma fase de planejamento, onde parâmetros que descrevem trajetória sã~ 

calculados e uma fase de expansão da trajetória, na qual os valores de 
posição, velocidade e aceleração de cada ponto da trajetória são efetivamente 
calculados. 

As tarefas normalmente atribuídas a manipuladores robóticos exigem 
basicamente dois tipos de movimentos: a) ponto-a-ponto e b) contínuos. Em 
movimentos ponto-a-ponto, o manipulador deve se mover de um lugar para outro 
sem a necessidade de seguir uma trajetória especificada. Este tipo de 
movimento é em geral utilizado em tarefas de pick-and-place, como por exemplo 
a insersão de componentes em uma placa de circuito impresso. Por outro lado, 
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existem tarefas, como solda a arco ou pintura, onde ' devem ser utilizados 
movimentos contínuos, normalmente com trajetórias e velocidades determinadas 
convenientemente . Neste trabalho considera-se apenas o problema de geração de 
trajetória para tarefas ponto-a-ponto, pois nestes casos o planejamento é mais 
crítico. 

A complexa dinâm i ca acoplada dos manipuladores é, geralmente, 
desconsiderada no problema de planejamento de trajetória [2][3], originando, 
em geral, trajetórias conservativas e ineficientes . Obviamente, esta 
deficiência pode ser eliminada utilizando- se o modelo dinâmico do manipulador. 

2. MODELO DINÂMICO DO MANIPULADOR 

Utilizando-se a formulação de Lagrange [3] [4], obtém-se o sequinte 
modelo dinâmico de um manipulador rígido com n graus de liberdade 

onde 

T = D(q) q + H(q , q) + G(q) 

q = vetor de coordenadas generalizadas; 
T = vetor de forças generalizadas; 
D(q) = matriz de inércia; 

H(q,q) = vetor de forças centrífugas e de coriolis e 
G(q) = vetor de forças gravitacionais . 

3. TRAJETÓRIAS FACTíVEIS 

(1) 

Uma trajetória é factível se puder ser reallzada fisicamente pelo 
manipulador . Logo, esta trajetória deve obedecer a certas restrições impostas 
pelas caracte~ísticas cinemáticas e dinâmicas do manipulador. Por exemplo, as 
limitações de torque dos atuador es restringem as acelerações . Assim , as 
trajetórias factíveis devem possuir posições e velocidades contínuas. 
Adicionalmente, é conveniente que as acelerações também sejam contínuas, pois 
trajetórias que apresentam jerk (derivada da aceleração) elevado tendem a 
excitar ressonâncias mecânicas no manipulador, causando vibrações [2]. 

Os valores das velocidades e torques requeridos pela trajetóriad 
evem estar abaixo da curva de torque máximo X velocidade do atuador . De (1) 
observa-se que o torque máximo disponível é função da velocidade da junta, e 
que a aceleração máxima de cada junta é função dos torques, posições e 
velocidades de todas as juntas do manipulador . Estas restrições são 
freqüentemente [2] [4] [7] consideradas impondo-se limites constantes para as 
velocidades, acelerações e torques nas juntas do manipulador. Contudo, esta 
abordagem não é realista, pois os limites reais são determinados por relações 
complexas, dadas pela expressão (1) e pela curva de torque máximo X velocidade 
do atuador. 

4. MODELO DO ATUADO R 

Para que se possa planejar trajetórias que explorem ao máximo as 
capacidades do manipulador, é necessarlO considerar a curva de torque 
máximo X velocidade do atuador. Aqui será considerada uma aproximação desta 
curva descrita pelos parâmetros Tc1ip ' Tmáx e k, de modo que o torque 

disponível no eixo do atuador, T, em função da velocidade do atuador, v, seja 
dado por 

C!3ntro Universitário da ~r;:! 
Sala Gera! elos ProfesSOfe:3 
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max(-Tc11P ' -Tmáx - kv) ~ T ~ min(Tcl1P ' Tmáx - kv) (2) 

Estes parâmetros são calculados a partir das características dos 
atuadores pelas expressões 

onde 
~ = constante de torque; 
l máx = corrente máxima; 
Vmáx = tensão máxima; 
R = resistência do enrolamento; 
Ke = constante de força contra-eletromotriz. 

5. TRAJETÓRIAS POLINOMIAIS 

(3) 

(4) 

(5) 

A escolha do tipo da trajetória canonlca é uma decisão importante na 
implementação de um gerador de trajetórias. Esta trajetória, além de ser 
factível, deve ser computacionalmente tratável. Diversos tipos d~ trajetórias 
têm sido utilizados na literatura, como por exemplo: a) tipo degrau, b) com 
velocidade trapezoidal, c) com tempo mínimo[l] [9] e d) tipo polinomial. 

Neste trablho será considerada uma trajetória tipo polinomial, visto 
que polinômios constituem uma escolha conveniente porque suas propriedades são 

-bem conhecidas e suas -derivadas podem ser calculadas -facilmente. 
De forma a satisfazer as restrições de poslçao, velocidade e 

aceleração impostas às trajetórias factíveis, pode-se utilizar um polinômio de 
quinto grau, Assim, as restrições de continuidade são automaticamente 
satisfeitas. Splines cúbicos também têm sido propostos [7] [9]. No entanto, 
este tipo de trajetória utiliza vários segmentos, enquanto que um único 
polinômio de quinto grau pode representar a trajetória inteira. 

Utilizando-se trajetórias polinomiais de quinto grau, percorre-se nos 
primeiros instantes de 70 a 80% da distância percorrida no mesmo tempo 
utilizando-se uma trajetória com velocidade trapezoidal. Com o aumento do 
tempo, a distância percorrida pela trajetória polinomial de quinto grau 
aproxima-se ou até supera a distância percorrida por uma trajetória com 
velocidade trapezoidal [8]. 

6. PLANEJAMENTO DE TRAJETÓRIAS POLINOMIAIS DE QUINTO GRAU 

Uma trajetória polinomial de quinto grau pode ser descri ta por um 
conjunto de n polinômios da forma 

(6) 
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onde 
n = número de juntas do manipulador; 
qi(t) = posição instantânea da i-ésima variável de junta, i=1, ... ,n; 

a ij = coeficientes do polinômio, i=1, ... ,n j=O, .. . ,5; 

t = tempo. 

Como cada junta segue uma trajetória da forma (6), a trajetória 
resultante será uma reta no espaço das juntas do manipulador. 

Derivando-se a expressão (6) em relação ao tempo, obtém-se as 
expressões para as velocidades e acelerações instantâneas das juntas, isto é, 

(7) 

(8) 

6.1. Cálculo dos Coeficientes a ij 

o planejamento da trajetória consiste em calcular-se os coeficientes 
a ij de tal forma que as variáveis de juntas qi (t) e suas derivadas qi (t) e 

qi(t) desloquem-se de seus valores iniciais qi(tO)' qi(tO ) e qi(tO ) até seus 

valores finais qi(tf ) , qi(t f ) e qi(t f ). Assim, de (6)-(8) obtém-se 

5 4 3 2 
qi (to) = aisto + a i4 to + a i3 t o + a l2t o + a ll to + alO 
• 4 3 2 
ql (to) = 5 alsto + 4 a l4 t o + 3 a l3 t o + 2 a i2t o + alI 

ql (to) = 20 alstg + 12 al4t~ + 6 a l3 t o + 2 a l2 
5 4 3 2 

ql (t f ) = alstf + a i4 t f + a l3 t f + a l2t f + alltf + alO 
• 4 3 2 
ql (t f ) = 5 alst f + 4 a i4t f + 3 a l3 t f + 2 a l2t f + alI 

ql (tf ) = 20 alst~ + 12 a l4t; + 6 a l3 t f + 2 a l2 

(9) 

(10 ) 

(1U 

(12) 

(13) 

(14) 

Resolvendo-se o sistema de equações (9)-(14), que possui solução 
única, tem-se as seguintes expressões para o cálculo dos coeficiêntes a lj 

tf[ (qlf - qlO)tf - 6(qlf + qlO)] + 12(qlf - qlO) 

2 t S 
f 

t f [16q10 + 14qlf + (~10 - 2qlf)tf ] + 30(q10 - qlf) 

2 t
4 
f 
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tr [(qlr - 3qlO) tr - 8qlr - 12QlO] + 20 (qlr - qlO) 
a l3 = ( 17) 

2 t
3 
r 

qlO 
a l2 = a l1 = qlO; alO = qlO 

2 
(18 ) 

onde 

qlO ql(tO); qlO = Q I (to) ; qlO = ql(tO); 

qlr = ql(t r ); qlr = Ql(t r ); qlf = ql(tr ) 

6.2. Determinação do Instante Final e da Factibilidade 

Em geral, deseja-se planejar trajetórias que sejam factíveis e 
alcancem o ponto final no menor tempo possível. Para tanto, em [8] é proposto 
um algoritmo baseado na margem de aceleração, definida como a diferença entre 
a aceleração que pode ser gerada pelo acionador de uma junta e a aceleração 
que se pretente dar à junta correspondente. Se esta margem de aceleração for 
menor do que zero em algum ponto, a trajetória não é factível. A trajetória 
polinomial de quinto grau de tempo mínimo é tal que a margem de aceleração é 
nula em pelo menos um ponto, já que esta trajetória utiliza ao máximo as 
características de aceleração e desaceleração do.:; acionadores. Sem perda de 
general idade, pode-se assumir que o instante inicial to = O, de modo que o 
problema de se determinar a duração ótima da trajetória reduz-se a determinar 
o instante final ótimo. 

6.2.1. Método da Margem de Aceleração 

Da definição de margem de aceleração e utilizando-se as expressões 

(1) , desprezando-se H (q, q) , 
positivos, tem-se 

e (2) , considerando-se apenas os limites 

onde 

minCTcllp , Tmáx - kNql) - L Dij (q)qj - Gi (q) 

l*j 

Dll(q) 

aro I = margem de aceleração i-ésima junta; 

N = relação de engrenagens i-ésima junta; 

Como ql são pol inômios de quarto e 

(19 ) 

terceiro grau, 
respectivamente, · e os termos Hl da expressão (1) foram desprezados, a margem 

de aceleração será um polinômio de quarto gi-au no tempo. Derivando-se em 
relação ao tempo e igualando-se a zero, obtém-se uma equação cúbica, que pode 
ser resolvida analiticamente para obtenção do tempo final ótimo para a junta 
i. O tempo final ótimo será então o máximo dos tempos ótimos de cada junta. 
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6.2.2. Método da Margem de Torque 

o método da margem de aceleração, apresentado em [8], embora forneça 
uma solução em forma fechada para o instante final da trajetória, despreza os 
efeitos das forças centrífugas e de Coriolis. Por outro lado, observando-se a 
expressão (1), nota-se que estes efeitos tornam-se mais significativos com o 
aumento da velocidade de operação do manipulador. Como uma trajetória de tempo 
mínimo em geral aciona o manipulador em altas velocidades, desconsiderar estes 
efei tos pode levar ao planejamento de uma trajetória por demais otimista. 
Estas limitações podem ser superadas introduzindo-se algumas generalizações no 
método proposto em [8]. 

Defina-se, inicialmente, margem de torque como sendo a diferença 
entre o torque que pode ser gerado pelo acionador de uma junta e o torque 
necessário para acionar a junta correspondente com a aceleração, velocidade e 
posição desejadas. Se esta margem de torque for menor do que zero em algum 
ponto, a trajetória não é factível. A trajetória polinomial de quinto grau de 
tempo mínimo é tal que a margem de torque é nula em pelo menos um ponto. 
Procedendo-se conforme no item 6.2.1, obtém-se 

n 

Tml = min(TcllP,Tmãx-kNql) - . [ Dlj(q)qj+Hl(q,q)+Gl(q) 

j=l 

(20) 

Observando-se que o termo H(q,q) inclui produtos cruzados dos 
elementos de q(t), pode-se concluir que Tm será um polinômio de oitavo grau 

1 

no tempo. Portanto, não é mais possível obter-se uma solução em forma fechada 
para o instante final da trajetória. É necessário então utilizar-se métodos 
numéricos para calcular raízes de equações, sendo o método de Brent [lO] 
particularmente eficiente. Deve ser ressaltado que este método requer a 
determinação a priori de um intervalo contendo a raiz. 

Ao invés de se obter o tempo final ótimo para cada junta e tomar-se o 
maior deles, como é feito no método da margem de aceleração, define-se a 
margem de torque global 

(21) 

e utiliza-se o algoritmo de Brent para determinar o tempo ótimo global. 
Como pontos iniciais para o algoritmo de determinação do intervalo 

onde se encontra a raiz, são utilizados os pontos correspondentes a tf1=T e 
t f2=2T, sendo T o período de amostragem do sistema de controle. Em geral estes 
dois pontos possuem margem de torque negativa, 
elevadas. Caso os pontos iniciais possuam margem 
zero, o menor deles será o ponto ótimo global. 
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7. APLICAÇÕES 

Comoexemplode aplicação considere-se que édesejadomoviment aroma 

ITA-IEMP[ll] [12] da configuração q = [O 60 -90]T graus e q = [O O O] rd/s para 

a configuração q = [90 O -120]T graus e q = [O O O]T rd/s . 
Uti lizando-se o método da margem de torque obtém-se t f = 1,51 s. A 

Tab. I apresenta a evolução da margem de torque e do tempo final em função do 
número de iteração do algoritmo de Brent. 

Tab. I - Evolução da Margem de Torque e do Tempo Final. 

Iteração Tempo Final Margem de Torque 

1 1,73104 0,281187 
2 1,72854 0 , 281187 
3 1,72854 . 0,281187 
4 1,66664 0,281187 
5 1,66664 0,281187 
6 1,46729 -0,137738 
7 1,46729 -0,137738 
8 1,51713 0,0289793 
9 1,51713 0,0289793 
10 1,50467 -0,116763 
11 1,5109 0,0087347 
12 1,50778 -0,00144768 

NasFig.2-5tem-seascurvasdeposição,velocidade,aceleraçãoeto 
este movimento, utilizando-se um controlador baseado na estratégia Adaptive 
Perturbation Control [4] [6], com um período de amostragem de 10 ms. Deve ser 
notado que , neste caso, o tempo ótimo foi determinado pela junta 1 e que o 
torque nesta junta se mantém próximo do valor máximo por pouco tempo. As 
curvas de posição e velocidade são relativamente suaves. Devido à ação do 
controlador e à escala dos gráficos não é possivel perceber o erro entre a 
referência e os valores reais de pOSlçao e velocidade . No gráfico da 
aceleração é possível perceber o erro de aceleração, pois esta variável é a 
derivada das duas últimas e portanto os ruídos presentes naquelas são 
amplificados. 
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Fig. 2 - Gráfico Posição x Tempo da Trajetória Ótima. 
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Fig. ·3 - Gráfico Velocidade x Tempo da Trajetória Ótima. 
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Fig. 4 - Gráfico Aceleração x Tempo da Trajetória Ótima. 
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Fig. 5 - Gráfico Torque x Tempo da Trajetória Ótima . 

8. SUPORTE DE HARDWARE 

Ao contrário dos sistemas convencionais nos quais a trajetória de 
referência é gerada off-line, no ambiente aqui proposto os pontos iniciais e 
finais das trajetórias são determinados on-line pelo sistema de planejamento 
de tarefas. Isto requer considerável capacidade computacional para que a lei 
de controle e a trajetória possam ser calculadas em tempo hábil. O hardware 
básico utilizado para o desenvolvimento dos algoritmos é composto por um 
computador baseado no microprocessador 80386SX, com co-processador 80387SX, a 
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25 MHz, atuando como host para um micróprocessador 80860 a 33 MHz, capaz 
atingir 66 Mflops em operações de multiplicação matriz-matriz. 

9. CONCLUSÕES 

A complexidade do sistema mostrado na Fig. 1 sugere que os diversos 
módulos sejam analisados, implementados e testados de forma independente, pois 
a integração de tais módulos implica a compatibilização de vários hardwares, 
softwares, temporizações, interrupções, alocações de endereços de memória e 
I/O, além do gerenciamento de recursos que são compartilhados pelos vários 
módulos. Este trabalho abordou o módulo de geração de trajetó~ia, enfocando 
vários tipos de trajetórias canônicas. O método da margem de aceleração, 
apresentado em [8] foi estendido, eliminando-se a necessidade de simplificar o 
modelo do manipulador, com o conseqüente aumento da eficiência do manipulador. 
Para contornar a dificuldade computacional resultante do fato de utilizar-se o 
modelo completo do manipulador, algoritmos numéricos para determinação de 
raízes de polinômios foram empregados. 
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Os processos de controle industriais são muitas vezes difíceis~ 

ou mesmo impossíveis, de se quantificar. Um dos fatores que 
torna isto evidente é o grande nómero de variáveis de entrada 
existentes no processo, tornando o desenvolvimento de um modelo 
dificil e muito honeroso. A resposta do processo a uma simulação 
do controle pode ser extremamente não-linear, tornando as 
técnicas clássicas de PIO lentas e não-ótimas. 

Quando o controle nebuloso é aplicado em processos industriais, 
uma das chaves do problema a ser resolvido é a determinação das 
regras difusas de controle. O objetivo deste artigo é apresentar 
o uso da lógica difusa para controlar o estacionamento de um 
veiculo dentro de um ambiente. As idéias de Kosko e Sugeno & 
Murakami foram combinadas para implementar um algoritmo mais 
sofisticado para o controle do veiculo. 

Abstract 

Industrial control processes are often difficult to impossible 
to quantify. Too many input variables may exist, rendering a 
model development very awkward, not to mention time consuming 
and expensive. Process response to control stimuli may be very 
non-linear, rendering classical PIO control techniques sluggish 
and non optimal. 

When applying fuzzy control to an industrial process, one of the 
key problems to be resolved is determining the fuzzy contrbl 
rules. The objective of this paper is to demonstrate the use of 
fuzzy logic control by controlling the parking of a car in a 
constrained environment. Ideas from Kosko and Sugeno & Murakami 
are combined 'to implemented a more sophisticated vehicle control 
algorithm. 
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1. INTRODUÇÃO 

o controle de processos através da Teoria dos Conjuntos 
Nebulosos (Fuzzy Sets) é uma das mais recentes aplicações da 
teoria de controle na engenharia. Embora os princípios da lógica 
difusa já estejam disponíveis a algum tempo no mercado, somente 
agora tem sido aplicados em processos industriais. Pode-se citar 
o Japão como o pioneiro neste tipo de utilização. Diversos de 
seus produtos já têm incorporados controles nebulosos. 

A Teoria dos Conjuntos Nebulosos [1] é um passo em direção de 
aproximar a precisão da matemática clássica e a "imprecisão" do 
mundo real. Esta aproximaçao é importante para melhor 
compreender os processos mentais e do conhecimento. Esta teoria 
consegue manipular e operar quantidades exatas e inexatas 
(quantificadas através de valores lingüísticos). 

A maioria dos processos industriais são complexos devido ao 
número de variáveis envolvidas e a quantificação destas 
variáveis. Por vezes~ diversas dessas grandezas têm seu valor 
estabelecido através de processos subjetivDs, sendo 
classificadas por meio de valores lingüísticos, como grande, 
pequeno, muito grande, entre outros. Os valores das grandezas 
classificadas desta maneira eram em seguida passados para 
números que, em muitas vezes, não representavam valores corretos 
das grandezas. Isto era necessário pois a matemática clássica 
operava somente com números não aceitando valores lingüisticos. 

Quando aplica-se controles nebulosos nos processos industriais, 
deve-se extrair incialmente as regras difusas que regem deste 
controle. Existem alguns caminhos 'para se estabelecer estas 
regras: (a) através do conhecimento e/ou da exper~encia do 
operador [2]; (b) através de modelos nebulosos obtidos a partir 
das ações de con tro I e do operador [3] ; e, ( c) a través da 
modelização difusa do processo [4]. N~ste artigo, adotou-se o 
segundo procedimento, pois devido a origem do problema - dirigir 
um veiculo - acredita-se ser o mais adequado já que o operador 
é, no caso, o melhor controlador do sistema. 

O objetivo deste artigo é apresentar o controle do 
estacionamento de um veiculo utilizando lógica difusa. O 
algoritmo desenvolvido une idéias propostas por Kosko [5] e por 
Sugeno & Murakami [6J. Este procedimento foi selecionado pois o 
resultado do controle através de regras difusas pode prontamente 
ser implementado com a tecnologia de lógica difusa disponível no 
mercado [7J. Um simulação computacional foi preparada e alguns 
resultados são apresentados. 

2. APRESENTAÇÃO DO PROBLEMA 

O objetivo do controle apresentado neste artigo é estacionar um 
veiculo em uma garagem (ou, de maneira mais abrangente, 
deslocá-lo de um ponto à outro) utilizando sua marcha ré. A 
figura 1 apresenta uma posição para a garagem e as barreiras 
existentes (no caso~ as paredes). Os valores das coodenadas 
foram selecionadas para facilitar a interface gráfica com a 
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linguagem de desenvolvimento (Quick 
micro-computador utilizado, 18M-PC. 

8asic d~ Microsoft) e o 

o modo de resolução utilizado foi o CGA com 640 por 200 pixeis. 
O programa desenha as coordenadas (x,y) definidas a partir de 
uma origem (0,0), situada no canto superior esquerdo da tela, 
até a coordenada (640,200) no canto inferior direito. Foi criado 
um código simplificado, para após a entrada dos dados, haver uma 
otimização do desenho na tela. A figura 1 apresenta também as 
coordenadas relativas a posição inicial do carro e seu ângulo 
relativo ao eixo das abcissas. 

Embora a' teoria clássica de controle pudesse utilizar um 
processo com realimentação para solucionar o problema, as 
express5es definidoras do problema neces~itariam ser alteradas 
durante a solução devido aos obstáculos apresentados, tais como 
as paredes e a posição da garagem. Para que isto não ocorresse, 
tais express5es deveriam ser codificadas na forma de matrizes, o 
que requereria um substancial poder e tempo de CPU para resolver 
tais equaç5es de estado. 

O problema do estacionamento de um veiculo na garagem não é 
novo. Sugeno e Murakami têm trabalho sobre ele em seus artigos. 
O procedimento mais recente apresentado tenta resolver o 
problema através de 18 regras de controle, sendo que os 
resultados obtidos indicam que para algumas posiç5es 
intermediárias as soluç5es obtidas estão bastante longes das 
soluc5es otimizadas. 

Outro pesquisador que tem trabalhado neste problema é Kosko. Ele 
apresentou recentemente em seu livro uma solução utilizando 35 
regras de controle organizadas em matrizes e através de uma 
técnica gráfica mostrou a convergência do problema. Entretanto 
nesta simulação, o veiculo se descola em uma plataforma e não 
para uma garagem. Isto permite um afrouxamento das regras de 
controle, o que não é admissivel em um estacionamento. Kosko 
assumiu que a distância entre o veiculo e a parede era grande, 
negligenciando assim a coordenada y. 

Neste artigo, as regras de controle são organizadas segundo a 
filosofia descrita por Kosko porém util 'izando uma filosofia de 
controle similar a sugerida por Sugeno, sendo que a coordenada y 
é assumida no seu valor real. Um total de 120 regras foram 
desenvolvidas para possibilitar os controle de avanço e recuo do 
veiculo. O algoritmo foi implementado em um micro-computador, 
porém as regras poderiam entrar diretamente em um 
microcontrolador nebuloso, resultando em uma melhoria 
significativa de desempenho. 

3. LEIS FíSICAS DO MOVIMENTO DO VEíCULO 

Para desenvolver a simulação do movimento do veiculo, é 
necessário conhecer as equações que regem este fenômeno. Isto 
também serve para simular os transdutores que forneceriam as 
informaç5es sobre o posicionamento do veiculo para o controlador 
nebuloso. 
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Começou-se por assumir um veiculo infinitamente fino como na 
figura 2a. O deslocamento pode então ser expresso como urr 
movimento circular. Um arco do movimento relativo à roda 
traseira pode ser descrito através do chassis para ângulo 6 
maiores que 0 0

, como mostrado na figura 2b e na equação 1: 

r = 1 / tan e ( 1 ) 

Para uma maior simplicidade de equacionamento 
assumiu-se que a velocidade do veiculo é constante. 
pequenos intervalos, tem-se: 

do problema, 
Então para 

óq> = óS / r onde óS é dado em radianos 

v = óS / ót = r . óq> / ót 

óq> = ·u • ót / r' 

As coordenadas do centro do arco de rotação podem ser 
em função da posição da roda trazeira por: 

(2 ) 

(3) 

(4 ) 

expressas 

( 5) 

/ para e < 0 0 Parc(x ,y ) = Pr(x ,y ) + r(i senq> + j cosq» 
to· t o lo le-

Deve-se notar que Parc(x . ,y . ) é constante se e não se alterar. 
lL lL 

A mudança do ângulo e e da posição da roda 
po t = t + ó é dada por q> = q> + Ó e: 

trazeira em um tem-

i o l li lO t 

óPr(x ,y ) = Parc(x ,y ) - r [i senq> 
li ti tO lO li 

+ j cosq> ] (6) 
l i 

para e > 0 0 Parc(x ,y ) = Pr(x ,y ) - r(i sen~ + j cos~) 
lo lo to lo 

Transladando estas expressões para um veiculo de largura finita, 
pode-se definir para cada quina as equações: 

Prwlx = Prx - w/2 . senq> Prw2x = Prx + w/2 senq> (7 ) 

Pfwlx = Prwlx - l cosq> Pfw2x = Prw2x - .f. cosq> (8) 

Prwly = Pry - w/2 cosq> Prw2y = Pry + w/2 cosq> (9 ) 

Pfwly = Prwly - l senq> Pfw2y = Prw2y - .f. senq> (10 ) 

onde .t e w representam o comprimento e a largura do carro. 

4. REGRAS DIFUSAS DE CONTROLE 

Este controle foi desenvolvido com o objetivo de recuar 
veiculo para dentro de uma garagem, minimizando o número 
mudanças de direção. Algumas outras suposições foram feitas: 

um 
de 

(a) a capacidade de aceleração e desaceleração do veículo é 
2 de 1 (m/s); 

(b) o ritmo de mudança do ângulo das rodas do veiculo é 
limitado; 

(c) a vecolidade máxima é limitada em 1 (m/s); e, 

(d) uma colisão com as paredes é indesejável. 
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LG· CE RC RC 

x 

o 4 8 12 16 20 24 28 32 (m) 

YT YM YB 

y 

o 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 (m) 

RU RV VE LV LU LB 

-90 0 -45 0 o 90 0 135 0 180 0 225 0 270 0 

NM NS ZE PS PM PB 

e 

-30 0 -20 o -10 0 O 10 0 20 o 30° 

Figura 3 Funções de Pertinências Utilizadas 

Foram selecionadas três variáveis de entrada e duas variáveis de 
saida para controlar o estacionamento do veiculo. As variáveis 
de entrada foram o ângulo do carro ~~ a abscissa e a ordenada da 
posição do carro, x e y, respectivamente. As variáveis de saida 
foram o ângulo da roda e e a direção de movimento d. Os limites 
estabelecidos foram: 

o ~ x ~ 32 (m) 

-30" ~ e ~ 30 0 

O ~ y < 20 (m) 

d=1 (para frente) 

-90 0 ~ ~ ~ 270 0 

d=-1 (para trás) 

Os valores positivos de e representam rotações no sentido 
horário. Para facilitar o processo de codificação~ foi decidido 
não discretizar estes valores, o que teria reduzido o tempo de 
computação. As variáveis difusas selecionadas estão mostradas na 
figura 3 e tem seus valores tomadas no int~rvalo M = [O,lJ. Os 
perfis dessas variáveis foram escolhidos em função da 
experiência do programador. As curvas mais estreitas fornecem um 
controle mais fino para os deslocamentos mais próximos à 
garagem; enquanto para pontos mais afastados é permitido um 

- 170-



I SBAI - UNESP - Rio Claro/SP - Brasil 

controle menos rigoroso. 

As figuras 4 , e 5 mostram as regras difusas utilizadas já na 
forma matricial. Por exemplo, a regra 3 da figura 4 corresponde 
a associação difusa: 

Se x = CE e ~ = RB e YT e d = -1 então 8 = PB. 

Esta regra indica que se o veiculo está perto da garagem (alvo 
requerido, x=16) e que o ângulo do carro é grande e negativo e 
está se movimentando para trás, então o controlador deve 
produzir um ângulo de curva na trajetória de valo~ grande e 
positivo. 

As regras difusas postas na forma de matrizes 
simetria do sistema de controle. Cada regra possue um 
pertinência para o valor de saida de variável, que é 
pela equação (11) para achar, através do método do 
gravidade, o valor final do ângulo da roda. 

e = 2: 8 . 
F J 

m (8 . ) 
o J 

I 2: m (8 . ) 
o J 

Onde eF é definido no intervalo -30 0 a 30°. 

refletem a 
valor de 
utilizado 

centro de 

(11 ) 

Dois métodos foram utilizados a fim de forçar uma mudança na 
direção do veiculo entre a marcha ré e o avanço. Por exemplo, 
quando o veiculo está em marcha ré e nenhuma decisão de controle 
é selecionada (~mo(8j) = O), o controlador escolhe uma mudança 
de direção até que não exista mais nenhuma pertinência para o 
avanço. Assim o processo se repete até que a manobra se 
complete. 

O segundo método utilizado para forçar a mudança de direção foi 
a detecção de um risco d~ colisão. Isto se produz, verificando 
constantemente a proximidade do veiculo ao muro. Se um risco de 
colisão é determinado, o controlador ignora as decisões de 
controle e muda a marcha do veiculo. 

5. RESULTADO DAS SIMULAÇÕES 

Uma simulação foi preparada servindo-se do compilador 
Quick-Basic da Microsoft. Os ~esultados de algumas simulações 
estão mostrados nas figuras 6 a 8. A marcha ré necessitou de 63 
regras de controle, enquanto o avanço, 68. N~s duas primeiras 
soluções apresentadas, o .controle proposto obteve um desempenho 
bastante bom, enquanto na solução da figura 8, este controle 
apresenta problemas na convergênci~ chegando, porém, na resposta 
requerida. Isto indica uma falha nas regras de controle ao longo 
do eixo vertical dos valores de ~ próx imos de x=16. 

CONCLUSÃO 

Este artigo desenvolveu um controlador nebuloso baseado nas 
ações de controle de um especialista para o deslocamento de um 
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Figu~a 4 - Mat~izes de Decisão do Cont~olado~ Nebuloso 
(Movimento pa~a t~ás) 
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Figura 6 - Exemplo da Simulação I 

Figura 7 - Exemplo da Simulação 11 

Figura 8 - Exemplo da Simulação 111 
(com problema de convergência) 
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veoiculo em uma planta industr-ial. Foi apr-esentado um exemplo do 
estacionamento do veiculo. O contr-olador- apr-esentou um bom 
desempenho. Ele foi baseado na combinação de duas técnicas: 
r-egr-as de contr-ole difusas e matr-izes de contr-ole difusas. 

Baseado em dados de entr-ada, como posição do car-r-o e seu ângulo, 
o contr-olador- per-mite definir- uma estr-atégia (ângulo das r-odas e 
sentido do movimento) par-a solucionar- o pr-oblema. 

Este exemplo mostr-ou que utilizando-se da lógica difusa, as 
decisões de contr-ole em pr-ocessos industr-iais podem ser- menos 
numer-osas e mais flexiveis que nos pr-ocessos convencionais. 
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Fone: (069) 224 - 3091 

Todo rob6 móvel aut.6nomo i nt.el i gent.e (que ut.i 1 i za o 
conceit.o de int.eligência increment.al) deve ser precedido de uma 
et.apa de depuraç~o complet.a das camadas produt.oras de atividades 
(exist.ent.es e ainda por implement.ar). Est.e t.rabalho t.em por 
objet.ivo descrever um simulador que inclui t.al depuraçao. 

Na implement.aç~o do depurador ut.il .izou-se um 
microcomput.ador IBM-AT 386 DX 33 MHz, sendo o mesmo codificado em 
Turbo C da Borland. 

O sist.ema foi empregado para depurar as camadas 
produt.oras de at.ivi dades já implement.adas num rob6 real 
MINEIRIN, onde foi comprovada a necessidade de t.al depuraç~o. 

MINEIRIN é um rob6 móvel aut.6nomo i nt.eligent.e 
desenvolvido no Laborat.ório de Robót.ica, Aut.omaç~o e Int.eligência 
Ar t.i f i ci aI - RAI A Lab do Depar t.ament.o de Engenhar i a EI ét.r i ca da 
Universidade Federal de Uberlândia. Est.e rob6 int.erage diret.ament.e 
com seu ambient.e de t.rabalho at.ravés de sensores e at.uadores 
usando o principio da percepç~o-aç~o. 

Da análise dos result.ados reais 
verificou-s~ que a 
i mpl ement.açao de 
comport.ament.os. 

'" depuraçao é uma forma viável 
rob6s móveis aut.6nomos 
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..... 
1 - Introduçao 

Os robós móveis autónomos interagem com o meio ambiente 
no qual estão inseridos através de mecanismos sensoriais e são 
capazes de operar autonomamente num ambiente desconhecido e não 
necessariamente estruturado e adaptar-se às modificações do mesmo 
mediante sistemas de controle, percepção, comunicação e decisão 
[ 03, 05 , 06]. 

Uti 1 i zando a técni ca Percept{on-Action, Brooks [01] do 
Laboratório de Inteligência Artificial do Instituto de Tecnologia 
de Massachussets (MI T) desenvol veu uma sér i e de r obós móvei s 
autónomos inteligentes com indiscutível sucesso. Os vários 
sensores colocados em seus sistemas funcionais elementares são 
responsáveis por todos os reflexos do robó, sendo estes reflexos 
chamados "comportamentos" que, corretamente coordenados (através 
de camadas produtoras de atividades que atuam em paralelo), 
contribuem para um desempenho satisfatório na realização de de um 
conjunto de tarefas. 

Pelo f ato de cada camada ser compl eta, i sto é, não 
depender das demais para a produção de sua respectiva atividade, o 
comportamento do robó é o resultado de execução paralela de tais 
atividades, o que possibilita, por exemplo, dirigir-se ao seu 
objeti vo atual desviando-se de obstáculos. Uma das consequentes 
vantagens desta abordagem é o fato de que um defeito ocorrido em 
uma das camadas não implicar, necessariamente, no colapso total da 
robó ou criatura, o que, sob certo aspecto., é um sistema tolerante 
a f aI has [03, 05] . 

Guardadas as devidas proporções de recursos, esta 
concepção foi i mpl ementada também com sucesso no Labor a tór i o de 
Robótica, Automação e Inteligência Artificial RAIA Lab do 
Departamento de Engenharia Elétrica do Centro de Ciências Exatas e 
de Tecnologia da Universidade Federal de Uberlândia 
DEENE/CETEC/UFU. 

O MINEIRIN, robó móvel autónomo inteligente do RAIA Lab 
[03], utilizou um mecanismo sobre rodas com tração avante e a ré 
dotado de mudança de direção. Adquirido no mercado nacional, foi 
modificado para a absorção das camadas produtoras de ati vidades 
desenvol vidas no próprio RAIA Lab, as quais . provêem o robó de 
capacidade de exploração em solo plano horizontal, recarregando 
sua bateria quando necessário. Para tanto, ele procura o 
recarregador e dirige-se a este com os devidos desvios de 
obstáculos estáticos e dinâmicos que se lhe apresentarem pela 
frente. 

problemas compreendidos durante o 
no RAI A Lab [ 03] é a constatação do 

[01] sobre a necessidade de uma 
produtora de atividade antes do 

ao sistema artificial inteligente 

Um dos grandes 
desenvolvimento do MINEIRIN 
alerta emitido por Brooks 
depuração completa da camada 
proj eto e da adi ção da mesma 
[05] . 

Na implementaç~o do robó M1NEIRIN, um computador tipo PC 
foi usado para controlar suas açoes utilizando comunicaçao via 
rádio frequência com o me~mo, o que representa· um "cordao 
umbilical". Esta especificaçao de projeto visava possibilitar o 
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uso de ou~ras ~écnicas Cp.e. Redes Neurais, Represen~ação do 
COl~heci men~o, Raci oci ni o Au~oma~i zado, Con~rol e Fuzzy, e~c) de 
con~role de robô móvel au~ônomo in~eligen~e. 

Com o desenvolvimen~o do sis~ema de depuração, 
verif'icou-se que es~e "cord~o umbilical" era desnecessário, pois é 
possivel incluir no sis~ema de depuraç~o o modelo dinâmico do robô 
necessário para a simulação do sis~ema global usando ~ais 

~écnicas. Es~e ~rabal .ho descreve um simulador para robôs móveis 
au~ônomos in~eligen~es com arqui~e~uras de con~role baseadas em 
compor~amen~os. 

2 - Descriç;o do Simulador 

A es~ru~ura do simulador 
visualizada de f'orma reduzida na figo 
na figo lb. 

acima mencionado pode ser 
la e um pouco mais de~alhada 

Inlerface 

com usuári.o 
~ 

I 

Cenlro de 

Si..mulaçtlo 

Ca) Forma Reduzida 

Ambi.enle 

I 
Robô 

-,--_ ... _ ... __ .............................................................. _ .......................... ". . . . . 
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Ambi.enle 

A l ual 
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recursos 
dinâmica 

o módulo i n~er r ·ace com 
de compu~açao gráfica 
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'" 2.2 - Centro de Simulaçao 

o módulo centro de simulação [05] gerencia a simulação do 
ambiente como um todo de acordo com as necessidades e interesse do 
usuário, sendo capaz de recuperar registros nas bases C ambi entes , 
robÔs e técnicas) bem como atualizá-los nessas mesmas bases. 

2.3 - Ambiente 

o módulo ambiente representa o ambiente escolhido para o 
estudo d~ caso atual. Este módulo é, primeiramente, abastecido com 
informaçoes do módulo centro de simulação e, sendo dinâmico, 
precisa informar ao módulo centro de simulação as mudanças nele 
ocorridas. Também fornece inf'ormações aos sensores externos do 
robô Cp. e. sinal de infravermelho [03, 05], pontos de interesse 
direto do robó: recarregador de baterias). Finalmente, o próprio 
robô pode provocar mudanças na estrutura do ambiente Cp.e. um robô 
que empurra caixas [02, 03, 05]. 

2.4 Robô 

o módulo rob6 representa o robô escolhido para o estudo 
de caso atual. Este módulo é, inicialmente, abastecido com 
informações do módulo centro de simulação, o qual gerencia as 
inf'ormações dos sensores Cinternos e externos) do robô. Alguns 
sensores internos Cp.e. nível de carga da bateria) podem 
determinar a priorização de determinados comportamentos Cp.e. 
recarga da bateria, para evitar sua "morte"). Os sensores externos 
detectam mudanças ambientais que determinam os vários padrões de 
comportamento do robó. Na f'ig. lb, a separação do módulo robô em 
dois submódulos Crobô e técnicas atuais) permite a utilização das 
diversas técnicas Cp.e. Redes Neurais, Representação do 
Conhecimento, Raciocínio Automatizado, Controle Fuzzy, etc). 

3 - MINEIRIN - um robô real 

MI NEI RI N , des en vol vi do no RAI A l..,ab da UFU, é um robô 
móvel autônomo inteligente em cuja implementação foi utilizada a 
arquitetura de assunção e o principio percepção-ação. 

Na implementação fisica foi utilizado um mecanismo sobre 
quatro rodas com tração para frente e para trás, dotado de mudança 
de direção, adquirido no mercado nacional de brinquedos, o qual 
sofreu algumas aI terações com o intui to de absorver as camadas 
produtoras de atividades. Tais camadas provêem o robÔ da 
capacidade de exploração em ambientes planos do mundo real, 
evitando obstáculos estáticos e dinâmicos que surgem à sua f'rente. 

Um comparador de tensão detecta a necessidade de o robÔ 
recarregar as baterias. Quando a tensão se torna menor que uma 
determinada tensão de referência, a saída é ativada e essa 
informação é transmitida ao algoritmo de controle via transmissor/ 
receptor através de um bit chamado FRACO, pois indica a condição 
de bateria f'raca. 

Um dos sensores utilizado pelo MINEIRIN é o de 
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ult,ra-som, cujo circuit,o se const,it,ui de um t,ransmissor e um 
recept,or de ondas sonoras. O t,empo decorrido den~re a ~ransmissão 

e a recepção det,ermina a dist,ância do obst,áculo à ~rent,e do robô. 
Para o caso do MINEIRIN, ~oi est,abelecido um limiar de recepção 
considerado obst,áculo signi~icat,ivo. Para evit,ar que pequenos 
obst,áculos ~ossem det,ect,ados. Também se est,abeleceu uma dist,ância 
máxima a part,ir da qual um obst,áculo não será det,ect,ado e o que se 
convenci onou chamar dlê! "mi opi a li • 

O obJet,i vo a ser alcançado pelo robô, o recarregador de 
bat,eria, deve emit,ir sinais const,an~es a~ravés de um t,ransmissor 
de in~ravermelho. Um ~ot,o-~ransmissor localizado na par~e ~ront,al 

do robô det,ect,a est,es sinais, o bit, OBJETIVO é at,ivado, in~ormando 
ao sist,ema de cont,role que o robô est,á na direção do objet,i vo. 
Esse sensor ainda est,á por implement,ar. 

Foram implement,adas t,rês camadas de cont,role no robô 
MINEIRIN, sendo ut,ilizada, para t,ant,o, a versão de Connell [02] 
para a arquit,et,ura de assunção. São elas, em ordem de prioridades: 

(1) EVITAR Obst,áculos. 
(2) VAGAR sem direção ~ixa. 
(3) ENCONTRAR objet,ivo para reenergização. 

4 - Um Robô Simulado 

O robô simulado t,em caract,erist,icas, senao idênt,icas, 
mas próximas às do robô ~isico, no caso o robô MINEIRIN, e nele 
~oram inseridas camadas produt,oras de at,ivi dades, sendo as mesmas 
depuradas . a cada inserção. Para t,ant,o, se ~ez necessário a 
obt,enção de um modelo para o robô ~isico. Esse modelament,o levou 
em consideração apenas a geomet,ria do mesmo e por est,e mot,ivo ~oi 
denominado modelo geomét,rico do robô. 

O robô ~i si co se const,i t,ui de um mecani smo de quat,ro 
rodas, capaz de se locomover por meios próprios, sem a int,ervenção 
de operadores humanos. A t,rajet,ória de pont,os P e Q, cent,ral ent,re 
as duas rodas post,erior e ant,erior, respect,ivament,e, é considerada 
a t,rajet,ória do robô. 

A ~ig. 2 most,ra as grandezas ut,ilizadas no modelo 
geomét,rico do robô, onde l é a dist,ância ent,re as rodas t,raseiras 
e di ant,ei ras, rp é o ângulo que as rodas di ant,ei ras, ao vi rarem, 
~azem com o eixo longit,udinal do robô. 

Uma vez que as duas rodas - esquerda e direit,a - viram 
ao mesmo t,empo, nao havendo, assim, di~erença no ângulo de 
viragem, ~oi considerado apenas um ângulo rp cent,ral, t,ambém como 
~orma de simpli~icar o modelament,o; r é o vet,or posição do carro 
com coordenadas (x, y) em relação a um sist,ema de re~erência 

inercial, o qual ~oi considerado o do ambient,e e s a dist,ância 
percorrida sobre a t,rajet,ória. 

O sist,ema re~erencial considerado para a localização do 
robô no ambient,e est,á na ~rent,e do mesmo (ver ~ig. 3 ), onde ~ é o 
ângulo ent,re o eixo longit,udinal do robô e o sist,ema de re~erência 
inercial, Xp e Xq são as projeções dos pont,os P e Q (de t,rás e da 
~rent,e, respect,ivament,e) no eixo x e yp e yq as projeções no eixo 
y do re~erido sist,ema. 
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Fig. 2 - Modelo geomé~rico do robô. 

Quando !p é cons~an~e, o robô prescreve uma ~raje~ória 

circular de raio R e, como rorma de localizar essa ~raje~ória no 
ambien~e, roi considerado um ou~ro sis~ema rererencial si~uado no 
cen~ro do circulo prescri~o pelo robô. Para se chegar às relações 
ma~emá~icas do modelo, roram rei~as análises geomé~ricas da ligo 
3.Da ~rigonome~ria se pode ob~er a relação en~re R, l e !p que é: 

R = sen !p 

Y' 

I. 
X' 

.". 

XP xc 

Fig. 3 - Sis~ema rererencial do robô. 

Para ~rabalhar com apenas um sis~ema de coordenadas, o 
sis~ema de rererência inercial, é rei~a a mudança dos eixos 
coordenados de acordo com a geome~ria anali~ica. As relações para 
se encon~rar x' e y' são: 

x' = x" l 

y' = y" + Rp 

e 

Rp = R * cos !p 

Como x' e y' dependem de x" e y" 
relação en~re esses úl~imos qual seja: 

convém encontrar uma 

x" = p * cos e 
y" = p * sen e 

onde e é a variação angular ao longo da ~raje~ória, cujo 
var i a de ei.ni.ci.al 2rr, com ei.ni.ci.al =!p 90; P é a 
en~re a origem do sis~ema de rererência da ~raje~ória, 
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cen~ro da circunferência e o pon~o ~angencial. no caso o pon~o Q 
que é o pon~o da fren~e do robô. En~ão: 

p = R = sen rp 

A velocidade linear de deslocamen~o do robô Ccm/passo) 
aqui denominado de I:J.s é cons~an~e e foi fixado em 2 cm/passO. l:J.e é 
o valor de variação de e para que ele ~enha um deslocamen~o igual 
a I:J.s e é ob~ido a~ravés da relação: 

I:J.s 
R 

Nesse ~rabalho. são considerados doi.s ~ipos de 
~raje~6ria: linhas re~as e arcos circulares. as quais são 
dependent.es do ângulo rp. As direções possi veis para o robÔ são: 
fren~e, t.rás. esquerda ou direit.a num ângulo de 30 graus com u.ma 
~olerância de ± 01 graus. 

O robÔ simulado foi dimensionado de acordo com as 
dimensões do robÔ real sendo mant.idas. ~ant.o quan~o possivel, as 
suas carac~eris~icas originais. 

, O simulador descreve um ambient.e de uma sala modelada a 
par~i r do ambi ent.e real no qual o robô MI NEI RI N foi ~es~ado na 
prá~ica. O dimensionamen~o é fei~o em cen~ime~ros e. para ~ant.o, é 
fei~a a ~rasformação da dimensão real para sua equivalent.e na 
~ela. Assim, o ambien~e ~oma as formas reais bem como t.udo o que 
nele é inserido. 

A ligo 4 ilust.ra o ambien~e simulado. O robô é 
represen~ado pela figura re~angular ladeada por re~ângulos menores 
represen~ando as suas rodas e os ret.ângulos em seu int.erior, 
imi~ando os "olhos" figuram como sendo os sensores de ultra-som e 
servem ~ambém para indicar a orien~ação do robô. Ã fren~e do robô 
é represen~ada a área de a~uação dos sensores com a figura 
semelhan~e a um t.riângulo.O segment.o de ret.a represen~a o 
recarregador de bat.erias e os obst.áculos são os quadrilát.eros ao 
longo do ambien~e. 

Um dos sensores ut.ilizados é o de ul~ra-som que foi 
ajus~ado aos moldes dos sensores reais do MINEIRIN. Eles indicam a 
presença ou não de objet.os a uma cert.a dis~ância. de acordo com 
sua "miopia". Na definição da faixa de a~uação dos sensores de 
ul t.r a -som no r obô si mul ado u~i 1 i zou-se dos dados r eai s • quai s 
sejam: 

dis~ância da frent.e do robô = 09 cm 
dist.ância en~re os dois sensores = 10 cm 
dis~ância de miopia = 52 cm 
ângulo da faixa de a~uação do sensor = 50 graus 

Sob cer~os aspect.os. o simulador é uma simplificação do 
mundo real. Por exemplo. os sensores no MINEIRIN es~ão propensos a 
ruidos e lei~uras incorre~as enquan~o no robô simulado eles es~ão 
isen~os de ~ais per~urbações. 
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Fig. 4 - Ambient.e simulado do robô VAOAR 

A det.ecção de obst.áculos é feit.a at.ravés do cálculo da 
int.erseção das ret.as que definem a área de at.uação dos sensores de 
ult.ra-som com as ret.as que definem cada obst.áculo, sendo que as 
paredes da sala simulada são t.idas como obst.áculos t.ambém. 

O objet.ivo a ser alcançado pelo robô, o recarregador de 
bat.erias, emit.e um sinal const.ant.e at.ravés de um t.ransmissor de 
infravermelho. O robô det.ect.a est.e sinal at.ravés do 
fot.o-t.ransmissor de infravermelho localizado na sua frent.e 
indicando ao sist.ema de cont.role que o mesmo est.á na direção do 
objet.i vo. O ângulo de abrangência dos raios de infravermelho 
t.ransmit.idos pelo recarregador de bat.erias foi est.abelecido em 16 
graus. No robô, o fot.o-t.ransmissor de infravermel"ho est.á 
localizado no eixo longit.udinal à frent.e, ou seja, no pont.o Q 
significando que a direção dos raios de infravermelho t.ransmit.idos 
est.á no sent.ido P-Q. 

O comput.ador ut.ilizado foi um IBM-PC 386DX com clock de 33 
MHz, monit.or EGA colorido e disco rigido de 30 Mbyt.es. Adot.ou-se o 
Turbo C da Borland para a programação valendo-se de sua 
port.abilidade e das facilidades e recursos por ele oferecidos 
dent.re os quais sua f'uncionalidade e recursos para manipulação 
gráf' i ca. 

Mesmo sendo um modelo consideravelment.e impreciso da 
realidade, o simulador se most.rou razoável na realização das 
t.arefas a ele submet.idas. Os result.ados se apresent.aram bast.ant.e 
próximos aos exibidos pelo MINEIRIN uma vez que os t.est.es 
realizados com o robô simulado f'oram os mesmos do robô real para 
efeit.o de comparação de result.ados. 

Foram adot.adas algumas simplificações par.a a execução dos 
t.est.es. O número máximo de passos em cada experiment.o f'oi limit.ado 
em 1600. O robô inicia cada experiment.o, sempre na mesma posição. 
A variação de descarga da bat.eria f'oi est,abelecida em 1.06 por 
passo o que é uma t.axa relat.ivament.e alt.a comparada à da 
realidade. Essas simplif'icações f'oram feit.as por várias razões. 
Queria-se obt.er resul t.ados significant.es num perio~~-- t.empo 
relat.ivament.e curt.o em vez de longos periodos de t.empo. Também, 
encont.rou-se que, em média, o objet.ivo era at.ingido em número 
menor de passos que o limit.e; sendo observado t.ambém qúe o número 
máxi mo de passos er a usado apenas quando o r obô não consegui a 
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a~ingir · o obje~ivo. 

Foi observado, duran~e os ~es~es que com a dis~ãncia de 
"miopia" empregada 52 cm quando os obs~áculoses~avam 

próximos, o robÔ ~icava em si~uaç~es complicadas, ou seja, ele não 
conseguia se deslocar, pois em ~odas as direções um obs~áculo era 
de~ec~ado. A essa si~uação convencionou-se chamar de situaç~o de 
singulariadade, ~ambém observada quando o robÔ se encon~ra num 
can~o do ambien~e com obs~áculo por per~o. Uma soluça0 encon~rada 
para ~al si~uaç~o ~oi a diminuiç~o da dis~ãncia de miopia para 
22 cm. Essa si~uaç~o n~o ~oi veri~icada nos ~es~es com o robÔ 
real, o que leva mais uma vez à comprovaçao da necessidade da 
depuraç~ó. 

A seguir é apresen~ado um dos ~es~es realizados o qual 
~oi uma ~en~a~iva de reproduzir o ~es~e realizado com o robô real. 
A si~uação considerada para o experimen~o é idên~ica à que ~oi 

considerada para o robô MINEIRIN e a conclusão a que se chega é 
que, ~al qual o robô real, o robô simulado sempre se a~as~a de 
obs~áculos que represen~am perigo iminen~e de colisão como 
prioridade de compor~amen~o, permanecendo a uma dis~ãncia segura 
do perigo. 

Como em ~odos os experimen~os realizados, o robô inicia 
na pos~ção SL sob o comando da camada VAGAR. Quando o bi~ FRACO é 
a~ivado, indicando que as ba~erias do robô es~ão descarregadas, a 
camada ENCONTRAR ~oma o con~role, sendo apenas subs~i~uida pela 
camada de ni vel mai s el evado, a camada EVI T AR, quando houver 
obs~áculos a serem evi~ados. O compor~amen~o ENCONTRAR leva o robô 
a procurar uma direção que a~ive o bi~ OBJETIVO. Na ~ig. 5 o bi~ 

OBJETIVO é a~ivado na posição Si. Nessa si~uação, a çamada 
ENCONTRAR diz ao robô que ele es~á na direção do recarregador de 
ba~erias que, no caso, é o obje~ivo e que ele deve seguir em linha 
re~a. Na posição Sz, os sensores de ul~ra-som de~ec~am a presença 
de um obs~ácul o, mas como o bi ~ FRACO e o bi ~ OBJETI VO es~ão 
a~ivos, a condição de aplicabilidade da camada EVITAR não se ~orna 
verdadeira e o obs~áculo não é evi~ado. En~ão o robô segue em 
linha re~a a~é a~ingir o obje~ivo, posição Sr, ~ qual ~oi 

alcançado em 275 passos. A ~ig. 6 mos~ra a a~uaçao das ~rês 

camadas de con~role u~ilizando a dis~ãncia de miopia menor. 

.. \. .... '. '5, 

\.,~:: .. ....... :: ....... , 

D ,' L,,""" . 

D 

Fig. 5 - Exemplo de execução de um experimen~o 
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D·· · 
.: ..... 

...... 

'" Fig. 6 - Atuaçao das três camadas de controle usando 
a distância de miopia menor. 

Foram realizados um conjunto de 20 testes em cada 
experimento e observou-se que o rob6 atingiu o objetivo em 95% dos 
casos com uma média de 291 passos. Destes, em apenas 5% dos casos 

o rob6 atingiu o número máximo de passos do experimento e não 
conseguiu atingir o objetivo. 

5 - Conclus~es 

Neste trabalho descreveu-se o desenvovimento de um 
simulador que inclui a depuração completa das camadas produtoras 
de atividades em um rob6 móvel aut6nomo inteligente. 
Fundamentou-se na necessidade sentida durante a implementação de 
um rob6 fisico e comprovou-se tal necessidade na implementação do 
mesmo, bem com durante a execução dos testes, onde ficou 
comprovada a eficácia do mesmo ao detectar falhas que no projeto 
r eal não apar ecem cl ar amente (p. e. si t uação · de si ngul ar i dade e 
necessidade de diminuir a distância de miopia). 

~ / 
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Abstract. We present in this work a system for Three dimensional Shape Recognition. Traditional Computer Vision 
systems use bi-dimensional 1'V camera images. In most of the industrial Robotic application.s, the excess of detail 
obtained by the TV camera, is needless. Traditional classification algorithms spend much time to process the excess 
of information. For the present work we developed a dedicated recognition system, which detlects a Laser beam 
over an object and digitizes the Retlected beam point by point over the surface. The intensity of the retlected beam 
is proportional to the observer distance. Using this technique it was possible to establish features to classify various 
objects. These features are the slope of the polyhedral surfaces, the boundary type and the inner edges. The 
recognition system used a He-Ne Laser and the retlected signal was captured by a photo-transistor. The object to 
be recognized is placed over a rotating table that can be rotated, supplying a new view for the classification. A 
microcomputer controls the system operation and the object is recognized in real time. 

1. Introdução. 

Com a necessidade cada vez maior de automação do processo de produção industrial e também dos sistemas de 
distribuição física envolvendo manipulação mecânica, os equipamentos de Visão Computacional estão se tornando 
dia a dia mais importantes. 

O assunto tem sido estudado por um grande número de pesquisadores, ao longo de vários anos, e diversos 
sistemas propostos são implementados quase sempre de modo dedicado. [Yoda et ali. 1973] 

De uma maneira geral, as soluções são geradas através da aplicação de técnicas definidas em Reconhecimento 
de Padrões sobre uma imagem processada da cena. Isto requer normalmente uma quantidade de memória elevada 
disponível para o armazenamento e o processamento dos "pixels", consumindo também um tempo considerável. 
Por essa razão, são utilizados na maioria destes trabalhos, computadores de grande porte. 

Denominamos aqui de sistema alternativo, um método que não empregue imagens digitalizadas para o 
reconhecimento de objetos. Os mais conhecidos são os medidores de distância ("range finder") que podem utilizar 
Laser [Jarvis 1983][Rioux 1984][Stuivinaga et alI. 1989] ou ultrason [Monchaud 1989]. A literatura sobre Visão 
Computacional está repleta de propostas que usando uma câmera de TV captam imagens de cenas tri-dimensionais 
e a partir de planificações destas categorizam os elementos espaciais. 

Acreditamos que os métodos tradicionais empregando uma câmera de TV possuam maior número de adeptos 
devido ao fato que os pesquisadores em Visão Computacional estão em geral envolvidos com processamento de 
imagens. 

Um fato porém leva-nos a crer que sistemas alternativos possam ser de grande valia em aplicações industriais: 
uma imagem de TV transporta uma quantidade de informação superior à necessidade da maioria das aplicações 
de Visão de Máquina na indústria. Em outras palavras, um Robô em grande parte das situações não precisa "ver" 
com a mesma precisão de detalhes da visão humana. Esta informação "em excesso" é eliminada através do 
processamento da imagem, consumindo-se grande quantidade de tempo e custo computacional. 

O sistema que propomos neste trabalho visa obter dados suficientes para que um manipulador mecânico possa ser 
acionado no menor tempo possível. Não nos preocupamos aqui com este acionamento, mas somente com a aquisição 
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do sinal e do algoritmo necessário ao reconhecimento do formato do objeto considerado na cena. 
Dentre as técnicas alternativas possíveis, fizemos opção pela utilização de um feixe de Laser que pode ser 

convenientemente controlado e dirigido sobre o objeto a ser reconhecido, através de um Microcomputador. 

2. Configuração geral do sistema. 

A Fig.1 mOf.tra um esquema geral de distribuição dos componentes para implementação do sistema de 
reconhecimento do formato de objetos tri-dimensionais aqui proposto. 

Galvanometros 

ç ó) r -,-
-;------r~ I 

M I ~-I----
Gi~~~lorio L __ J 

Sensor 

Chopper 

Laser 

Fig.1 - Sistema de reconhecimento do jomwto de objetos tri-dimensionais, 
utilizando varredura a Laser. 

Uma mesa giratória suporta um 
objeto, considerado triédrico e 
difusor perfeito. Esta mesa 
permite através de controle do 
Microcomputador, girar e expor 
o sólido da cena em 360 0 a seu 
observador. Este por sua vez é 
formado por um foto-transistor, 
localizado no foco de uma lente, 
dentro de uma câmera escura. 
Este dispositivo transforma a 
intensidade luminosa, do feixe de 
Laser refletido sobre o objeto, 
em um sinal eletrônico 
condicionado pela interface 
analógica. O eixo de visão é 
considerado o eixo Cartesiano z. 

Um feixe de La.ser é dirigido 
sobre o objeto através de dois 
espelhos ligados a galvanômetros 
que realizam a varredura no 
plano (x,y) de acordo com o 
programa no Microcomputador. 

O feixe incidente é desviado por um primeiro espelho de reduzido diâmetro, colocado formando um ângulo de 45 0 

com o plano da lente e bem no centro desta. O feixe refletido pelo objeto que carreia a informação de luminância 
necessária para o reconhecimento, retoma através dos dois espelhos defletores (x,y) e atinge o foto-transístor como 
um feixe de luz paralela convergido pela lente. 

A interface analógica retira o sinal, filtra-o e adapta-o a nível suficiente de ser convertido pela interface digital 
do Microcomputador. Esta possui então a capacidade de gerenciamento da posição do objeto, de varredura do feixe 
de Laser e de conversão analógica/digital do sinal refletido. O sistema é representado em diagrama em blocos 

Fig.2 - Dingranw em blocos do sistema de reconhecimento do jomwto de objetos tri
dimensionais. 

conforme a Fig.2. Nl 
Fig.3 podemos ver o 
campo definido pela 
deflexão dos dois 
galvanômetros, 
medido no fundo 
contra o qual é 
colocado o objeto a 
ser reconhecido. Este 
campo é limitado em 
aproximadamente 30 
cm em cada eixo, 
para o protótipo 

implementado neste trabalho. Evidentemente este tamanho ( l,. ou ~ ) depende apenas da distância (d) se 
mantivermos constante o ângulo de deflexão (o), conforme mostra a Eq.1. Este parâmetro é calibrado na placa de 
interface digital através do ajuste de ganho do amplificador operacional de saída de cada conversor D/A. 

Estes ganhos são regulados, para este trabalho, tal que os ângulos de deflexão sejam o. = Oy = 20 0
• Isto gera 

um campo de aproximadamente 30 cm X 30 cm a uma distância média de 85 cm dos espelhos. . 
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o circuito de controle dos galvanômetros é formado por uma fonte de tensão constante, ajustável para cada eixo, 
cujo valor de saída é proporcional ao fornecido pelo conversor DI A correspondente. Este circuito fornece a corrente 

necessária à operação de deflexão com excelente grau de 

d= lx· cos (õx /2) 

2 . JI-COS2 (õx /2) 
(1) 

estabilidade e repetibilidade. 
Praticamente, para o protótipo implementado 

podemos ter com o conversor de 12 bits utilizado, 
4096 (quatro mil e noventa e seis) pontos no eixo 
x e 4096 pontos no eixo y. Isto equivale dizer que 
a variação de um bit na entrada do conversor DIA 
produz um deslocamento de 30 cml 4096 = 7,3 
X 10-3 cm em um dos eixos, medido sobre o fundo 
da cena. Este valor é evidentemente muito 

lAsu:t 
DIA do 
( ,"O J( 

Fig.3 - Campo de de flexão dos galvanômetros. 

DIA. do 
( iwo 'y' 

I .. 0 . .4 em .. I t 

I I I I 

V~ 
~ 

I , 
I , 

~ 
I I 

Fig.4 - Diâmetro do ponto 
projetado do feiXe de Laser. 

pequeno e uma varredura considerando todos os pontos em qualquer um dos 
dois eixos seria muito lenta e desnecessária. Se observarmos a Fig.4 podemos 
ver que o ponto projetado pelo feixe de Laser no fundo da cena é, para esta 
implementação, de aproximadamente 0,4 cm de diâmetro. 

Se fizermos a varredura conforme mostra esta figura, intercalando cada ponto 
de 0,2 cm em 0,2 cm , no mínimo 0,2 cml 7,3 x 10-3 cm = 27 variações de 
valores digitais são necessários para cada ponto. Logo, para completar os 30 
cm em cada eixo, 4096/27 = 151 códigos binários devem ser gerados. 

Para esta distância e este campo definido, um conversor DI A de 8 bits seria 
suficiente. A adoção de um conversor de 12 bits foi realizada porque para 
campos um pouco maiores (por exemplo 60 cm) o conversor de 8 bits não 
permitiria este tipo de varredura com a mesma precisão e repetibilidade. 

2.1 Rotação da mesa que suporta o objeto. 

Para que o programa de reconhecimento tenha acesso às diversas faces que compõe um objeto, o sistema é dotado 
de uma mesa giratória que o suporta. Outros autores utilizam também este recurso para a visão múltipla da cena 
[Connolly & Stenstrom 1986]. Esta mesa é acionada por um motor de passo ligado a ela por uma correia de 
transmissão dentada, e comandado por um circuito de "driver". 

r Outra característica importante da mesa giratória é que ela é indexada. 
Um foto-acoplador, registra a passagem de um traço escuro em um aro 

@'- transparenteinformandoquandoamesaencontra-sena sua posição 
A o _. inicial. 

Como o acionamento é realizado através de um motor de passo, apenas 
I um índice é suficiente pois o motor trabalha em malha aberta e outras 

Fig.S - Dois planos e uma aresta posições são obtidas enviando-se um número exato de pulsos ao circuito 
convexa. acionador. Desta forma, o objeto é exposto em quatro quadrantes 

facilitando o reconhecimento de suas superfícies dentro do programa. 
Por exemplo, as duas superfícies A e B da Fig.5 tendo sido 

classificadas como convexas na primeira análise, podem ser formantes de um o~jeto sólido triédrico ou podem ser 
apenas dois planos unidos por uma aresta e apoiados sobre a mesa. Um giro de 180 0 mostrará outra face deste 
objeto. Se o mesmo for um sólido triédrico perfeito suas arestas serão sempre convexas. A concavidade mostrará, 
por exemplo, que o objeto em questão pode ser apenas dois semi-planos. Como o eixo de visão é paralelo ao eixo 
Cartesiano z, apenas um lado do objeto poderia causar informação insuficiente para se decidir a respeito de sua 
classificação. 

Por isso, o programa de controle realiza quatro giros de 90° cada, tomando decisão em cada um deles. A 
coerência destes resultados permite o reconhecimento do formato do objeto visualizado. 
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2.2 Interface anal6gica para aquisição do sinal. 

A maior dificuldade de recepção da parcela de luz refletida do feixe de Laser incidente sobre o objeto é sua baixa 
intensidade e conseqüentemente o alto nível do ruído. Quando sinais da ordem de microvolts encontram"se na 
presença de ruídos na casa de volts, uma solução de medida é a utilização de um amplificador "lock-in". Este tipo 

de circuito é um 
voltímetro ac 

Filtro Optico (Vl!'nT'lt1hO) 

'oj> 
rolo - 1'0" .. ; .. 10' 

Fig.6 - Diagrama do amplificador "lock-in" da interface anal6gica. 

extremamente seletivo 
usado para medir sinais 
de freqüência única 
obscurecidos por 
ruído. A interface 
analógica do sistema 
de reconhecimento do 
formato de objetos tri
dimensionais é 
basicamente um 
amplificador "lock-in" 
conforme mostra o 
diagrama da Fig.6. 

Ele rejeita o ruído aleatório, transientes, interferência de freqüências discretas e harmônicas. O circuito produz uma 
saída dc proporcional ao valor rms da forma de onda senoidal da freqüência fundamental do sinal medido. 

2.3 Controle de velocidade do motor de "chopperll
• 

Para que possamos ter um sinal de referência em uma freqüência · constante que faça .0 chaveamento do 
amplificador "lock-in" em sincronismo com o sinal proveniente do foto-detector, um motor dc é usado em 

velocidade constante 

FEIXE DE 
lASER 

REFERENCIA (GOHz) 

DERIVAOOR 

AMPLIFICADOR 
~--------------~ DE 

POTENCIA 

interrompendo o feixe 
de Laser. O circuito 

INTEGRADD~ d e c o ·n t r o I e é 
mostrado de forma 
esquemática na Fig.7. 

Fig.7 - Diagrama do circuito de controle de velocidade do motor de "chápper". 

O motor dc que 
secciona o feixe de 
Laser é do tipo "cup 
motor" de baixa 
inércia possuindo em 

seu eixo uma pá dupla balanceada que também interrompe um foto-acoplador sincronamente. O sinal deste foto
acoplador passa por um conformador que nada mais é do que um disparador saturado que transforma seu sinal em 
uma onda quadrada de freqüência constante igual a 90 Hz. A saída do conformador fornece então a referência para 
o amplificador "lock-in" sincronizar a recepção. 

A onda quadrada na saída do conformador é aplicada em um circuito derivado r que por sua vez disparará um 
monoestável de largura de pulso constante. A integração deste trem de pulsos fornece um valor dc de referência 
ao circuito de ajuste de velocidade. Sua saída é então amplificada em potência para acionamento do motor. Portanto, 
a forma de onda no ponto A das figuras 6 e 7 é uma onda quadrada de freqüência constante igual a 90 Hz . 

2.4 Detecção e filtragem do sinal refletido sobre o objeto. 

O feixe incidente de Laser é seccionado a uma freqüência constante de 90 Hz e a parte refletida na direção do 
eixo de visão é captada por um foto-transistor colocado no foco de uma lente convergente. Como o Laser utilizado 
é de HeNe, um pequeno filtro de vidro na faixa do vermelho, realiza a primeira filtragem ótica para reduzir a 
interferência de luz ambiental. Este filtro é aplicado diretamente sobre o foto-transistor dentro da câmera escura, 
no caminho ótico do feixe de Laser refletido. No ponto C da Fig.6, o sinal é extremamente ruidoso, mas este ruído 
está sobreposto a uma onda quadrada na freqüência de 90 Hz resultante da detecção da parcela refletida do feixe 

- 188-



/ 

I SBAl - UNESP - Rio Claro/SP - Brasil 

de laser sobre o objeto de forma 
"chopperizada". O primeiro filtro é um passa 
banda de estado variável projetado com 
amplificadores operacionais e que reforça a 
freqüência fundamental do sinal ruidoso 
captado, reduzindo enormemente as restantes. 
O segundo filtro, também ativo, é um rejeita 
banda duplo-T com a freqüência de corte em 
60 Hz. 

O resultado da detecção e da filtragem do 
sinal, mostrado pelas formas de onda da Fig.8 
nos pontos C e D, é a geração de uma senóide 
na freqüência de 90 Hz cuja amplitude é 
proporcional à parte refletida do feixe de Laser 
sobre o objeto. Podemos afirmar então que a 
amplitude equivale à Lurninância do ponto 
sobre a superfície Lambertiana visualizada 
segundo o eixo z. 

2.5 Retificação e integração do sinal. 

A 
o 

B 
o 

•• L. ... k<1 o 
C 

Do+_ ____ r_+-~-+_ ____ r_+-~-+_ ___ r_i 

E 0+_-;"---'-""---'--;"----'-""---'--;"'---' 

~ DCr---------------------------------
o~ ________________ _ 

Fig.8 - Fomzas de onfÚl equivalentes ao circuito fÚl interface 
analógica. 

Após ter sido filtrado, o sinal agora é retificado sincronamente com a referência de 90 Hz gerada pelo circuito 
de controle do motor de 
"chopper". Através do 
esquema da Fig.9 
podemos ver que isto é 
realizado através do 
chaveamento das partes 
positivas e negativas do 

COMPARADOR INTEGRADOR sinal, alternadamente na 
entrada . de dois 

Fig.9 - Esquema do retificadorlmisturador do circuito do amplificador "lock-in". amplificadores 
inversores. Observando 

também a Fig. lO podemos ver as diversas 
formas de onda em cada ponto dentro do 
reti ficadorlrnisturador. 

Assim, a senóide aplicada na entrada do 
circuito, no ponto D, é retificada sob controle 
da referência de 90 Hz. Esta é ajustada na 
sua fase para que coincida o pico positivo do 
sinal com o seu patamar positivo. O resultado 
da comparação dos dois semi-ciclos obtidos é 
igual à soma com um dos semi-ciclos 
invertido. A saída do comparador é então 
aplicada em um circuito integrador que 
produz um nível de tensão contínua igual ao 
valor rms da forma de onda de entrada. Este 
valor dc equivale proporcionalmente ao valor 
da Lurninância do ponto sobre o objeto de 
superfícies difusoras observado segundo um 
eixo de visão paralelo ao eixo z Cartesiano. 

B 
o +----' __ --' 

D 

D, or---~~--~---~--~----

+v 
D 2 
of---~----L--~----~~--~ 

E o 
-v 

+V DCr-------------------
F o~-------------------

Fig.l0 - Retificação do sinal c01ltrolado pela referê1lcia de 90 
Hz. 
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3. Detenninação de características do objeto através da variação da luminância. 

Quando o feixe de Laser varre um objeto da 
esquerda para a direita, os valores digitalizados 
das luminâncias em cada ponto são armazenados 
em um "arranjo de intensidades". Este nome 
identifica-se com "intensidades de nível de 
cinza" , utilizado pelos métodos de 
reconhecimento tradicionais para designar as 
graduações dos "pixels" das imagens a serem 
processadas. [Shirai 1975] Os conceitos são 
semelhantes apesar das diferenças básicas 
estruturais. 

Analisemos a Fig.11 como sendo o "plano de 

<'.I) 
(1.m) (n .m) 

Y 1 O.j) 

(1.1) (n .l ) 

I 
Fig.ll - "Plano de Imagem". 

imagem" de um objeto colocado no espaço Cartesiano, cujo eixo de visão coincide com o eixo z. Seja o plano (x,z) 
horizontal e o plano (x,y) vertical. O feixe de Laser pode realizar varreduras no plano (x,y) da esquerda para a 
direita, ou seja, varreduras horizontais, gerando um arranjo de intensidades na forma da Eq.2. O sistema pode 

Ax . y = [Ix y' Ix y' •••••••• Ix y' ] 
li j 11 1 11 2 il m 

(2) 

realizar também varreduras no vertical, de baixo para cima no mesmo plano (x,y), sendo o arranjo de intensidades 
descrito como na Eq. 3. 

Ax y .=[Ix y,Ix y, ......... Ix y] 
i' J l' j 2' j n' j 

(3) 

Cada elemento do arranjo representa a iluminância do ponto medida diretamente sobre o objeto. Um deslocamento 
realizado pelo feixe de Laser no eixo x ou y, corresponde a uma modificação nesta grandeza, que pode ser 
entendida como variações proporcionais no eixo z. Logo, podemos inferir daí que o vetor (p,q) que define um ponto 
no espaço-gradiente pode ser obtido derivando-se a Eq.2 em relação a "x" e a Eq.3 em relação a "y". 

p= _ ( IXi'Yj - IXi_loYj ) 

Xi - Xi-l 
(4) 

(5) 

O sinal de menos é utilizado para se manter a coerência geométrica pois o plano z = O coincide com o plano de 
imagem, e qualquer superfície do objeto apresenta então variações na direção negativa do eixo z. 

Podemos tecer agora várias considerações que estabeleçam parâmetros para descrever as inclinações e as arestas 
de um poliedro. Para uma melhor avaliação destas características observemos a Fig.12; nela, três possíveis 
inclinações de dois planos que interceptam-se no espaço são mostradas. 

A Fig.12-a) apresenta estes dois planos inclinados em relação ao eixo x e ambos paralelos ao eixo y. Quando o 
"arranjo de intensidades" em x for determinado, duas situações podem ocorrer, analisando-se as componentes (P) 
para os planos PI e P2, denominadas aqui de PI e P2 respectivamente: 
a) se PI é negativo e P2 positivo implica que a aresta que os une é convexa, independentemente da obtenção do 
"arranjo de intensidades" em y. 
b) se PI é positivo e P2 negativo implica que a aresta que os une é côncava, independentemente da obtenção do 
"arranjo de intensidades" em y. Isto equivale a dizer que o "arranjo de intensidades" em x presta-se a determinação 
de arestas não paralelas ao eixo x. 

Na Fig.12-b) temos os dois planos, PI e P2 inclinados relatiVamente ao eixo y, com a aresta que os une paralela 
ao eixo x. Isto determina que a componente p do vetor (p,q) de inclinação das duas superfícies PI e P2 são ambos 
nulos. A componente q será obtida através do "arranjo de intensidades" em y e, novamente, duas situações podem 
ser avaliadas: 
a) se ql é negativo e q2 positivo está estabelecida a existência de uma aresta convexa unindo os dois planos. 
b) se ql é positivo e q2 negativo está estabelecida a existência de uma aresta côncava unindo os dois planos. 
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o) 

~ 
~ 

c) 

G;J 
~ 

b) 

Fig.12 - Análise de três possibilidades de inclinação no 
espaço de dois planos unidos por uma aresta e 
projetados em z. 

A Fig.12-c) apresel}ta o caso geral onde os dois 
planos PI e P2 possuem sua intersecção inclinada 
tanto em relação ao eixo x como ao eixoy. Neste 
caso o vetor de inclinação (p,q) que define cada 
plano é calculado, cada componente através do 
"arranjo de intensidades" correspondente. A 
convexidade ou concavidade da aresta pode ser 
obtida tanto pela componente p como pela 
componente q, e devem ser coerentes, ou seja, se 
o "arranjo de intensidades" em x determinar que 
a aresta é convexa, o realizado em y deverá ter 
o mesmo resultado. Uma discrepância significará 
que houve erro no cálculo das componentes do 
vetor de inclinação. 

I' 
I 
I 
I 

Considerando, como exemplo, o sólido mostrado na Fig.13, e 
três varreduras com o feixe de Laser realizadas sobre ele e 
designadas por f(x'YI)' f(x,yv) ao longo do eixo x, e f(x"y) ao 
longo do eixo y. Considerando o eixo de visão na direção de z 
(perpendicular à aresta frontal do desenho), podemos verificar 

. 12 

" 

p 
p , 

- P 2 

bc;y j 

Fig.14 - Comportamento do "arranjo de intensidades". 

Fig.13 - Varredura do feixe de Laser em 
um s6lúlo . 

através da Fig.14 o comportamento do "arranjo de 
intensidades" e das componentes p e q do vetor de 
inclinação das superfícies. Nesta figura, 
considerada para a varredura f(x'YI) mostrada na 
Fig.13 podemos ver que o perfil de intensidades 
acompanha o perfil das superfícies do objeto. Da 
origem ao ponto 1 e do ponto 2 em diante, temos 
o fundo de alto contraste e perpendicular ao eixo 
de visão. 
Consideramos portanto, sua luminância igual a 

zero. O ponto identificado com a letra (a) 
corresponde à aresta formada pela duas superfícies observadas. Neste ponto, a componente (P) muda de direção. 
Assim, tanto a fronteira do objeto (pontos 1 e 2) como a aresta formada pelos dois planos (ponto a) são identificados 
através da análise do comportamento de apenas uma varredura horizontal. Para se checar a coerência realizamos 
outras varreduras, como por exemplo a f(x,yJ e para verificação da inclinação das superfícies com relação ao eixo 
y, varreduras verticais como a f(x"y) são requeridas. 

4. Extração das características dos objetos. 

\ 
Dentre todas as características que podem ser utilizadas para o reconhecimento de um objeto poliédrico, algumas 

são imediatas e tem sido usadas exaustivamente pelos métodos tradicionais. São elas as arestas e os vértices que 
devidamente rotulados fornecem a descrição necessária à sua classificação. 

O arranjo de intensidades obtido pela varredura do feixe de Laser contém a informação necessária para a extração 
destas características. Seja, então, o arranjo obtido por uma varredura horizontal para Y = YI: 

Ax y=[Ix y,Ix y, ...... Ix yl 
il 1 l' 1 2' 1 n' 1 
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A primeira derivada deste arranjo em relação a x fornece, as inclinações das superfícies em relação ao plano 
(x,y), ou seja: 

Isto ' significa que se calcular-mos a 
inclinaÇão da superfície em cada. ponto 
(xj,Y.) obtemos o arranjo de inclinaçõeS, 
escrito da seguinte forma: 

Px Y = [p ,p , ' , ,., , , ,PXn,Y
1

] 
j, 1 X1'Yl X2 'Yl 

A derivada deste arranjo de inclinações, ou seja, a segunda derivada do arranjo de intensidades em relação a x, 
fornece a informação da existência ' ou não de arestas nesta varredura e sua eventual localização. Dessa maneira, 
temos: 

A Fig.15 mostra o conceito geométrico 
empregado. O arranjo de intensidades 
transporta a informação sobre o perfil do 
objeto durante a varredura do feixe de Laser. 
A primeira derivada deste arranjo gera o 
arranjo de inclinações definindo o 

' comportamento das inclinações das 
superfícies. A segunda derivada é 
responsável pela geração do arranjo de 
arestas. Isto é interpretado pelo algoritmo de 
reconhecimento, levando-se em conta as 
restrições estabelecidas, da seguinte forma: 
- <> fundo contra o qual o objeto é visto é 
calibrado para apresentar valor zero no 
arranjo de intensidades, logo, a primeira e a 
segunda derivadas são també~ zero. 
- A varredura horizontal é realizada sempre 
da esquerda para a direita. 
- O primeiro valor não zero encontrado ou 
no arranjo de intensidades, ou no arranjo de 

'ap _ PXj'Yl -PXj-1'Yl 

ax - xi-Xi - 1 

P.(i,yll 
I 
I 
I 
I 

x 

x 

Perfil do objeto 

Inclinocoe:o do:. 
SuPC'rficies 

locolil0COO dos 
I-----v-+---;,---__ oreslos 

Fig.15 - Detemlinação das arestas e das inclinações das 
supeif(cies. 

inclinações ou no arranjo de arestas, define a posição da fronteira do objeto à esquerda (Xe,y.). Retrocedendo-se 
do último elemento do arranjo, no sentido da direita para a esquerda, determina-se a posição da fronteira direita 
do objeto (xd,y.), através da localização do primeiro elemento não zero. 
- se entre as duas arestas representativas da fronteira do objeto o valor dos elementos do arranjo de arestas for zero 
(ou próximo de zero) não existe aresta interna e o arranjo de inclinações deve ser analisado. 
- casb um valor diferente de zero e de módulo elevado seja encontrado no arranjo de arestas, o local no arranjo 
onde ele se encontra (x.,Y.) representa uma aresta interna detectada pela varredura horizontal. A aresta é então 
rotulada como convexa. 
- se o valor dos elementos do arranjo de inclinações for constante, dentro de uma certa tolerância, entre as 
fronteiras do objeto, então não existe aresta ,interna. A varredura detectou um plano inclinado e sua inclinação em 
relação ao plano (x,y) é dada pelo sinal positivo ou negativo dos elementos do arranjo (p= + ou p=-). 

Resumindo, o arranjo de intensidades obtido com a primeira varredura horizontal é utilizado para extrair as 
seguintes características do objeto: 
- fronteira do objeto: posição dentro do arranjo onde começa e termina o objeto em observação. 
- aresta interna: posição dentro do arranjo onde duas faces mudam de inclinação. 
- inclinação da superfície: quando não existe aresta interna na vista do objeto em observação. 

5, Suavização dos dados de entrada, 

Apesar de todos os recursos utilizados para redução de ruído na aquisição do sinal, o arranjo de intensidades vem 
associado a ruídos muito difíciis de serem eliminados na entrada dos dados, causando variações indesejáveis. Para 
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que uma função unidimensional como o arranjo de intensidades, ou bidimensiopal como uma imagem possa 
aproximar suas características originais, uma filtragem é necessária. Esta filtragem realiza uma suavização da função 
e é conseguida através da convolução entre a entrada e um pulso retangular. Este pulso move-se da esquerda para 
a direita, sobre Íl função, produzindo um resultado que é em cada ponto, uma média local da função de entrada. 

Podemos então, suavizar uma imagem ou uma função unidimensional através da substituição de seu válor em cada 
ponto pela média de valores em torno da vizinhança do ponto. A média local tem o efeito de suprimir as variações 
de alta freqüência enquanto preserva o formato básico da função de entrada. 

pj i=2, ..... n-l 

Se tomarmos o arranjo de intensidade e o convoluirmos com um pulso de largura de três pontos vizinhos podemos 
~crever a equação da média local obtida, como: 

O novo arranjo de intensidade suavizado é formado então, pelos pontos Íxi,Yi sendo que o primeiro elemento é 
estabelecido igual ao segundo e o último igual ao penúltimo. Isto porque a vizinhança é escolhida à esquerda e à 
direita do ponto para o cálculo da média, e dessa forma o primeiro e último dos elementos ficam prejudicados . 

. Como a tentativa é eliminar saltos na continuidade da função de entrada, a repetição dos valores médios calculados 
próximos aos pontos terminais contribui nesse sentido. 

6. Resultados e conclusões. 

Graficamente, podemos denominar o "arranjo de intensidades" como o perfil do objeto na varredura. A Fig.16 
mostra os dados referentes a um cubo colocado no campo de visão com uma aresta interna visível ao observador 
e localizada aproximadamente no meio da varredura. 

O programa proce<}b, então, a uma suavização para a eliminação de eventuais descontinuidades. 
O resultado é a curva mostrada na Fig.17 onde as características do perfil são acentuadas e a redução da inclinação 

da aresta não é significativa, a ponto de não permitir sua identificação. 
Derivando-se este perfil em relação ao eixo x ( eixo I nas figuras), obtemos a curva da Fig.18. Os pontos de 

máximo desta função determinam as bordas do objeto e a aresta pode ser observada pela mudança de sinal que 
ocorre no ponto equivalente (aproximadamente no centro do gráfico). 
A segunda derivada do perfil, ou seja, do arranjo de intensidades, 

It , l) 

Fig.16 - Perfil dn super/fcie de um 
cubo com aresta visfvel. 

\ pode ser obtida 
derivando-se a curva da 
Fig.18, que · é a curva 
mostrada na Fig.19. 
Podemos ver então, que 
uma pequena deformação 
ocorrida no perfil gera 
uma falsa aresta próximo 
à verdadeira. 

O conhecimento prévio Fig.17 - Perfil suavizado do cubo 
com aresta visfvel. dos objetos 

reconhecíveis, pode no 
entanto, fornecer subsídios para um tratamento matemático mais dedicado. 

Assim, em nosso caso, como estamos lidando com superfícies planas de sólidos poliédricos, é de se supor que 
teoricamente os perfis possam ser aproximados por linhas retas. 

Se tomarmos a primeira derivada mostrada na Fig.18, determinamos as bordas do objeto pelo máximo e mínimo 
da função. Calculando então, o ponto de máximo do perfil suavizado do objeto podemos interpolar linearmente cada 
parte do perfil entre cada borda do objeto e este ponto de máximo. 
A primeira derivada deste perfil linearizado é isenta de ruídos. A segunda derivada, localiza o ponto onde ocorre 
a inversão de sentido na inclinação das duas superfícies, ou seja, o local da aresta interna. É importante salientar 
que sua amplitude é proporcional ao ângulo entre elas. Logo, uma verificação do valor máximo da segunda derivada 
permite concluir sobre a existência ou não de aresta interna na superfície em observação. 
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A primeira e a segunda derivadaS, vem confirmar o cálculo onde a variação 
da Luminância em uma superfície 

Fig.18 - Primeira derivada do 
perfil. 

perpendicular ao eixo de visão não é 
constante em toda a sua 
extensão, [Gonzaga 1991] mas 
apresenta uma pequena variação. 
Esta variação não é significativa para 
o programa de reconhecimento que 
procura por amplitudes da segunda 
derivada superiores a 80 pontos 
digitais, valor mínimo estimado para 
representação de uma aresta interna 
visível. O que podemos concluir 

deste processo é que apesar do sinal captado pelo sistema, apresentar 

"1 I ' I I--'h-ArF"'<"7""< ........ ".-j 

Fig."19 - Segunda derivada. 
Detecção de aresta interna. 

ruídos inerentes ao meio de aquisição, o pequeno tratamento matemático realizado fornece subsídios suficientes para 
a determinação das características necessárias à classificação do objeto. 
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Abstract 

We assume a region of an image to be represented by its boundary contour. In 
many applications one may want to know the correspondence of these contours, e.g. to 
interpolate fiuoroscopy sequence frames respecting the catheter movement, so that the 
emission of x-ray can be reduced. The difliculty of matching arrises since the contours 
have gane under eIasticdeformation , and so they can have different shapes, and sizes. 

We propose an optimization method to match the eIastic contours where the solu
tion is a smooth dispIacement field. Unmatched regions are allowed and cross vectors 
are not, so the method can deal with the different contour sizes and shapes, ând is 
transIation invariant. The algorithm is based on dynamic programming, and the op
timal solution is guaranteed. We have applied this method to a variety of medicaI 
imagés. 

1 Introduction 

Matching deformable contours has useful applications in interpolation, nonrigid motion, and 
recognition. MedicaI doctors are interested in interpolation of image sequences so as to 
reduce the dosage of X-Rays and other dangerous emissions to the patients and themselves. 
However, accuracy has fo be maintained. Computing the deformable stiffness of some objects 
can also be of interest, e.g. the strength of the wall of the left ventricle. 

For interpolation one needs to identify how object boundaries have moved so .§.S to in
terpolate according to the displacement vector. To identify the stiffness of an expanding 
balloon one needs the correspondence between its boundary elements during its expansion. 

We discuss the problem of matching these contours, assuming that the problem of de
tecting has been solved. 

One of the difficulties of matching these two contours resid·es in the fact that they have 
different sizes (and shapes) . Thus, a matching strategy must deal with unmatched features. 

We also would like to develop a matching strategy that can easily absorb other constraints, 
possibly coming from a higher leveI estimate. One may sometimes have the matching infor
mation for some of the points of the contour and use this information to help to match the 
full contour. 

We suggest four requirements for matching: (1) the uniqueness of the match is relaxed 
such that elements of one contour need not have a match in the other contour( occluded 
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elements); (2) the size of each unmatched region should be smallj (3) no cross displacements 
are allowed (each match gives a displacement vector); and (4) the displacements field should 
be smooth. 

Minimizing an energy function is a typical way to deal with deformable shapes [3] [5]. A 
limitation of this approach has been that the algorithms are slow, iterative and not guaran
teed to find the global minimum. Our algorithm is based on dynamic programming (DP) [1] 
what guarantees the optimal solution. 

Our approach is closely related to dynamic time warping [4], applied to speech processing, 
though we consider the displacements to be a vector field (not a scalar distance) and introduce 
the smoothness of the displacement field as a measure. 

The next section we present the formulation for the problem. The constraints are dis
cussed and the cost function is derived. In section 3 we describe the DP algorithm to 
minimize the energy function. Then, in section 4 we show some applications of the method 
to medicaI images. 

2 Problem Formulation 

We first represent each contour, say cl and c2
, as binary elements and ordered chains of 

sizes LI and L2 respectively. 80 c1(xs, Ys) = 1, or simply c! = 1, for s = 0,1, ... , LI - 1 
and c2 (xs, Ys) = 1, 01' simply c; = 1, for s = 0,1, ... , L 2 

- 1. cI(x, y) = ° and c2 (x; y) = O 
otherwise. We assume that c2 is larger than cl (L 2 > LI), 01' eIs e we can just interchange 
the variable cl and c2

• 

2.1 Requirements 

We impose four criteria for matching the contours: 

1. Uniqueness constraint: Every element of cl (the smaller contour) has one rhatch in the 
other contour. 

2. Monotonicity 'constraint: The ordering of the contour must be presr rved, so no "cross-
ings matches" are allowed, \ 

3. The displacement vector of successive points in cl should vary smoothly and the match 
should be translational invariant. 

4. The size of unmatched regions in c2 (the larger contour) should be as small as possible. 

The uniqueness constraint can be relaxed to allow elements of cl to be left unmatched, 
requiring a slight modification of the algorithm. For the problems we have considered, the 
uniqueness constraint holds. The monotonicity constraint is a natural one; since most of 
the transformations will preserve the order of the contour elements. The third constraint is 
aimed to deal with contours that deform smoothly. This is the case for the applications we 
have considered, expanding balloons OI' time evolution of heart wall chambers. Moreover, 
translational invariance is necessary so that by translating one contour the results is the same 
(plus the translation). The fourth constraint applies to the expansion of a balloon, when it 
could be easier to leave a large portion of the expanded contour unmatched (see figure 2). It 
can also be applied to the heart wall chamber problem and to many other problems. Finally, 
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Dlsplacement IImly / 
Conlour 2 (largar . CJ) I 

__ o I · .····.·.·.··.~ · 
~.t~d rogon I -~~~~~~-(! 

:: t 
:: : 
:: ! , 

Conlour 1 (smaller) 

Figure 1: The matching space and a possible solution to the matching problem. Note that 
only vertical jumps are allowed, since every element 01 c1 has a match. w = L2 

- LI 
is the displacement limit and so, no matches are allowed out 01 the limito Also, due to 
the monotonicity constraint, no matches will occur below the diagonal line. The path is 
monotonic so as to guarantee the ordering (no crosses). 

when. the contours are not closed (e.g. artery of angiography data) it is natural (though not 
always true) to assume the first element of the contours to match each other, i.e. c~ rnatches 
c~. Our model caneasily incorporate this constraint . 

2.2 The Cost Function 

We propose an energy function minimization scheme to match the contours. One possible 
representation for the matching of contour elements c; and c~ is given by the matching unit 
Ms,k such that Ms,k = 1 if there is a match and Ms,k = O otherwise. A matching space 
is then the natural place to visualize the possible solutions. The matching space is a two 
dimensional space with the x-axis taken the elements of the smaller contour, c1 , and the 
y-axis taken the elements from the larger contour, c2 • Each element of the space takes the 
value of the matching unit M, 1 if there is a match and O otherwise. We show in figure 1 a 
possible solution to the matching problem in the matching space. 

Another representation for the matching uses the displacement vector, 

L2 -1 

. Ds(Ms,k) = L Ms,k(X% - x;, y~ - y;), (1) 
. '\ - k=O 

where eadp element s in contour c1 and each corresponding matched element k in contour c2 

defines a, displacement D s = (x~ - X;, y~ - y;). When the corresponding matched element k , \ ~ 

is unknown the above equation defines D s. 

Due to the uniqueness constraint, we have 'Lr:õ1 Ms,k = 1 'tis. 
The uni~ueness constraint can be relaxed to allow for unmatched elements on c1 by rewriting 
it as 'Lr=õ1 Ms,k = 0,1 'tis. 

We suggest an energy function, depending upon the displacement vector and the matching 
units, Ms,k, (the displacement vector depends on the matching units), of the form 

E(M) 
Ll_l L2_1 

L [JL 11 Ds(M) - DS-l(M) II +À( L Ms,kMs-l,kp(k - kp)2)] 
s=1 k,kp=O 

(2) 
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o 
a. b. c. 

Figure 2: Matching two eccentric circles: a) Edge map of two circles. b) Matching pixels of 
two active contours connected with lines. J-l = 1 and ). ~ 0.1. Every fifth match is displayed 
for clarity. c) For). = O no penalty for large jumps is imposed and the result is of less 
interest. 

a. b. 

Figure 3: Matching two contours: a) Match equivalent to the "normalization length" (J-l = O). 
b) Matching with J-l = ). = 0.5: The match respect the' shapes. 

The first term enforces the smoothness of the displacement field (dependent upon the match
ing field). Moreover, is translational invariant (D~ = Ds+T =>11 D~ -D~_l 11=11 Ds-Ds-l 11), 
thus , satisfying requirement 3. The second term penalizes larger jumps more, satisfying re
quirement 4. J-l and ). are parameters to be estimated. Notice that for J-l = O we obtain 
the "normalization length" method, i.e . becomes equivalent toparameterized curves 1 and 
2 with Pl E [0,1] and P2 E [0,1] respectivély and- to match the elements with the same Pl 
and P2. The limit in which ). =--0 we obtain large regions of unmatched points as shown in 
figure 2c. ' 

On the other hand, if we work on the limit where J-l is O, we obtai.n a match that doesn't 
respect the shape similarity between the contours. Figure 3a shows a match between two 
contours with J-l = O. The result obtained is equivalent as the "normalization length" de
scribed above. Moreover, if J-l #- O, the match "searchs" for the better tradeoff between 
unmatched regions and the shape similarity (figure 3b). 

We could have included a term for similarity based on the grey leveI of the image, e.g. 
2:~~11 2:f:ü1 Ms,klTs - Tkl where ITs - Tkl is a measurement of the similarity between the 
image at pixel s in one frame"""'-áríd at pixel- k in the other frame. The algorithm we have 
devised would not be much altered, but for the applications we have considered this was not 
necessary, i.e. we assumed ITs - Tk I to be the same for every pixel pair of the contours. 
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Displacement limit: We note that a dispIacement Iimit exists. Giving. two contours, cI 

and c2
, with sizes LI and L2, such that L2 > L1, the maximum possible jump (or equivaIently 

maximum possible size of an unmatched region of c2
), is L 2 _LI. More preciseIy, 

Ms,k = 1 =} k - s :::; L 2 
- LI . (3) 

This is because of uniqueness, where every element of cI has to have a match. 

3 DP for Matchi~g Contours 

Our objective is to find a path in the matching space, such that just LI points from the 
contour c2 match all LI points from the contour cI (cÕ,c~, ... ,Cb_I)' Our strategy is an 
adaptation of the one suggested in [2] for stereo matching with occlusions. 

Restricting the search space: We appIy the uniqueness constraint by just considering 
the best match for each eIement of cI

. We use the monotonicity constraint to restrict the 
space of possible solutions. If c! matches c~, i.e. if Ms,k = 1, than the previous candidates 
for C!_I are restricted to ct

p 
such that kp < k, and, due to both previous constraints, "k 2 s. 

DP allows us to appIy these constraints and becomes even more efficient because of them. 
The dispIacement limit can also be incorporated by DP by restricting the search Iimit t'o 
k - s < w, where w = L2 _LI. Again this Iimit restricts the space of possible matches, thus 
simpIifying the computations. This second restriction doesn't hold if we reIax the uniqueness, 
as aIready mentioned, increasing the match space. 

Based on these observations, we formulate the matching algorithm by defining index s 
to point to the contour eIements of cI , index k to point to the contour elements of c2 and 
index kp to point to a possible predecessor of k. 

Why DP: Let us assume K to be a set of ko, kI, . .. , kU-I so that ki is the index of the 
contour c2

, i.e. ct, that matches the eIement c!;, where we are considering Si = i . We can 
write: 

K = {kiIMs;,k; = 1,i = O, ... ,N}, (4) 

where N = LI - 1 and the constraints ki 2 Si and ki < ki +I . 

Then our goal is to find K* that minimize the energy function E(M), since M will depend 
only on K. Let us define Hi as: 

lh= /-lD(ki, ki-d + >'(ki - ki _ I)2, i = 1, ... , N 

where D(ki' ki - I ) =11 Ds; - DS;_l 11 and Ho we can define as Ho = >'(kO)2. 
Then, the main proper of (2) is: 

(5) 

mlnE(K) = .min minE(K) = .min {[E(K) - HN] + min[HN]} (6) 
li. lí.-{kN} {kN } li.-{kN} kN 

if we continuously appIy the above property, until ko we can find the minimum of E(K). 
The algorithm is given in AIgorithm 1. ' 

The s-th eIement of the resulting array match, is an index of a contour eIement in c2 

matching the contour eIement c!. 
The procedure x( kp , k) gives the cost to perform the match between c! and c~ if the 

previous eIement s - 1 of cI has matched the kp- th eIement of c2
, w hat corresponds to (5). 
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Initialization : 
w = L2 

- V, pathcost(O, i) = 00 Vi i- O, 
pathcost(O) = O 

Loop : 
for s = 1 to V-I 

for k = s to s + w 
for kp = s - 1 to k - 1 

temp(kp) = pathcost(s - 1, kp)+ 
+X(kp , k) 

pathcost(s, k) = minkp[temp(kp)J 
1/; [s, kJ = arg minkp[temp(kp)J 

Backtracking : 
match(L I 

- 1) = arg mink[pathcost(V - 1, k)J 
for p = 1 to LI - 1 

s = LI - 1 - P 

match(s) = 1/; [s + l,match(s + l)J 

Algorithm 1: Dynamic programming algorithm for matching contours. 

Figure 4: Matching two open contours (catheters) corresponding to a fluoroscopic sequence. 
In the right we display the displacement vectors. 

b c. 

Figure 5: a.) Interpolated catheter. The interpolate is performed by locating the points at 
half of the displ.acement fild. b.) The intermediate frame. c.) comparison between the inter
polation and the intermediate frame. 
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c 

Figure 6: a. and b.) Matching two closed contours corresponding to the cardiac sequence. 
c.) The interpolated contour ip superimposed on the true intennediate image d.) the actual 
contour 01 the intermediate image e.) a comparison between lhe interpolation and the actual 
resulto 

4 Results 

In Figures 2,3, 4, 5 and 6 we present four matching experiments . In the first (Fig. 2) we 
show the matching between two circles of different sizes and centers . One may consider this 
experiment as the matching between two images of an inflating balloon. It can be seen that 
the algorithm produces uniform matches along the perimeter despi te the large clifference in 
size of the two contours. The next experiment (Fig. 3) shows the matching between two 
similar contours. We can see the effect of f1 (fig 3b), where the match respects the shapes. 

The next two experiments are applied to medi cal images. The first of them (Figs. 4 
and 5) shows the matching of a catheter in fluoroscopy data (the catheter has already been 
identified). This matching can help interpolate the displacement of the catheter in between 
frames (fig. 5). The intermediate contour is obtained by locating it at the half of the 
displacement field. The last experiment shows a match between the contours of two slices 
of the inner wall of a left ventricle (MRI data). Generating interpolated contours can help 
doctors to visualize and calculate the volume of the ventricle. To show the relative accuracy, 
an interpolated contour is compared with the "true" one, obtained from the intermediate 
image (6e). This result is acceptable for the purpose of volume computation and visualization 
of the heart. 

5 Conclusions 

We have presented an energy-minimizing method to match deformable contours. We have 
applied the new method to interpolate catheters and cardiac sequences based on the match 
information. 
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We have based the optimization process in dynamic programming, which is efficient and' 
complete. The global minimum is guaranteed with this approach. 

Our approach is based on the 4 criteria described in this paper, and presents the char
acteristic that is translation invariant, i.e, if one of the contours is translated, the matching 
result, Ms,k, will be the same. Other characteristic is that with this method is easy to absorb 
higher leveI constraints. If one knows that some features match each other, we can use it to 
reduce the space of possible solutions and speed up the algorithm. 

We would like to extend the work such as to have rotation and scale invariance, but this 
is left for future work. 
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RESUMO 

L· 

Apresesenta-se, desenvolvido segundo as normas da ABNT, um sistema protótipo de 
inspeção automática de placas de circuito impresso por computador cujo objetivo consiste em 
detectar defeitos ocorridos durante os processos de deposição e de corrosão do cobre. Baseado, 
por necessidades de flexibilidade e economia, no princípio da redução máxima do conhecimento " 
prévio das placas, o sistema procede essa inspeção sem uso de placa padrão. Para atingir esse 
objetivo, as imagens de placas de circuito impresso são processadas a partir de morfologia 
matemática de tal forma a ampliar os defeitos fora das normas. 

A eficiência das soluções propostas é demonstrada a partir dos modelos digitalizados de 
placas de circuito impresso gerados em AR TWORK com defeitos aleatórios inseridos de forma 
randômica. 

Palavras chaves: Processamernto de imagens, morfologia matemática, esqueletização, placa de 
circuito impresso. 

ABSTRACT 
We wiII present a PCB Visual Inspection Automated System developed to detect copper 

corrosion and deposition defects. The system wiII be based on the PCB knowledge reduction 
principie and will proceed the inspection without previous pattern recognition. The defects 
detection wiII be realized by growing the outnorm defects from the mathematical morphology. 

We will iIIustrate the safety inspection from the ARTWORK PCB models with randomic 
defects. 

Key words: Computer Vision, Mathematical Morphology, Thinning, PCB models. 

1. INTRODUÇÃO 

A evolução tecnológica constante na concepção e na produção de circuitos impressos faz 
que os processos de controle de qualidade desses tornem-se cada vez mais necessários, além de 
mais complexos e delicados. No Brasil, a homologação de placas de circuito impresso é realizada 
a partir dos diversos critérios de qualidade das normas brasileiras ABNT [1] . Dentro dessas 
normas e da nomenclatura estabelecida para a homologação de placas [2] , foi desenvolvido o 
SIPCIC - Sistema de Inspeção de Placas de Circuito Impresso por Computador, destinado a 
automatizar o controle visual de qualidade de placas de circuito impresso e detectar os seguintes 
defeitos: 
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a) mau espaçamento entre as trilhas; 
b) irregularidade na largura das trilhas;-
c) descentralização da furação . 

V árias metodologias de automatização do processo de inspeção de qualidade já foram 
propostas nos últimos anos, como [3], [4] e [lO], entre outras. De uma forma geral a maioria 
delas tende a seguir um de dois caminhos: os métodos de comparação por referência ou os 
métodos de verificação de regras. Ambos os métodos têm suas vantagens e desvantagens. 

A comparação por referência efetua a inspeção de uma placa em teste baseando-se na 
imagem da "placa ideal", obtida seja por intermédio da digitalização dessa placa, seja através da 
digitalização dos fotolitos dessa. Esse tipo de técnica apresenta duas desvantagens mais 
importantes: primeiro, a necessidade de se armazenar as imagens das placas ideal e em teste 
provoca um custo muito importante em termos de memória, e segundo, a necessidade de uma 
grande precisão na localização da placa em teste para efetuar a comparação preconisa o uso de 
sistemas mecânicos sofisticados e de recursos logiciais importantes. 

A verificação por regras procura detectar falhas no formato que uma determinada classe 
de placas deve possuir, sendo que a mais sensível violação para esse método de inspeção é a 
incorreta largura das trilhas da placa. Um problema da maioria dos métodos por verificação de 
regras é que eles algumas vezes não conseguem detectar certos tipos específicos de falhas que 
alteram a funcionalidade da placa. Recentemente, no entanto, vários autores têm descrito 
algoritmos que integram métodos de comparação por referência com métodos de verificação de 
regras [10], buscando exatamente atingir com as qualidades de um dos métodos aqueles pontos 
mais deficientes do outro. 

Pensando em se reduzir os custos inerentes aos métodos de comparação por referência, o 
SIPCIC foi desenvolvido de maneira a não processar qualquer comparação com qualquer placa 
padrão. A detecção dos defeitos de uma placa em teste é feita a partir dessa mesma placa sem 
referenciar-se a nenhuma característica da "placa ideal". Nessa ótica, o SIPCIC foi concebido de 
maneira a realçar e isolar os possíveis defeitos, sem conhecimento prévio. Para isso a inspeção é 
efetuada a partir de morfologia matemática [5], [6] através das ·operações de dilatação, erosão e 
esqueletização aplicadas numa ordem apropriada, apresentadas na parte 2 desse trabalho [12]. A 
aplicação desses processos resulta na detecção por ampliação dos defeitos devidos à falta e ,Iao 
excesso de corrosão do cobre e também daqueles devidos à má furação . A utilização de processos 
morfo-matemáticos implica normalmente numa carga de processamento elevada mas, em 
contrapartida, garante, via de regra, um melhor resultado comparado a outros algoritmos. 

2. PRINCÍPIO DA DETECÇÃO AUTOMÁTICA DE DEFEITOS 

Os critérios para a inspeção visual de placas de circuito impresso sofrem pequenas 
variações de empresa para empresa. Para uma padronização dos defeitos, usamos três regras de 
inspeção abaixo citadas [7], [8] que são : 
Regra-I: a redução aceitável na largura de um condutor deve ser menor que 30% da largura 

total do mesmo; 
Regra-2 : a redução aceitável da distância entre trilhas deve ser menor do que 30% da distância 

nominal definida; 
Regra-3 : as falhas aceitáveis nas ilhas devem ser menores que 2/3 de seu diâmetro. 
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Para conseguir colocar em evidência as faltas e os excessos de cobre, são efetuados 
respectivamente processos morfológicos de erosão e dilatação cujo objetivo reside na ampliação 
dos defeitos. Caso a placa apresente qualquer falha de um dos tipos acima citados~ esse é 
amplamente acentuado para permitir e facilitar sua detecção. 

Dado que as placas processadas são desconhecidas (hipótese do conhecimento prevIO 
reduzido), a detecção de um possível defeito não pode ser realizada simplesmente a partir de seu 
tamanho. De outro lado, por definição, as operações morfológicas são operações· modificadoras 
que não devolvem a imagem original. Portanto, o princípio de ampliação foi desenvolvido de 
maneira a acentuar o defeito sem destruir ou modificar as características próprias da placa em 
teste. As regras de uma tal detecção são regidas através de fatores limitantes definidos a partir das 
espessuras nominal e máxima de um filete, e do espaçamento nominal entre filetes . Assim os 
números máximos NME e NMD de filtragens por erosão e por dilatação a aplicar são regidos 
pelas seguintes equações: 

NME = arredondamento«ENF*0.7)/2) 
NMD = arredondamento«EEF*0.7)/2) 

onde ENF e EEF representam respectivamente a espessura nominal do filete e o espaçamento 
nominal entre filetes. O fator 0.7 refere-se ao complemento do percentual de tolerância permitida 
(30%) definida nas regras acima citadas. 

Os dispositivos de visualização utilizam de forma geral pixels retangulares, o que tem 
como consequência a destruição da simetria das entidades da placa e a indução ao erro nos 
processos morfológicos. Para remediar este problema usamos os processos de erosão e dilatação 
horizontais e verticais diferenciados a partir de famílias de elementos estruturantes elementares 
(Fig. 1). O controle dessas operações é efetuado a partir dos fatores FNME_H, FNME_ V e 
FNMD _H, FNMD _ V representando respectivamente os números máximos de erosões e 
dilatações nas direções horizontal e vertical. Eles são definidos a partir dos números NME e 
NMD e do fator de aspecto RA TIO descrevendo o aspecto retangular de um pixel da imagem; da 
seguinte maneira: 

FNME_H = arredondamento(NME/RATIO) 
FNME V=NME 
FNMD~H = arredondamento(NMD/RATIO) 
FNMD V=NMD 

Figura 1: Elementos estruturantes usados nos I)rocessos de erosão e dilatação 
\ 
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3. ESQUELETIZAÇÁO 

Na preparação da imagem de uma placa de circuito impresso para inspeção o processo de 
ampliação dos defeitos é seguido pelo de esqueletização, cujo objetivo é transformar, sem perda 
de conectividade, as entidades em elementos unifilares. Dentro dos vários algoritmos existentes 
[9], [5] , levando-se em consideração o tempo de resposta e a necessidade de preservar a 
conectividade, foi escolhido e modificado o algoritmo sugerido por Mandeville [3]. Modificações 
foram realizadas para tornar o processo de esque\etização eficiente no caso de imagens com 
pixels retangulares e de maneira a afinar filetes horizontais, verticais e também inclinados em 45 
graus (padrão inexistente no estudo originarde Mandeville). 

Visualizamos na Fig. 2 os resultados da esqueletização de Mandeville e da esqueletização 
modificada. Nos dois casos foi aplicado um mesmo número de iterações. Podemos constatar que 
o processo de esqueletização modificado permitiu, comparando-se com o processo de 
Mandeville: 
• homogeneizar o processo apesar da falta de simetria dos pixels retangulares; 
• efetuar o processo de esqueletização com menos iterações; 
• processar imagens de placas apresentando trilhas horizontais, verticais e trilhas inclinadas em 

45 graus, e furos nas ilhas. , 
C\ 11 

A) '--o 
.. - '_.s.-/ 

1 j 
6./ 

Q 

I 1 
o-_J --J/ 

Figura 2: Esqueletização: a) Imagem inicial; b) Processo de Mandeville; c) Processo modificado 

4. DETEÇÁO AUTOMÁTICA DE DEFEITOS 

Nesta seção apresentamos os resultados do levantamento automático dos defeitos a partir 
dos modelos de placas de circuito impresso gerados em ARTWORK com defeitos inseridos de 
forma randômica . 

4.1. DEFEITO POR FALTA DE COBRE 

Um defeito que aparece por excesso de corrosão é detectado pela destruição da 
conectividade do filete ou da ilha onde esse defeito se localiza. No exemplo da Fig. 3, a imagem 
da placa de circuito impresso (Fig. 3.a) é erodida conforme os fatores FNME_H, FNME_ V 
definidos segundo as tolerâncias da Regra-I , anteriormente citada, e depois esqueletizada (Fig. 
3.b). A leitura das entidades unifilares permite então a detecção das entidades interrompidas, 
inexistentes numa placa ideal, o que valida a detecção dos defeitos por falta de cobre. 
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4.2. DESCENTRALIZAÇÃO DOS FUROS 

A detecção dos defeitos gerados por descentralização dos furos nas ilhas baseia-se 
naquele mesmo princípio da detecção dos defeitos por falta de cobre. Usamos uma sucessão de 
processos regidos segundo as tolerâncias da Regra-3, cuja característica principal está na 
destruição da conectividade de uma ilha cujo furo esteja mal localizado. A leitura das entidades 
unifilares interrompidas (entidades inexistentes numa placa ideal) valida essa detecção cujos 
resultados são também ilustrado na Fig. 3.b. 

4.3. DEFEITO POR EXCESSO DE COBRE 

É possível detectar uma falta de corrosão de cobre pela criação de conexões nos lugares 
desse tipo de defeito. Os curto-circuitos são gerados pela dilatação da imagem da placa de 
circuito impresso, conforme os fatores FNMD _H, FNMD _ V anteriormente definidos segundo as 
tolerâncias da Regra-2. Após o processo de esqueletização da nova imagem (Fig. 3.c) uma leitura 
das entidades unifilares a partir de máscaras adequadas detecta a presença daquelas junções do 
tipo "H" ou tipo "><", inexistentes numa placa ideal, o que valida a detecção dos defeitos 
associados. 

o I ~ o 

[ [ [ 

o 

(a) (b) (c) 

Figura 3: Exemplo de detecção de defeitos: a) Imagem Inicial; b) Detecção de defeitos por 
falta de cobre; e IJOr descentralização de furos; c) Detecção de dcfcitos por csccsso de cobre 

5. CONCLUSÕES 

I • 

A maioria das técnicas de controle de placas de circuito impresso realiza a inspeção por 
comparação com a "placa ideal". Foi demonstrado neste artigo a viabilidade de uma técnica de 
detecção de defeitos pela ampliação desses. Demonstramos que uma placa pode ser processada a 
partir dela mesma sem levar em consideração a placa padrão. Os resultados mostraram que, em 
comparação a outras técnicas [3],0 protótipo realizou: 
• a pesquisa de defeitos a partir de um modelo simples de elemento estruturante; 
• a colocação em evidência de defeitos em placas apresentando : 

a) trilhas horizontais e verticais; 
b) trilhas inclinadas em 45 graus; 
c) furos nas ilhas. 
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Verificamos assim a possibilidade de redução do conhecimento prévio da placa e a 
perspectiva de desenvolvimento de sistemas mais baratos. 

Os próximos passos desse projeto, já em andamento, consistirão em: 
• classificar, conforme as regras de inspeção [7], [8], os defeitos como sendo críticos, graves ou 

toleráveis; 
• desenvolver um sistema de iluminação, aquisição e filtragem de imagens voltado mais 

especificamente a placas de circuito impresso [11], que permita a obtenção de resultados 
confiáveis, principalmente no que se refere ao tratamento de micro-minúcias; 

• prototipar e desenvolver uma versão do sistema mais ágil, de modo a propiciar a verificação 
de uma placa de circuito impresso dentro de um espaço de tempo mais eficiente; 

• adaptar o sistema de inspeção às novas normas de controle de qualidade decorrentes de 
inovações tecnológicas recentes, mais especificamente no que se refere a placas desenvolvidas 
com tecnologia SMD (Surface Mounted Device) e àquelas desenvolvidas para fins de 
teleprocessamento (trilhas com curvatura suavizada). 

Esse projeto recebeu o apoio do CNPq, proc. 301865/88-4/CCIFG. 
Esse projeto recebe o apoio do CNPq, proc. 500687/927 (NV). 
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Abstract 

This papel' pl'esent.s a complet.e comput.er vision syst.em for polyheelron recognit.ioll which 
illvolves t.wo principal stages: a Hough t.ransform varia.t.ion , llamely the binary Hough tralls
fOI'Ill, is applied toget.her wit.h some complementary t.echniques in arder to produce a el escrip
t.i oll of t.he eelge-detect.ed image in terms of st.raight line segmen ts t.o be feel to a model-brtsed 
objec t. recogllitiolland locat.ioll algorit.hm. The basis of the t.echlliques , their implelllellt.ation 
ill t.ransput.el' netwol'ks, anel their applicat.ion to some real images are described . 

1 Introduction 

A ItholLgh the achievement of general computeI' vision systems with abilities comparable to tha.t of 
the human being remains elusive, silllpler computer vision systems have beell developed which 
can effectively cope with constralned environments such as those usuaUy founel in industrial 
automation anel visual inspectiou. In aelditiou to their iuhereut practical importance, such 
systems a.lso represent a va.lua.ble test tube for experimenting ou and evaluating novel techniqlles 
in computeI' vision. 

This st.udy tackles the COllU110n problems of robot. vision in a cluttered industrial en vironment 
in which limited degrees of freedom are aUowed. Ohjects to be recognized are rigid, lIlan-lllade 
alld ha.ve borders which are predomillantly straight lines , thus implying that models of the 
objects can easily be derived. Objects are a.rrivillg on a conveyor bE'lt, passing int.o t.he field of 
view of afixed Tv camera. There would he strict constraints on the time available to ideu tify an 
object , and a need for accuracy, both in identifying all valhl examples of the object, alld a.voidillg 
false idelltifications. There remain three degrees of freedom for an object standing on one of its 
stable positions: the object when viewed may be anywhere on the surfare of the conveyor 1wlt, 
alld may be rotated at an arbitrary allgle round all axis i,vhich is normal to the conveyor-belt 
surface. 

A system for polyhedron recognition, SCERPO, has been comprehensively described by 
LowE' [1 , 2]. Tltat system was aimed at explorillg the interesting proposai of not straightforwardly 
derivillg depth mea,surement in a. bottom-up fasltioll frolU the image but producing illstea.d view
point invariant groupings of features whiclt are unlikely to be a.ccidelltal and which ca.H suggE.'st· c 

clues about the position of the objects in the image and reducing the verification efforts. The 
elementa.ry features to be processed are stra.ight line segments , which are detected by recursively 
Stl bdi vidi llg detected borders at poin ts of lllaximum deri va.tion un til the segmen ts are no more 
thall 4 pixels longo The lellgth-to-cleviatioll ratio at each recursive levelis thell considered in 
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order to accept that instance as a final segmento Other interesting approaches to polyhedron 
recognition can be found in [3,4, 5]. 

In the SCERPO system developed by Lowe for recognizing planar-surface objects, the per
cr:ptual gmuping8 (trapezoids and seglllents with skewed sy1lll1letry) in the image are detected. 
These image groupillgs are then matched to appropriate model structures and such 'hypotheses 
iT'igger the extension and verification processes for possible transformations . The significance 
values for the detected image structures are evaluated baseei on the geometric relations among 
the constituent segments. These values are tlten used to rallk all of the groupillgs in decreas
illg orders of significance, so that the search call begin with those groupings that are most 
percept.ua.lly significant and are least likely to have arisell through some accident. For the hy
pothesis extension and verificatioll, N ewton's minimizatioll method is u tilized to obtain a better 
transformation with the incrementaI admission of new matches between image and modeI. 

In the approach proposed by Lowe, the matches between the image and the model are 
accumulateei in successive stages. The accumulation may result in some permanent faIse illl
age/modeI segment pairs. This consequently affects the final precise location and even ma.y 
give faIse recognition , especially when the image is cluttered. Moreover, an a.ppropria.te initia.l 
transformation is req uired for the minimization process in hypothesis extension anel verification. 
For processing an image showing about five razors (roughly 300 straight line segments) , the 
SCEH PO system took about 2.5 min for the stages directly concerning the recognition , within 
the FRANZLISP virtual melllory ellvironment. Ilowever, the system had not been optimized 
for data tra.nsfer a.JHl p rogralllllling. 

The present papel' presents a simple and yet effective aIternative computer vision system 
eledicated to j)olyhedron recognition , which covers the full range of operations fr0111 image ac
<juisition to object identifica.tion anel which relies on a number of novel fea.tures for its success . 
This system ma.y be separated iuto four main sub-systems. The first acquires aue' eventually 
pre-processes the image, the second eelge-eletects the image, the third reeluces the image to a 
list of digital straight line segments - DSLSs 1 - with their endpoints, and the fourth discovers 
w hether there is a combination of rotation anel translation opera.ting on one of a set af st.ored 
descriptiolls of objects that genera.tes a set of lines that matches the list already pl'Oduced. Tlte 
complete system , illustra.ted by the hlock dia.gram in Figure 1, is able to recognize a.ud locate 
:3- D oh jects resting in any posi tion and orientation on a surface. 

Since th~ present system is intended for use in an industrial environment where the objects 
to be lllollitored are passillg on a collveyor helt, the camera ha.s beell assumed to be fixed thus 
illlplyillg thatno scaling has to be consielered durillg recogllitioll. The DSLS eletectioll sub
system uses the Hough transform to obtain the list of digitallines, anel introduces novel features 
to increase the efficiency of the transfonn, and to determine the enelpoints of the lines. The 
fourth sllb-sy ~telll makes a.lt.emate use of two descriptions of a candidate match to aUow a rough 
guess to be all effect.ive starting point for all accurate match. 

For sim plici ty's sake, it is hellceforth assllmed that the image arra.y has dimension of iV xiV. 

2 Edge Detection 

Althollgh the concept of edges is intllitive, there is no generaUy accepteel definitioll of what it 
is [7, 8]. In a general sense, edges are related to abrupt spatia.l variatiollS of some of the image 
chara.cteristics such as gray-Ievel, colour and even texturej it is important to emphasize that the 
eelge elements do not necessarily correspond to the boundaries of the real objects in the image, 
the veriftcation of such equi valences in vol ves high leveI pa.t tem recognition w hich usuaJly Ca.lI 

) A digit.al st.raight. line segment.s is hencefort.h ulHlerst.ood as a seI. of image fea.ture elementoS (usually t.he edge 
elemellt.s) which satisfies Rosenfeld's chord property [6]. 
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Figure 1: Block diagram of the complete system for polyhedron recognition. 

not be perfol'med in an earlier image processing stage. 
A1though a n umber of different strategies have been proposed which are capable of optimal 

performance for specific theoretical cases (e.g. [9]) , there is no such a thing as a general opt.ima.l 
edge detector. AIso, the performance and generality of all edge detectors is usually a· din'rt 
function of its complexity. On the other hand, in order to a.Jlow real time executioll which oft(,ll 
illlplies the usage of parallel and/or dedicated hardware, edge detectioll techlliques have to be 
kept as silllple às possible. The choice of a particular edge detector should consider not ollly the 
COlllmon features of the illlages to be worked with but also the lleeds of the algorit.hms which 
will operate over the generated edges (e.g. [la]). 

For the applicatioll described in this papeI', the principal req uiremen ts respectively implied 
by the straight lille detection and matching aIgoritlutl are described in the following: 

• straight line segment detection: the detected edges shoul.d uat be toa thick , ideally 
they should be one-pixel wide in order to keep the execution time low and the accuracy 
high; 

• model-based matching algoritluu: the edges should be as continuous as possible in 
arder to avoid broken straight line segments which would illlpair the lllatching aIgorithm 
performance. 

A simple edge detector , henceforth referred to as unifonn progressive global thresholdillg 
- UPGT [la], has allowed accepta.ble results. This edge detector involves the determÍllat.ion 
of bina.ry images by thresholding the original image for a series of ulliformly space gra,y-Ievels 
threshol.ds (just two thresholds have been adopted for the examples iu this paper) and , foI' each 
of these binary images , the operator described below has been applied. 

• For every pixel with value one, if one of its four-adjacent neighbours has value zero, mark 
it as an edge element; otherwise mark it as background. 

The final edge detected image is the combination of alI the edges obtained for eacIl binary 
image. It can be verified that this operator typically produces continuous one-pixel wide edges; 
j ts shortcoming of usuaUy producing a lot of a.dditional noisy points has been minimized by 
making a logica.l 'and' between its generated edges and those produced by the Sobel operator, 
which produces thicker but less noisy edges. 
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The iuhereut simplicity of this edge detector a.llows e ffe cti ve implementation in parallelj dedicated, 
hardware; its execution can be strajghtforwardly partitioned in a mesh trailsputer nE'twork by 
distributillg pieces of the original images amongst the processing elements anel combining the 
results iuto a single lllaster transputer. 

3 Detecting Straight Line Segments with the Hough Trans
form (HT) 

Tlte popuJarity of the lIT as a pattern recognition technique is clearly attested hy the over ,100 
pu blications i t has motivated in the English language alone. A particular case of the Radon 
transforlll [11J, the HT was firstly introeluced as an image ana.lysis tool by P. V. C. Hough in 19G2 
[12J. In its original form [12, 13], the lIT consists of generating, for each illlage feature pOillt, a 
series of one of the line parameters in terms of a series of sampled vaIues of the other parameter 
anel accordingly updating the respective cells of the discrete parallleter space 01' acculllulator 
array in such a way that peaks in this space inelicate the parameters of possible instances 01' the 
sought pattern in the image; such lITs are henceforth referreel to as standard HTs~SIirs. 

Among the features which have cOlltributed to the HT popularity we have its suitability 
for para.Jlel execu tion and stl perior simplici ty anel effecti veness over other techniq ues for patteru 
recoglli tion such as tem plate matching. N evertheless, SHTs still present some shortcomillgs 
which have limited their applicability anti 1Il0tivated a series of variations inteneled to overcome 
OI' aI; least to alleviate thelll. The principal shortcolllings of the SHTs are: lllassive processillg 
a.nel Illelllory space are neeeled (particularly criticaI for detectionof high-oreler curves), lhe COll
llect.ed lIess of the illlage feature elements canuot be checked, anel line sE'gments CRU be dE'lected 
as brokell 01' duplicateel. 

Tlte following sub-sections describe the SUT variation that was used, namely the binary 
Hough transforlll - BHT, as well as connecteelness analysis anel lllerging stages intended to 
overcome some of the SHT disad valltages. 

3.1 The Binary Hough Transform 

The BHT is a variation of the stalldard SI-IT for digital straight line detection basE'el ou a 
quadruple slopejintercept parameterization [10, H, 15], uamely the UNlqUAD parameterizatiou 
cousist.i ng of a single expression anti a set of four coorelillate traitsfonnatiolls: 

Yv = Afv,XI! + ClI 

(X,Y) = (Xl,Yd ifO::; M < 1(v = 1) 

(X, Y) = (X2 ,xma:r - 1'2) if - 1 ::; M < O(v = 2) 

(X, Y) = (1':3, X:3) if 1 ::; M < 00(1) = :3) 

(X,Y) = (Y4 ,a;max - X 4 ) if - 00::; M < -l(v = 4) 

(1) 

(2) 

( :3) 

(4) 

(5) 

wllere l1Jl1 and Cu are respectively the auxiliary slope anel illtercept parameters, li is an 
identification label anel a;max = N - 1. 

Tlle BHT can be defined as the operator which gellerates a DSLS in the UNIQUAD cliscretE' 
parameter space, a set of four accumlllator arrays, foi' E'ach feat.ure point 'in the imagE'. Provided 
that thE', image anel the acclllllulator arrays dimensions are integer pOWE'rs of two, t.he BIlT 
preSE'lI ts interestillg feat ures such as the fact that i ts acc ulllulator al'l'ays can be optima.lly COIll

padeci anti it is suitable for execution in integer ari thmetic wi thou t any rounding erro r , procl llctS 
OI' table look-ups - in {act it demanels fewer aelelitions than typica.l SHTs [10, 14, 15, 1GJ. Such 
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features favour the effective implementation of the BlIT in softwa,re anel deelicated hardwa.re 
anel experimental evaluatiol~s [10J have inelica.teel that the BIIT presellts accuracy comparable 
to other 8HTs. The BHT has also been extellded to detect stripes of any width [10, 15, 1iJ. The 
effective backmapping strategy elescribed by Gerig and Klein [18J has been adopted henceforth 
in oreler to reduce the number of false peaks in the accumulator arrays. 

3.2 Post-BHT Connectedness Analysis 

The key to the general HT suitability for parallel implementations resides in the fact that the 
acljacency of the 1ma.ge feature p01nts 1s not considered during its executioll, which means tha.t 
these pOillts can be processeel independently, in any order. However, this HT inherent. feature 
also im plies that clusters of a.1igneel but disconnected feature poillts are detected as ti igi (ai 
straight line segmellts, D8L8s, and that endpoints of a.ctual D8LSs can not be clet.erlllined. 

A possi ble wa,y to circulll vellt this shortcoming cOllsists of perforllling some post.-B IIT C'On
nected ness ana.lysis. In the present a.pproach , for each detectecl peak (assumecl to be any cpll in 
the accumulator arrays with count larger 01' equal to the threshold t.hpeal, ), a unidimensional 
histogram is built by projectillg the ima.ge fea.ture elements which contributecl to the peak Ollto 
the X-OI' y-axis accorcllng to t he slope inclica.ted by the respectlve peak; the connecte?dness of such 
histograllls canbe easily verified by an algorithm which looks for consecutive runs of feat.1Ire 
elelllent.s [10 , 15, 19J. Every grotip of conllectecl feature pOilltS with projecteclle?llgth Iarger t:hall 
a given threshold thprln is cOllfinlled as an actual DSLS; a maximulll gap , G, should be aUowe?d 
for discOlltillui ties in order to compensate for eventual distortions or noise in the illlage? 

3.3 Reducing the NUl11ber of Broken and Duplicated Straight Line Segl11ents 

. Although the collnectedness analysis cliscussed in the previous subsect.ion can confirlll lhe? D8 LSs 
indicated by the detected peaks and determine their endpoillts , it call neither join lilles which 
!lave beell broken into two or more separate peaks tlue to the limite<l resolution usually adopted 
for quantizatlon of the parameter space [10J nor remove replicated lines . In order to aIleviate 
such shortcolllings, a lllerging sta.ge has been developed [10J to be a.ppliecl after the connectedness 
analysis which, silllilarly to the technique described by Welss and Boldt [20J, lllerges t.he detected 
DSL8 according to their proximity and similarity. 

In order to achieve enhanced processing performance, a special data structllre has bee?J\ 
devised to represent the detected DSLSs. Thls lncludes all auxiliary array of poillters E2 wit.h 
the same dilllension as the illlage. This arr<i,y of pointers is cOllstructed in such a way tha\. each 
of its ce1ls coinciding with the endpoints of ally of the DSLS in the image stores a pointel' \.0 all 
associated linked list describing the parameters of the respective DSLS in the illlage. 

The merging techllique proceeds by identifying for each DSL8 in E2 ali the DSLSs having 
one endpoint lying within the neighbourhood of its endpoillts; the DSLSs whose parameters are 
similar to those of the current D8LS are merged into a single DSLS. 

3.4 Il11plementing the DSLS Detection Technique in Transputer N etworks 

Despite the BHT features favoring improvelllents in its execution speed , it is still lInlikely to 
execute at a high rate (such as video rate) withollt resorting to dedicated hardware illlplelllellta
tions [10, 14, l()J. Nevertheless, reasonable speeds can still be achieved by using general purpose 
pal'a.lJel hardware and even wi th sillgle powerful general purpose processors such as tra.Jlsputers 
[21J. Usiug transputers as processillg elelllellts , PEs, presellts the additiollal bonus of aIlowillg 
the number of PEs to I>e illcreased by just adcling llew transputers to the available lillks; the 
tra.nsput.er also provides direct support for bitwise opera,tions includlng billary shifts, which are 
esselltial for the BHT. 
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(a) (b) 

(c) 

Figllre '2 : Tllustrative exalllple of edge aml DSLS uetectioll: original iltlage (a.); edge delccted 
illlage (h); detected DSLSs (c). 

OIlP of t:he siltlplest anu 1ll0st effective ways of paraUelising the DIIT executiOll amongst: 
severa.l PEs cOllsists of assigllillg eaeh PE to proeess a range of the slope parameter [10, 22, 2:1] 
in such a. way that ever,V P E \ViU process the same illlage feature element. This strategy also 
adapts weU to pipelined transputers - it has been verifiecl tha.t; at least for a small lIumher oí 
lrallsputers, all ahlJost linear speeel-up ean be aehieved with this stl'ategy, which inelicates tha.t 
lhe parI. of the exeeution time required to translllit the image feature points eoordinates to the 
PEs via the seriallinks does not represent a substantial overhead . 

The connectedness allalysis can a.lso be effectively implemented into this aelopted al'chitect.ure 
hy keepiug a copy of the image feature elelllents in the melllory of each PE, which can determine 
anel analyse the histograms eorrespondillg to eaeh of the deteeted peaks resulting in the portion 
or the acculllulator array in its associated memory. Such a strategy is 8upported by the facts 
tha.t at least one lllegabyte of lllelllory is usuaUy provieleel for each transputer anel that the x
anel y-coordinates of the image íeature elements have to be broadcast to the PEs dUrillg the lIT. 

The merging stage i8 not so stra.ightforwardly para.llelized but thi8 i8 colllpensated by the· 
fact that it operates over more colldellsed data consisting of the elldpoints coordillates of t,he 
deteeted DSLSs, thus requiring less cOlllputationaleffort. Al\ interesting a.1ternative collsi8tS of 
collectillg all the deteeted DSLSs lnto a sillgle PE which ean then process the lllerging stage 
seq ueu tially. 

Figure 2 illustrates the applicatlon of edge anel DSLS uetection over the image or a Brit.ish 
eleetrica.l plug; the execution times for the various illvolved stages are given in Table 1. 
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Table 1: Execution times (sec) for the polyhedron recognition application examples. 

i III age Tedg THT T uca T con T m7·g T t 

'podinm' 9.72 8.12 7.23 0.89 0.106 26.07 
'plug' 10.2.5 8.24 8.30 0.89 0.136 27.82 

4 Model-based Object Recognition and Location 

The object recoguition aud location pa.rt is operated in the Hypothesize-and- Test paradigm. Ouce 
the illlage segments and their endpoints have been detected, all efficient featllre search order is 
hellristicaUy deterlllined for hypothesis generation. Hypotheses are then t0 be generated, tested, 
updated, a.JHl compa.red to give reliable recognition and location by an integrated algorithm based 
on a.Lt.el'llations between two descri pti ve dOlllains for a matching. This sub-systelll has beeu 
also implemented on a llllllti-transputer network to achieve the necessary speed-llp required [01' 
practical applications. 

4.1 Hypothesis Generation 

T1Ie sea.rc1l space for correspondences of image and lllodel features is usua.lly very large. The 
determilla.tion o[ search order proves to be crucial if the processing time is of any illterest. in 
applica.t.ions [24, 25J. A carefully designed strategy is needed to order the candidate C01'1'espon
dences in sllch a way that it is more likely to ellcounter good hypotheses early in the search 
(preferably several within the first score). The difficulty is choosillg a suitable metric to ac
complish thisordering. A simple strategy based upon length of the image segments has becn 
adopted in the ClllTen t system. 

The lllodel seglllellts are divided into 11win and secondm'Y ones according to their lengt.h Rn<l 
the ease with which they can be seen. The ma in segments are those object seglllents which 
cau be detected easily from aU viewpoints. They are ordered longest first, and wiH be llsed in 
both hypothesis gelleratioll and hypothesis verification. The secondal'Y segments are relatively 
insignificant: details in the ob ject 01' have higher probabili ties of bei ng hidden. 1'hey are onl,v 
llsecl in h,v pot hesis verificat ion. 

An orde7' li8t is fonned [01' the image segments, and the candidates at the top of the list are 
tested before those below them. In the first place, some image segments are exduded from thE' 
list since they are easily seen to be inconsistent with the object whose presence is being tested. 
1'he segments in the image w hich are longer than a quallti ty 'ma.:L· (the lllaxillllllll lellgth among 
any segments tha.t the ob ject lllodel under considera,Lion prod lIces) are regarded as f:rl1'fI1If01l8 

ones and are excluded from the hypothesized transfol'ln gelleration , as well as the hypothesis 
verificat.ion later on. Those image segments which are shorter thall a threshold 1m in are also 
excI uded from being paired for hypothesis genera,tion since they are more likely to be a,ffected by 
llleaSUl'elllent errar and result in compu tation inaccuracy. 1'hat is, an image seglllell t of lengt.h I 
takes part in the pairillg with a lllain lllodel seglllent for the hypothesized transforlll generation 
if: 

All the image segmellts which satisfy this cOlldition a.re compiled into the 01'del'list accordillg 
to their lengths in llluch the same wa,y as for the main segments in modelling. Sllch arrangemcnt 
for model ,and image features is based UpOll the following observa.tions: a segmen t in an ob ject 
that is short in l~llgth cannot produce an image segment with distant endpoillts; two image 
points that are wid~ly separated must have been widely separated in the object. 
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Initial Hypothesis 

Result 

Figure 3: Two phases for processing a hypothesiso 

Tlle strategy aelopteel for moelelling a,nd image feature orderiug in this system is collsidered 
as an improveel version of the one used in the 11 YPER system eleveloped by Ayache and Fa,ugeras 
[26]0 Experiments show that there is a high probability of getting early recognitioll by llsing t,his 
heuristico 

Once a DSLS in the image has been selected for matching to a line in the model, values of 
rotation anel translation can be found directly [27 , 28]0 

4.2 Hypothesis Verification and Improvement 

This parI; of the sub-systelll ailllS at reliable identification and accurate estillla,tion of the ])0-

sitioll of the objecto A positioll hypothesis may be wrong, or inexact, especia.lly in a cluttered 
envirOlllllent o A good recognition and location system should show certain tolerance towards 
hypothesis anel make a rough recognition at the beginningo vVhen a hypothesis does not seem 
to be a potential recognition, the processing for that hypothesis should terminate prematurelyo 
Otherwise the system should lead to a more convincing recognition and give a better estimation 
of the viewpoint parallleterso 

lt would be clesirable to illlprove the hypothesized tranSfOl"lllation dllring the hypothesis 
verification processo U nfortllnately, the optilllization of the model and image matching is a 
non-linear process, anel fa.lls into °a loca.L optimum easily within a processo 

To tackle this problelll, a new idea has been introduced [29, 30] to optimize two different 
representations for the matching a.1ternatelyo Qne representation is a set of viewpoint paramet.eI's 
that maps some segments of the model anta a subset of the image seglllents. The otheI' is the 
edge pair list (['P f) which indicates an association of matched model and image segmentso 
Rapid progI'ess is made by optimizations of a matching for these two descriptions alternately, as 
shown in Figure 30 The alternatioll creates chances for the process to escape from local optima. 
and make progress toward the global optinw.m. The ['P f formation does not depend on the 
pI'evious state of the representation (Leo it is history-fI'ee), so the system is capa,hle of disposing 
of false lllatches formed in the earlier sta,geso This is in contrast with the SCERPO systelll 
[1]. The size of [Pf increases and the viewpoint parameters are updated for every round of 
proc.essingo 

The unfitness for pairing a projected model segment and an image edge is proposed as 

d Ó 
U=w --

I L 

- 216-



I SBAI - UNESP - Rio Claro/SP - Brasil 

where w is the allgle between the projected model segment and the considered image segment, 
w ::; 11"/2 ; d is the distance between midpoints oí the model and image segmentsj I and p a.re 
lengt,hs of the image anel model segments, respectivelYj anel ~ = Ip - 11· 

For a project.ed model segment, let UI be the lowest unfitness measurement, and Uni be the 
next-Iowest one. The uniqueness oí the match associated with that UI is defined as 

lf 

UI + Uni 
V = ---..--

UI 

anel 

rc, and 1~1 are pre-set values), the da.ta/model segment pair associated with UI is accepted as 
an en ti ty in the fP f. 

When the fP Lhas been formed, an optimization approach can be chosen to obtain an 
updated set. of viewpoint parameters by minimizing >the difference between the matched model 
and image segments. Hooke and Jeeves' pattern search method [:31] has been incorporated into 
!,lte sub-system to achieve efficient parameter updating. 

4.3 Implementation of the Object Recognition and Location Sub-system 

All possible matching attelllpts are distributed among the transputers in a network to achieve 
speed-Ilp . 1'he task can be split up on different leveIs of the processing. All results are to be 
spnl IJari< to lhe host processor for arbitration. With the increase in the size or the network, th e 
recoguit.ioll time is being reduced towards the minilllulll for the problem tackled. 

The sub-syst:em has the inherent suitability for paraUel processing since different hypothe
ses for recognit.ion of an object can be tried simultaneously. With a tra.nsputer network , a11 
possible at t:empt.s for h.vpothesis generation are distributed a.mong processing elelllents - PEso 
A It.vpothesis is generat ed , and then verified and updated in an individual PE. Figure 4 shows 
lhe tillling of the recognition with increasing numbers of nvlS T414 transputers [21]. Some .')0 
differeu t processes have beell tested . 

The mo deIs and illlages in the tests are of the complexity oí about 20-60 segment.s anel 
20- 100 seglllents , respectively. The quality of the ima.ge varies. Every line in the figure depict.s 
the testillg of one ima.ge for the presence and location af one object. The recognition time for 
tlte llla.jority of the cases has been redut ed to the time taken for a siugle hypothesis test alld 
adjust. process if 9 trallsputers are used. The low bOUlld of the proc.essing time is tha.t neecled 
for a. single hypothesis 's processing , so that there would be no bellefit írolll further illcrease in 
the size of the processor neto 

1\'loreover, the process for a. sillgle hypothesis (both the fP L íorlllation and the transfonn 
upda.tillg) can be split for concurrent processing. Experilllents have shown tha.t the low hOl1nd 
of processing time for a process can be reduced by up to 43% in the split cases if two transputers 
are ut.ilized to process a hypothesis. A sub-lletwork call be specia.lized for processing an object 
1IIodel so that the recognition from lllultiple mo deis can be íulfilled within the time needed for 
a single object. The time for the recognition a.nd location of a typica.l object currently being 
studied is undel' 1 ser. 

4.4 Performance 

The overaH structure oí the intended architecture for implelllenta.tioll of the proposed polyhedron 
recognit:ion system is illustrated in Figure 5. 

The frame grabber corresponds to the SENSION lI> 1 module, capa.hle oí video rate edge 
detection, which can be interfacecl iuto a TRAM motherboard for connectioll to the trallsputer 
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figure ·1: Time diagram for recognition of objects with 1,2,4 anel 9 transputers. For silllple 
ob.i(~('ts. recognition is fast, alld 1 01' 2 transputers are enough. For more cOlllplex object.s, 
re('ogllit.ion is spE'eded uI' by 4 or 9 processors. 
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Figllre !): The inteudec! architecture for implementatioll of the polyhedron recoglli(:ioll syst.elll 
(CP st.amls for co-processor). 
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Figure (3: 1\·ia.tching process for a British eIectrical pIug (thick gray solid lines: image seglllellt.s; 
thin gra.y broken lines: projecteel model under initial hypot:hesis; thiu dark broken lines: [11'0-

jected 1lI0del arter a rouud of processing; thin da.rk solid lines: project:ed model with IIJ>datpd 
Ioeatioll ). 

lletwork . It shoulcl be observed that, at the llloment, the DSLS detection and llIatehillg algo
rithms are respectiveIy illlplelllented in OCCAM and C anel are l'luudng ou separate t:ransput.er 
networks. 

In Figure G, the DSLS description of the Dritish electrical plng correspollelillg to fip;lIre 2 
are shown with thick gray lines. The poSitiOll of the initial hypothesis is shown in elashed gray 
lines wi th nine segmell t.s being loosely mat:ched since the hy pothesis has beell deri ved from a noto 
entirely correct correspondence. After a round of processing, 14 modeI edges havE' bf'E'll paired 
\vith illla.ge segments and the projecteel model, as have I>een displa.yed with dashed dark \ines. 
matehes more closely to the sensory data. The process terlllinates witlt a· correet ident.ifiealion 
alld q ui te aecurate Iocation as shown in sotid ela.rl< tines. The final E.P t sizE' is 18. lf tltE' systeLll 
starts with a hypothesis which is far from tlte true pose, it usually fails to convergE' to thE' truE' 
pose anel it wiU turn to other hypotheses. 

A pra.ctical system shoulcl be able to ma.ke a good elistillction hetween COlTect: Illa.t.ching 
anel failures . Using a. plot of u.nmatch mte 2 and l'elafive e 1'1'07' 3 while matr.hing eight obj('rt. 
lIlodels against 20 images (both simpIe and cluttered ones), a straight eliscriminant linE' ean bE' 
fOllud which minimizes the chance of mistakes on botlt sides . Among tlte llí cases of correel 
recogllition . anel Iocation, 6 cases corresponeling to the lower quality images lie 011 tllE' wrong 
sielE' of the eliscriminant tine fn the u.nmatch mte-l'elative el'l'O I' ploto 'fherE' are 2!)-! cases ar 

20elined as: l-E.PL size/expect.ed nlllllber of lIla.t.ched segment.s for t.he ll1odel. 
~The a\'e r<l.ge ra.t.io ~( t.he geolllet.ric separa.t.ion of each llIat.ched seglllent. pair to t.he le ngt.h of t.he image 

seglll e n t.. 
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incorrect Ioeation for eorrect object modeIs, matching with similar but different object, models, 
anel matching with colllpletely different object modeIs. Nine cases of . lllatching with similar 
object models appear on the other side of the discriminant line. Therefore the system reports 
correctly 95 % of the successful recognition and location processes, rejects aU the incorrect 
locat,ion and different-model lllatching processes, and has a probability of 3.6 % to make a 
incorrect decision. 

5 Concluding Reniarks 

The two aspects of this study have eaeh taken time to be an important faetor in assessing 
success. Reslllts COnfll'lll a well-known principIe, that most time is spellt in the early stages or 
illlage processing, when the qualltity of data is high, even though the opera.tions are short anel 
simple. 

SeJection of a suitable interface is necessary for the sllccessful integrations of parts into a 
complete system. The use of straight lilles with defilled elldpoiuts, as iu this study, is au obvious 
choiee aml works welI for sOllle objects, thOllgh there is a la.rge class of objects where it \Vollld 
IlOt be a.ppropriate. 

Th!:.' use or rea.l objects as a test: for an illlage processing system is diITerent from the use or 
synt.het:ic objeet.s. Some or these differences can be listed, though there lllay be others \:hat are 
present t.hough not currently a.ppreciated. A real object is normally opaque so tha\: ollly the 
uearer surra.ces are visible. In contrast, alI the edges af a. wireframe llloelel stay visibJe from ali 
points or view. When there are several objects in a scene, oue ca.n block the view of auother, alld 
the partitioning of the illlage a.mong the dif[erent objects adds another layer to the task. Real 
ohjects requil'e real ilIllmination, and this adels to the va.riability or the illlage, sett:ing j)l'Ohlellls 
t,!tat have to be ovel'come by the low-level image processing. Real objects are seldom simple 
gcometricaI shapes, t,hOllgh often straight !ines anel ares of circles are proll1inent. The use of a 
rea.\ camem introdllces some error, some distortion , some quantiza.tion effects, aH or whirh are 
absellt: in a sYIIt.hetic scene. A visiou systelll which call perfarlll lts set ta.sks wlth real scenes 
has conse<[lleU tly earned more confidence than one w hich has only beeu tested wi th synt,hetic 
data. The system that is presen ted here has bee1l tested wit.h a small variety of images, so has 
passed early stages, thOllgh it !tas 1Iot yet bee1l used commercia.lly. 
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Abstract. This paper presents an algorithm for the segmentation and representation of arbi
trary contours using B-splines. The algorithm is a modification of [GY87], based on the global 
structure of the representation. Our modification improves the original method in two ways : 
redundant information elimination and better data compression. Some results of representation 
and segmentation of contours from both sinthetic and experimental images are presented. 

1 Introdução 

Em inúmeras aplicações de Visão Computacional (VC), reconhecimento de padrões (RP) e mesmo pro
cessamento de imagens (PI), a representação da forma dos objetos por alguma estrutura que possua um 
nível de abstração maior que a própria matriz de pixels, cumpre um papel fundamental. Essa representa
ção pode tanto ser o objetivo final como um passo intermediário em um processo maior, dependendo da 
aplicação. Existem 2 abordagens básicas relacionadas à representação das formas: contornos e regiões. 
Exemplos de métodos de representação de formas por regiões são" octrees" , "quadtrees", esqueletos, 
decomposição geométrica e morfológica [IA92], e estão além do escopo deste trabalho. Este trabalho 
discutirá alguns aspectos de representação ou descrição de contornos . 

Uma primeira representação óbvia de um contorno é dada por um conjunto 

P (1) 

Pi (Xi, yd, i = O .. . n 

de pontos do contorno. Se o contorno for fechado, tem-se po = Pn. Existem algumas classificações básicas 
relacionadas aos métodos de descrição de contornos. 

Primeiramente, um contorno pode ser analisado através de uma transformação escalar ou no próprio 
domínio espacial [T.80]. Um exemplo de uma transformação escalar sobre o contorno P da eq. 1 é : 

Per(P) = a 

que associa ao contorno P o seu perímetro a . . Muitos outros exemplos existem na literatura, como área 
definida pelo contorno, excentricidade, relação área / perímetro e outros ~ As transformações escalares são 
particularmente importantes para a abordagem estatística para o Reconhecimento de Padrões [K.S82]. 

Por outro lado, as técnicas que descrevem o contorno no domínio espacial procuram identificar 
características estruturais nesses, como ângulos e outras primitivas geométricas, por exemplo. Esse tipo 
de descrição de contornos é importante para a abordagem estrutural para o Reconhecimento de Pa
drões [K.S82] . 

A representação de contornos, em quase todos seus métodos, possui algumas características comuns, 
apesar de sua diversidade. O conhecimento dessas características facilita o entendimento da maioria dos 
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métodos, além de funcionar como um referencial para a criação de parâmetros de avaliação e comparação 
dos métodos : 

(i) extração de informações sobre a forma do contorno; 
(ii) compressão de dados; 
(iii) filtragem de ruídos; 
(iv) identificação de cantos ou pontos de curvatura máxima; 
Existem muitos métodos diferentes de representação de curvas, e uma pequena revisão ao tema será 

feita na secção 2. 
Uma das formas de se representar contornos é por meio de curvas paramétricas. Existem aplicações 

interessantes para esse tipo de representação, como a definição de fontes tipográficos para processadores 
de texto [J .M89], ou a parametrização de curvas, permitindo sua manipulação através de equações . 
Particularmente, pode-se representar contornos por curvas B-splines [DC82] . Existem duas abordagens 
básicas para esse tipo de representação: interpolação [MRHJ92] ou aproximação [GY87]. As curvas 
B-spline possuem propriedades que já foram amplamente estudadas [C .72]. Por outro lado, a extração 
de informações sobre a forma do contorno a partir desse tipo de representação, ainda não foi abordada 
de forma sistemática, pelo menos na literatura até agora consultada pelos autores. 

Em muitas aplicações, é desejável qua a representação do contorno permita a identificação de partes 
ou segmentos que possuam uma certa informação estrutural importante para que possa ser usada poste
riormente. Uma dessas aplicações é a representação de uma série de contornos consecutivos e o posterior 
estabelecimento de uma relação entre os segmentos de cada contorno. Essa aplicação cumpre um papel 
importante no ajuste de superfícies paramétricas à contornos de um objeto tridimensional [LHJ91]. Ou
tro exemplo está na correspondência entre partes de objetos para seu reconhecimento quando estes estão 
incompletos ou parcialmente escondidos [FG92]. Porém, ao contrário de uma simples aproximação poli
gonal, é desejável a identificação de pontos importantes em cada segmento. Esses pontos podem definir 
uma segunda aproximação poligonal, ou ainda serem usados como pontos de controle numa aproximação 
por B-splines. Também é interessante que o número de segmentos seja o menor possível, reduzindo ao 
máximo a redundância de informações globais presentes na representação. É exatamente isso que nosso 
algoritmo de representação por B-splines procura fazer, melhorando uma representação preliminar gerada 
pelo algoritmo de [GY87], eliminando a informação estruturalmente redundante e conseguindo uma maior 
redução no volume dos dados . Além disso, a informação gerada no processo de representação pode ser 
usada num posterior processo de casamento de segmentos. 

Este trabalho apresenta uma revisão sobre alguns métodos importantes de representação de contornos 
na secção 2. Na secção 3 será apresentada uma modificação do método [GY87), a fim de melhorar seu 
desempenho para as aplicações anteriormente citadas. Exemplos da representação de contornos pelo 
nosso método são apresentados e discutidos na secção 4. Na secção 5 são apresentados os comentários 
finais e discutidas aplicações futuras do método. 

2 Representação de Curvas no Domínio Espacial: Revisão Bibliográfica 

A primeira forma de representação de curvas que possui um nível de abstração maior que a própria 
imagem binária é a do conjunto dos próprios pontos dessa curva, como na eq. 1, ou seja, uma simples 
lista ordenada contendo seus pontos. Algumas informações já podem ser extraídas dessa representação. 
Por exemplo , a curva possui n + 1 pontos, e se Pn = Pa, então a curva é fechada. Caso contrário, ela é 
aberta. Essas informações porém, não são completas para curvas com topologiaS mais complexas, como 
seria o caso de uma curva representando o número 6. Alguns trabalhos sugerem que essas curvas sejam 
decompostas em componentes simples, onde cada um seria uma curva aberta ou fechada. O caso de 
curvas com ramificações ("branching") também pode ser tratado pela decomposição. Um exemplo é a 
curva em forma da letra" y" . 

U ma das formas mais usadas de se representar curvas é o código da cadeia, proposto por Fre
eman [H .61]. Essa forma de representação possui características que foram amplamente estudadas na 
literatura. Diversas informações sobre a curva codificada podem ser extraídas a partir dessa repre
sentação , como área, perímetro e centro de gravidade [JR86] . Em [HL77] é introduzida uma forma de 
se encontrar pontos que possuem um grande valor, em módulo, de curvatura. Esses pontos definem uma 
aproximação poligonal do contorno representado . J á em [OH88], o contorno é dividido em segmentos de 
reta e arcos de circunferência, obtendo uma representação de nível mais elevado a partir do código da 
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cadeia. 
Existem métodos de representação de contornos que utilizam o conceito de transformadas. Existem 

duas abordagens distintas para essa forma de representação : (a) construção· do gráfico que tem por 
coordenadas o tamanho do segmento compreendido pelo por um ponto inicial Xo (do contorno) e um 
outro ponto !!<. do contorno, versus a inclinação da reta tangente nesse mesmo ponto !!<,j (b) tomando-se a 
imagem como um plano complexo, onde cada ponto pode ser escrito na forma a+bi. Uma boa introdução 
a essas duas abordagens pode ser encontrada em [T.80]. Particularmente, no caso de transformadas 
de Fourier, que se encaixa no caso (b), pode-se definir um conjunto de descritores de Fourier ("Fourier 
Descriptors" ,FD) que são independentes de posição, tamanho, rotação e ponto inicial do contorno [EK77]. 

A aproximação poligonal de contornos é uma das formas de representação de contornos mais 
estudadas [R090] . A literatura relacionada a esse tópico é extremamente vasta e diversa. Assim, ao 
invés de uma completa revisão sobre esse tipo de representação, serão referenciados alguns métodos que 
apresentam conceitos que serão utilizados posteriormente. 

Algebricamente, uma aproximação poligonal que aproxima o contorno P da eq. 1 é dada por 

P I {I I I } = PO,Pl' .. ·,Pn' (2) 

o conjunto p l pode ou não ser um subconjunto de P. Esta é uma primeira diferença entre os métodos 
de aproximação poligonal. 

Outra diferença importante entre os métodos de aproximação poligonal está relacionada com o 
critério de aproximação. Baseado na forma como esse critério é definido, pode-se dividir os métodos 
em duas classes: globais e locais [E.E87]. De maneira geral, pode-se pensar que os métodos globais 
procuram identificar uma aproximação poligonal possível para o contorno em questão, enquanto que os 
métodos locais procuram, localmente, por pontos de alta curvatura em módulo. Esses pontos são tomados 
como vértices da aproximação poligonal. Exemplos de métodos globais estão em [U. 72] e [TS74] j por 
outro lado, [S.L 77] e [ST83] são métodos locais. 

Uma característica presente na maioria dos métodos de aproximação poligonal é a necessidade da 
definição de limiares para a segmentação da curva a ser aproximada. Isso faz com que o método seja 
dependente de escala na maioria dos casos . Existem duas maneiras de se resolver esse problema: 

(a) normalização do critério de aproximação: onde, por exemplo, o erro máximo de apro
ximação é normalizado em relação ao tamanho do contorno [GP91]. 

(b) descrição hierárquica do contorno: onde várias aproximações com diferentes valores para 
o erro máximo são obtidas e armazenadas. A estrutura que descreve essas aproximações deve permi
tir sua análise em vários níveis. Exemplos dessas estruturas são as "strip-trees" [DC82] ou os super
segmentos [FG92]. Um dos primeiros trabalhos a chamar a atenção para essa descrição hierárquica é 
[S.L77]. 

3 Representação de Contornos por B-splines 

Embora as curvas B-spline tenham sido largamente utilizadas em muitas aplicações de computação grá
fica, o mesmo não aconteceu em VC. Sua potencial .utilização foi aventada em diferentes trabalhos e 
livros na década de 70 (por exemplo, [SJP77]) , porém os problemas mais diretamente ligados à VC só 
começaram a ser encarados de maneira sistemática em trabalhos mais recentes [GY87] [MRHJ92]. 

Uma curva B-spline é definida pela equação: 

n 

P(u) = I>i Ni,k(U) 
i=O 

onde Ni,k(U) é a função base da B-spline e Pi, i = O .. n, o conjunto de pontos de controle, formando o 
polígono de controle da curva [DJ90] . A função Ni,k( u) pode ser definida a priori, tornando o problema 
central na representação de curvas por B-splines a definição do polígono de controle. Esse polígono pode 
ser obtido a partir de um conjunto de pontos que pertençam ou aproximem a curva desejada [SJP77]. Uma 
escolha natural para esse conjunto são os pontos de curvatura local máxima (fig. 1) . Logo, o primeiro 
passo para aproximar a curva desejada consiste na identificação desses pontos de curvatura máxima. 
Esse conjunto pode ser usado diretamente como o polígono de controle, no caso de uma aproximação 
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Figura 1: B-spline e polígono de controle 

por B-splines [GY87], ou em um método para o cálculo de um polígono de controle que interpole esses 
pontos [MRHJ92]. Em [SJP77], [W.T83] e [DC82], esses pontos devem ser especificados interativamente. 

Em [MRHJ92] e [GY87], esses pontos são calculados automaticamente fazendo-se uma aproximação 
poligonal [DC82] ao contorno. Os vértices dessa aproximação poligonal formarão o conjunto citado an
teriormente. Porém, a menos qu~ a curva a ser representada seja razoavelmente simples, a aproximação 
de todo o contorno por apenas uma B-spline pode trazer problemas no resultado final. Assim, uma apro
ximação por partes deverá ser feita. Dessa forma, além da identificação dos vértices da aproximação 
poligonal, deve-se realizar uma segmentação da curva. Cada segmento da curva será representado por 
um segmento de B-spline (fig. 2) . 

Figura 2: Contorno segmentado. 

Após a aplicação de um método de aproximação poligonal, [MRHJ92] avalia o ângulo formado 
por cada vértice e seus vizinhos adjacentes. Os pontos onde esse ângulo for menor que um valor pré
estabelecido, ou seja, pontos de maior curvatura, definem a segmentação da curva. Os outros vértices, 
entre cada par de pontos segmentadores, serão usados para o cálculo do polígono de controle de cada 
segmento. 

Em [GY87] são usadas B-splines para suavização e avaliação da curvatura em cada ponto do contorno. 
Uma B-spline cúbica é ajustada em cada ponto da curva, baseado em uma vizinhança de 2 pontos para 
cada lado. Os coeficientes dessa B-spline são usados para uma avaliação analítica da curvatura naquele 
ponto. Segundo esse trabalho, se (Xi, Yi) forem as coordenadas do ponto Pi do contorno, então a curvatura 
Ci nesse ponto é dada por : 

onde 

Xi-2 + Xi+2 - 6Xi + 2(Xi-l + xi+d 
12 

Yi-2 + Yi+2 - 6Yi + 2(Yi-l + Yi+d 
12 

4(Xi+l - Xi-l) + (Xi+2 - Xi-2) 
12 
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4(Yi+1 - Yi-l) + (Yi+2 - Yi-2) 
12 

Pontos que possuam um grande valor de curvatura (em módulo) segmentarão a curva, enquanto que 
pontos que possuam um valor intermediário serão usados como pontos de controle. Todos os demais 
pontos são descartados. Neste trabalho, será denotado por CJ o limiar de curvatura para pontos de seg
mentação, e Cc para pontos de controle. É importante notar que os métodos que fazem uma aproximação 
do contorno por B-splines definem 2 aproximações poligonais em dois níveis de proximidade diferentes. 
Essa idéia se parece com o conceito de super segmentos [FG92]. 

O nosso método de representação de curvas por B-splines se baseia em [GY87] para a identificação 
inicial dos pontos de segmentação e os de controle. Porém, como essa representação é feita a partir de 
uma análise local da curva original, ocorre que o número de segmentos pode ser muito grande, devido a 
pequenos ruídos no contorno .. Essa representação, para nossas aplicações, acabou por não gerar segmentos 
significativos em relação à estrutura completa do contorno. Para resolver esse problema, um ajuste 
global é feito sobre os pontos considerados inicialmente como pontos de segmentação. Os pontos que não 
passarem nesse ajuste serão "rebaixados" à condição de pontos de controle. Em seguida, o mesmo ajuste 
é feito aos pontos de controle de cada segmento. Dessa vez , os pontos que não passarem pelo ajuste serão 
descartados de nossa representação. O ajuste global se baseia em dois critérios: 

(a) ajuste por vizinhança: uma vez que a curvatura é avaliada localmente, em um conjunto finito 
de pontos, pode ocorrer que um ou mais pontos numa pequena vizinhança possuam mesma curvatura 
máxima. Porém, para nossa aplicação é desejável que apenas um ponto seja considerado. Assim, baseado 
no tamanho total da curva, uma vizinhança mínima é avaliada, dentro da qual apenas um ponto é tomado 
como de segmentação ou de controle (fig. 3 (a)) . 

(b) ajuste por ângulo: o ângulo entre o ponto em questão e os vizinhos adjacentes é calculado. 
Se ele estiver próximo de 180 graus, esse ponto é descartado (fig. 3 (b)). Supondo que (Xi, Yd sejam as 
coordenadas do i-ésimo ponto de segmentação ou controle, pode-se calcular os vetores PiPl-l e PiPl+l 
como sendo : 

PiPl-l 

PiPl+l 

(Xi-l - Xi, Yi-l - Yi) 

(Xi+l - Xi, Yi+1 - Yi) 

e o cosseno do ângulo entre esses vetores é dado por : 

PiPi-l • PiPi+l a = ~~~--~~---
IlpiPi--lllllpiPi+lll 

onde o símbolo. denota o produto escalar . 
Como -1 ~ a ~ 1, quanto mais próximo estiver a de -1 , tanto mais próximo estará o ângulo de 

180Q.. 

Pi-I~ 
p. Pi+1 

I 

(3) (b) 

Figura 3: Ajuste dos vértices da aproximação poligonal. 

Uma vez que os pontos de segmentação e de controle foram identificados, tem-se associado a cada 
segmento um polígono de controle, composto pelos pontos de segmentação extremos e os pontos de 
controle intermediários (fig. 4) . Assim, um segmento representado por uma B-spline é um 
segmento de curva que pode ser obtido a partir do polígono de controle P, onde 
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e po = bi e Pn = bi+1 (fig. 2 e 4). O problema de se gerar o segmento a partir do polígono de controle 
já foi muito estudado, e algoritmos para resolvê-lo podem ser encontrados em [C .72] . 

Além disso, vale notar que o próprio conjunto de todos os polígonos de controle definem duas apro
ximações poligonais ao contorno original, a primeira formada pelos pontos de segmentação e a segunda 
pelos próprios polígonos de controle. Assim, esse polígonno pode ser usado como um super segmento, 
para aplicações em reconhecimento de objetos [FG92]. 

Figura 4: Segmento de B-spline e vetores do polígono de controle 

Alguns resultados da representação por B-splines são analisados na secção 4. 

4 Resultados Experimentais 

Nesta secção são apresentados alguns resultados que ilustram o funcionamento do algoritmo de seg
mentação e representação por B-splines, e sua utilização como um algoritmo de aproximação poligonal. 
São usadas imagens criadas sintéticamente e obtidas experimentalmente, através de um "scanner" e por 
um processo de tomografia computadorizada. 

4.1 Pré-processamento 

Todo o pré-processamento necessário para a obtenção da imagem binária, e conseqüente segmentação do 
objeto de interesse foi feito foi feito através do Khoros, que é um pacote de processamento e visualização 
de imagens . No caso da tomografia, tem-se uma imagem de 256 x 256 pixels, e 12 bits, obtida a partir de 
um processo de tomografia computadorizada de raio-x (ver tabela da fig o 7) . A imagem foi segmentada 
por limiar (" threshold" ). A tabela da figura 7 mostra a imagem binária. As duas faixas ao lado da cabeça 
são ruídos do tomógrafo. 

A extração do contorno do objeto foi feito através de um algoritmo çlo código de corrida, e esse 
contorno é posteriormente armazenado através do código da cadeia (fig. 7) . 

A tabela da fig o 5 mostra um estudo de caso onde letras de um cartaz foram digitalizadas através de 
um "scanner" . Todo o pré-processamento para a obtenção do contorno foi feito de maneira análoga ao 
caso anterior . 

A tabela da figura 6 mostra um exemplo do algoritmo em uma imagem criada pelo software" Fig" , 
V . 2.0. A imagem foi obtida e pré-processada no Khoros . 

4.2 Representação 

Em todos os 3 casos. os parâmetros do algoritmo foram os mesmos: c. = 0.39, Cc = 0.32 e a = -0.65 . 
Apenas no caso das letras foi tomado a = -0.9. 

A primeira coluna da tabela 5 mostra as letras digitalizadas. A segunda mostra o contorno extraído 
de cada letra. A terceira coluna mostra uma aproximação poligonal, onde os vértices, marcados com 
quadradinhos pretos , são os pontos de segmentação calculados pelo nosso algoritmo. A quarta coluna 
mostra as letras representadas por B-splines . Na quinta estão as aproximações poligonais geradas pelos 
polígonos de controle de cada letra. A coluna de nome "ncont" mostra o número de pontos de cada 
contorno. A coluna "nseg" mostra o número de seginentos de cada letra. Por fim , a última coluna mostra 
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o número total de pontos necessários para nossa representação, somando os 'pontos de segmentação e os 
de controle. 

A tabela 6 mostra o funcionamento do algoritmo em uma imagem gerada pelo próprio computador . 
A coluna" Medioni" mostra a segmentação do contorno pelo método original de [GY87). A coluna 
"Modificado" mostra o funcionamento do nosso algoritmo. A última imagem dessa tabela mostra os dois 
contornos, original e representado por B-splines pelo nosso método, sobrepostos. O contorno original tem 
865 pontos. Pelo nosso método, foram necessários 6 pontos de segmentação e 54 pontos de controle . 

Finalmente, a tabela 7 mostra um exemplo de aplicação em imagens médicas. Esse contorno possui 
666 pontos. Ele foi segmentado por 21 pontos, e foram necessários 48 pontos de controle. Os pontos de 
segmentação são marcados com quadradinhos pretos na última imagem dessa tabela, enquanto que os de 
controle foram marcados com quadradinhos brancos. A taxa de compressão é de aproximadamente 10:1. 

letra contorno ap. pol. 1 B-spline ap. pol. 2 ncont nseg nrep 

U U U U U 195 12 25 

N N N N N 203 12 25 

I ~ ~ ~ ~ 86 4 9 

C te C 6 C 202 17 32 

A M ~ ~ ~ 133 7 23 

M M M M M 246 14 39 

P ~ ~ ~ ~ 130 9 18 

Figura 5: Tabela de resulatdos com letras digitalizadas 

5 Comentários finais e Conclusões 

Foi apresentada uma modificação do método [GY87) para segmentação e representação de contornos por 
B-splines . Essa modificação procura reduzir uma representação preliminar, eliminando pontos que, glo
balmente, apresentam uma informação estrutural redundante. Uma decorrência direta dessa modificação 
é a redução no volume de dados, além de permitir uma melhor extração de informações a partir da repre
sentação. Foram apresentados exemplos do funcionamento do algoritmo de representação por B-splines 
e por aproximação poligonal. 

Como já foi dito anteriormente, uma das aplicações para os descritores é o casamento de segmen
tos entre contornos, presente em processos de reconstrução 3D de imagens por ajuste de superfícies 
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Original Contorno Medioni 

Modificado B-splines Sobrepostos 

Figura 6: Tabela de Resultados com figura sintética 

paramétricas. Esse casamento é feito por meio de um algoritmo de busca em grafos, onde técnicas de 
Inteligência Artificial podem ser usadas. Um exemplo de um algoritmo para esse tipo de aplicação é o 
A'. Esse tipo de algoritmo tem seu desempenho diretamente ligado a uma função custo associada a cada 
arco do grafo. 

Finalmente, existem outras maneiras de se modificar o método [GY87] para que ele contemple uma 
informação global. Por exemplo, pode-se medir a distância entre os pontos de controle intermediários e 
o segmento de reta que liga os pontos de segmentação. Embora esse método possa ser um pouco mais 
caro computacionalmente, ele pode identificar pontos mais significativos em cada polígono de controle. 
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Abstract. Neutron radiography is an important non-destructive testing technique. It is 
specially useful for hydrogenous materiais inspection and it reveals invisible details to 
other radiographic methods. Radiographic images have been obtained by using the 
neutron radiography device ofthe IPR-R1 reactor. This work describes the development 
of a neutron radiography imaging and analyzer system at CDTN. The digital image 
processing software has been based on PhotoPix interface, a system designed to MS
Windows .environment, using oriented-object programming. 

Introdução 

Este trabalho descreve o sistema de captura, visualização e análise de imagens obtidas através de 
radiografia com nêutrons no reator IPR-R1, do Centro de Desenvolvimento da Tecnologia 
Nuclear (CDTN). As rotinas de processamento digital de imagens (PDI) para análise das 
radiografias com nêutrons estão sendo desenvolvidas a partir da plataforma PhotoPix (SOL, 
1993), desenvolvida para o ambiente MS-Windows. 

A radiografia com nêutrons constitui um processo de ensaio não-destrutivo, tendo sido 
investigada pela primeira vez por Kallman e Kuhn, em 1935, na Alemanha. Esse processo é 
empregado em problemas especiais de inspeção, onde não há possibilidade de obtenção de 
radiografias por raios-X ou por raios y, ou ainda para complementar esses dois métodos, com 
fornecimento de detalhes adicionais. Na verdade, as diferenças de absorção entre nêutrons e raios
X indicam que as técnicas são complementares entre si e, juntas, expandem a utilidade da 
radiografia como método de análise (BERGER, 1965). O método de obtenção da radiografia com 
nêutrons é baseado no registro da imagem produzida por um objeto posicionado entre o fluxo 
colimado de nêutrons e o conjunto conversor-filme. Essa imagem é formada indiretamente pelos 
nêutrons que atravessam o objeto e interagem com o conversor, emitindo radiações y e ~ que 
impressionam o filme. O tempo de exposição e o tipo de filme mais adequado são determinados 
para cada condição do sistema (AMORIM, 1987b). Dois outros métodos de radiografia com 
nêutrons têm recebido grande atenção por parte de pesquisadores de todo o mundo : tomografia e 
imageamento em tempo real. Devido a restrições fisicas do dispositivo extrator de nêutrons do 
reator IPR-R1, não é possível a realização de tomografias com nêutrons nessa instalação. Por 
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outro lado, o trabalho aqui descrito tem como objetivo servir de base para o desenvolvimento de 
um sistema de imageamento de radiografias com nêutrons em tempo real. 

o Reator IPR-Rl 

Há cerca de 60 reatores TRlGA em operação no mundo, sendo que, de acOrdo com a Agência 
Internacional de Energia Atômica (AIEA), eles representam cerca de 20% do total de reatores de 
pesquisa atualmente em operação. O reator IPR-Rl é um reator TRlGA Mark-l, fabricado pela 
General Atomics (USA), que se encontra em operação desde 1960. O núcleo do reator IPR-Rl, 
que se encontra instalado em uma piscina de cerca de 6 m de profundidade, consiste de 58 varetas 
de elementos combutível-moderador de hidreto de zircônio, contendo 8,0 wt% de urânio 
enriquecido a 20%, revestidas de alumínio. A potência nominal do reator é de 100 kW. Cinco 
dispositivos de irradiação equipam o reator IPR-Rl, que são listados a seguir, com seus 
respectivos fluxos de nêutrons térmicos à potência de 100 kW: (i) tubo central (4,3 x 1012 n· 
cm-2 . s-J); (ii) mesa giratória, que comporta até 40 amostras simultaneamente (6,6 x 1011 n· 
cm-2 . s-l); (iii) terminal pneumático no núcleo (1,7 x 1012 n· cm-2 . s-l); (iv) terminal 
pneumático fora do núcleo (1,8 x 1011 n· cm-2 . s-l); (v) extrato r de nêutrons, para radiografia 
com nêutrons, colocado sobre o núcleo (2,0 x 108 n· cm-2 . s-J) (TÓFANI & PAIANO, 1989) . 

• ! 
! 
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FIGURA 1: Dispositivo extrator de nêutrons do reator IPR-Rl 
FONTE - AMORIM, 1987b. p. 10. 
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Descrição do Extrator de Nêutrons 

o canal extrator de nêutrons do reator IPR-R1, representado na FIG. 1, é um dispositivo 
mecânico que possibilita a condução de um feixe de nêutrons, produzidos no núcleo do reator, até 
a superfície do poço, ao nível do piso. Ele consiste basicamente em um tubo vertical de alumínio, 
estanque à água, com seções de 10 e 15 em de diâmetro, fechado em sua extremidade inferior. 
Essa extremidade é colocada imediatamente acima do anel refletor de grafita e a extremidade 
oposta, aberta, é utilizada para introdução das amostras a serem analisadas. O dispositivo extrato r 
de nêutrons pode ser movimentado sobre o núcleo do reator através de trilhos instalados com 
essa finalidade. O tempo de exposição do filme durante os testes não ultrapassou cinco minutos, a 
um fluxo de nêutrons térmicos de 1,68 x 106 n· em-2 . s-i e a uma distância de 3,6 m do núcleo 
do reator. As dimensões dos objetos a serem inspecionados estão limitadas a 14,5 em de 
diâmetro ou comprimento (AMORIM, 1987a). 

Detecção dos Nêutrons 

As reações dos nêutrons com o núcleo dos materiais podem ser do tipo espalhamento elástico 
(n, n) ou espalhamento inelástico (n, n'), nas quais um nêutron continua existindo após cada 
interação, mas o ângulo de espalhamento remove-o do feixe colimado, conduzindo-o até o 
detector. Há ainda reações de absorção, tais como a captura radiativa (n, y) ou aquelas em que 
uma partícula carregada é produzida após a captura do nêutron (n, a) ou (n, p) . Os nêutrons 
devem produzir alguma radiação secundária que seja facilmente detectável, tal como partículas 
carregadas ou fótons, porque os nêutrons em si não produzem nenhum efeito direto significante 
sobre os detectores. O registro em filme fotográfico exige uma espécie de conversor: tela 
conversora (uma mistura de absorvedor de nêutrons, materialluminescente e um agente fixador) 
ou tela cintiladora (W ALKER, 1985). Em sistemas de imageamento em tempo real, tubos foto
multiplicadores são utilizados após a tela conversora, sendo que os elétrons secundários gerados 
pelo tubo foto-multiplicador são acelerados em direção a uma tela cintiladora, sobre a qual a 
imagem é formada. Essa câmara de nêutrons pode ser adaptada a um sistema de vídeo (câmara de 
vídeo, monitor de TV e VCR), de forma a permitir visualização e gravação remotas dos ensaios 
(DOMANUS, 1988). 

Radiografia com Nêutrons em Tempo Real 

Tipicamente, um sistema de radiografia com nêutrons em tempo real é composto de quatro 
partes: uma fonte de nêutrons, um conversor de nêutrons, um sistema de detecção e um 
dispositivo de visualização e de processamento de imagens. Na TAB. 1, é apresentada a 
correspondência entre esse sistema típico e o sistema em desenvolvimento no CDTN. 

A maioria dos sistemas de radiografias com nêutrons em tempo real utiliza foto-multiplicadores 
entre a tela conversora e a câmara de vídeo para amplificar a radiação secundária produzida pelos 
nêutrons incidentes na tela conversora. Entretanto, pretende-se eliminar tal foto-multiplicador 
neste sistema, utilizando-se uma câmara de vídeo de maior sensibilidade e aplicando-se rotinas de 
PDI, como integração de imagens, por exemplo, para melhorar a qualidade das imagens obtidas. 
Embora a qualidade da radiografia em tempo real seja inferior àquela obtida pelo método com 
filme, o sistema de imageamento em tempo real possibilita que um grande número de amostras 
seja analisada num curto intervalo de tempo e que objetos em movimento possam ser visualizados 
(FUnNE, 1985). 
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TABELA 1 

Correspondência entre um sistema típico de radiografia com nêutrons 
em tempo real e o sistema em desenvolvimento no CDTN 

SISTEMA TIPICO SISTEMA DO CDTN 

Fonte de nêutrons Reator IPR-R1 
Conversor de nêutrons Tela cintiladora 
Sistema de detecção Câmara de vídeo e interface de 

digitalização de imagens (jrame-grabber) 
Dispositivo de visualização e Monitor de vídeo, microcomputador 
processamento de imagens compatível com IBM 386DX e rotinas de 

PDI incorporadas à plataforma PhotoPix 

Descrição da Plataforma PhotoPix 

A plataforma PhotoPix (SOL, 1993) fornece uma base conceitual e prática para sistemas de PDI, 
permitindo isolar a implementação de algoritmos de PDI da codificação de funcionalidades não
essenciais, tais como: manutenção da interface aplicativo-usuário, leitura e escrita de arquivos ou 
tratamento de restrições da Application Programming Intel/ace (API) e do hardware utilizados. 
O PhotoPix foi implementado a partir da API do ambiente operacional MS-Windows e foi 
codificado na linguagem C + + . A opção pelo uso de técnicas de programação orientada para 
objetos deve-se a sua adequação quando se deseja encapsular detalhes de programação e garantir 
a independência dos módulos que constituem o sistema. O formato interno para as imagens, 
denominado Packed-DIB, foi escolhido por ser compatível com diversas primitivas do ambiente 
MS-Windows. A ampliação das funcionalidades do PhotoPix é bastante facilitada pelo isolamento 
entre as classes desenvolvidas e qualquer código-fonte de algoritmo de PDI, implementado na 
linguagem C, pode ser facilmente adaptado para o PhotoPix. 

Aplicação de PDI à Radiografia com Nêutrons 

A utilização de PDI permite a revelação de detalhes invisíveis em imagens diretas, tais como 
pequenos orificios através da inversão da imagem, defeitos em detectores através de integração de 
imagens e percepção de ligeiras diferenças de contraste entre imagens de baixo contraste através 
de subtração das imagens. Pequenos orificios em uma placa fina de cádmio, p.ex., são mais 
evidentes em uma imagem inversa do que em uma imagem normal (REUSCHER et alii, 1990). A 
extração de contornos é particularmente efetiva quando aplicada para observar objetos em 
movimento. A operação de média de quadros aproveita a presença de ruído na imagem para 
aumentar a relação sinal-ruído da mesma: vários quadros da imagem com ruído são somados e a 
imagem final é dividida pelo número de quadros combinados. As convoluções espaciais são 
operações sobre grupos de pixels que realizam filtragem espacial em uma imagem. Esse processo 
permite que uma imagem seja separada em componentes de baixas e de altas freqüências. Outras 
convoluções espaciais implementam determinações de gradiente das imagens que, por sua vez, 
são úteis na identificação de bordas (FUJINE et alii, 1985). 

As operações de PDI que estão sendo desenvolvidas são as seguintes: (a) Convoluções N x M; 
(b) Aumento de contraste; (c) Subtração de fundo; (d) Operações sobre janelas; (e) Histogramas; 
(f) Reversão; (g) Extração de contornos; (h) Adição, subtração, multiplicação e divisão; (i) 
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Operações lógicas AND, OR, XOR; G) Média de quadros; (k) Filtragem; (I) Sobreposições 
gráficas; (m) Visualização em pseudo-cores; (n) Integração. As imagens correspondentes às 
radiografias com nêutrons, registradas em filme fotográfico, são convertidas para a forma digital 
através de um digitalizador de mesa com resolução de 300 dpi e 256 tens de cinza. Em seguida, 
essas imagens são submetidas às rotinas de PDI acima relacionadas, de acordo com a análise que 
se pretende realizar. 

Aplicações da Radiografia com Nêutrons 

Quanto às aplicações, a radiografia com nêutrons apresenta melhor definição em matenals 
hidrogenados, como plásticos em geral, separados ou inclusos em metais, materiais biológicos, 
elementos químicos e isótopos com seções de choque elevadas e em montagens compostas de 
materiais de diferentes densidades. Do ponto de vista do usuário da radiografia por raios-X, o 
maior potencial de aplicação da radiografia com nêutrons está na inspeção de materiais leves 
inclusos em materiais pesados. Em função das características do dispositivo extrator de nêutrons e 
do reator IPR-R1, a radiografia com nêutrons pode ser empregada para: (a) Detecção de falhas 
em materiais usados para blindagem neutrônica; (b) Detecção de defeitos na interface entre 
borrachas e metais; (c) Detecção e localização de borrachas, plásticos, graxas e óleos dentro de 
peças metálicas; (d) Detecção de falhas em adesivos; (e) Detecção de materiais explosivos em 
invólucros metálicos. 

Medidas de Desempenho do Sistema Radiográfico 

o desempenho do sistema pode ser medido utilizando-se os indicadores de sensibilidade definidos 
pela American Society for Testing MateriaIs (ASTM), através de amostras de cádmio, para 
cálculo da dimensão de orificios e de resolução de bordas agudas (SULCOSKI et alli, 1988). As 
seguintes medidas permitem a avaliação do desempenho do sistema radiográfico : (a) Medições do 
fluxo de nêutrons; (b) Determinação da razão r/nêutrons; ( c) Determinação da razão efetiva 
comprimento/diâmetro do colimador; (d) Determinação da temperatura efetiva dos nêutrons; (e) 
Determinação da eficiência do colimador e do sistema de captura de imagens através da medição 
da função de transferência de modulação (MTF). A MTF oferece um meio rápido, confiável e 
reprodutível de monitorar alterações no sistema em tempo real, incluindo tanto o feixe de 
nêutrons quanto os componentes eletrônicos. A MTF é uma representação gráfica da relação 
entre a amplitude de saída do sistema e a amplitude de entrada como uma função da freqüência 
espacial, ou seja, é uma representação gráfica da capacidade do sistema de reproduzir as diversas 
freqüências espaciais de uma imagem. A definição técnica da MTF pode ser estabelecida como 
sendo a relação sinal/ruído de uma imagem dividida pela relação sinal/ruído da fonte 
(REUSCHER et alli, 1990). 

Resultados Preliminares 

A seguir, são apresentadas algumas imagens obtidas através de radiografia com nêutrons, que 
foram digitalizadas por meio de um digitalizador ScanJet IIp HP, de 300 dpi, 256 tons de cinza. 
A FIG. 2 mostra uma radiografia com nêutrons do padrão Visual lmage Quality lndicator 
(VISQI) e um desenho da montagem do padrão. A análise da radiografia desse padrão permite 
avaliar a resolução do feixe de nêutrons, nitidez da imagem e sombreamento devido à radiação r 
(LINDSA Y et alli, 1983). 
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FIGURA 2: Radiografia com nêutrons e desenho do padrão VISQI 
FONTE - AMORlM, 1987b. p.12. 

A FIG. 3 representa a radiografia de quatro pastilhas compactadas de óxido de uramo, 
diferentemente enriquecidas. O uso de PDI possibilita a medição dessas variações de 
enriquecimento, pois a probabilidade de uma interação nêutron-núcleo depende do nuclídeo em 
particular e não exibe uma relação direta com o número atômico, como ocorre na atenuação dos 
raios-X. Com nêutrons térmicos, o coeficiente de atenuação apresenta grandes variações entre 
nuclídeos. Desta forma,. isótopos diferentes podem apresentar seções de choque muito diferentes 
e a radiografia com nêutrons pode revelar a distribuição de um detenninado isótopo em uma 
amostra (W ALKER, 1985), medida a partir do tom de cinza médio de cada amostra. 

Na FIG. 4(a), é apresentada uma radiografia de um padrão construído em aço e polietileno. Esse 
padrão consiste em uma lâmina de polietileno de 1,3 mm de espessura, com trinca e orifícios, 
inserida entre duas lâminas de aço (com espessuras de 5 e 10 mm). Na FIG. 4(b), é mostrada a 
aplicação de rotinas de melhoria de contraste, de limiarização e de reversão da imagem para 
realçar a trinca e os orifícios presentes na lâmina de polietileno. Na FIG. 4(c), aparece o desenho 
desse padrão. 
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Pastilha I 
Pastilha 11 
Pastilha III 
Pastilha IV 

Enriquecimento: Urânio Natural 
Enriquecimento: 1,98% de U-235 
Enriquecimento: 2,8% de U-235 
Enriquecimento: 3,4% de U-235 

. FIGURA 3: Radiografia com nêutrons de pastilhas cilíndricas de óxido de urânio compactadas. 
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FIGURA 4: (a) Radiografia com nêutrons de padrão em aço e poli etileno; (b) Imagem melhorada 
com aplicação de rotinas de PDI; (c) Desenho do padrão. FONTE - AMORIM, 1987b. p.14. 
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A FIG. 5(a) mostra uma radiografia com nêutrons de um detector Geiger-Miiller construído com 
revestimento cilíndrico externo de aço inoxidável e filamento central blindado por um cilindro 
concêntrico, enquanto que na FIG. 5(b), é apresentada essa mesma imagem realçada com 
aplicação de rotinas de PDI, tendo sido aplicada uma melhoria de contraste seguida de uma 
extração de contornos. 

As FIG. 6 e 7 representam radiografias com nêutrons de materiais biológicos, tais como uma 
folha de hibisco de cerca de 0,2 mm de espessura e uma ante-coxa de galinha expostas ao fluxo de 
nêutrons durante 4 e 3,5 minutos, respecti\famente. 

(a) (b) 

FIGURA 5: (a) Radiografia com nêutrons de detector Geiger-Müller construído com 
revestimento cilíndrico externo de aço inoxidável e filamento central blindado por um cilindro 
concêntrico; (b) Imagem realçada com aplicação de rotinas de PDI. 

FIGURA 6: Radiografia com nêutrons de folha verde de hibisco . 

A FIG. 8 mostra as radiografias com raios-X e com nêutrons de um projétil calibre 38, onde 
pode-se observar que o exame por raios-X produz uma imagem mais nítida, mas não revela a 
presença do propelente, a pólvora, no interior do invólucro do projétil. 

Na FIG. 9, são apresentadas uma radiografia com nêutrons e uma radiografia com raio-X de um 
mesmo conjunto de peças para possibilitar a comparação entre os métodos. Pode-se constatar que 
os materiais leves, como os plásticos, são transparentes a raio-X, sendo visualizados somente 
através de radiografia com nêutrons. 
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FIGURA 7: Radiografia com nêutrons de .ante~coxa de galinha. 

. : ~ . 

FIGURA 8: Radiografia com raios-X e radiografia com nêutrons de um 

FIGURA 9: Radiografia com nêutrons e radiografia com raios-X de um conjunto de peças 
variadas (retentor de borracha, lâmina de cádmio, interruptor de plástico, frasco de polietileno). 

Comentários Finais 

A qualidade da imagem obtida depende da pressão mecânica entre o filme e o conversor: a área 
de bom contacto produz radiografias de boa qualidade, enquanto as outras áreas resultam em 
radiografias de qualidade inferior. Durante o processo de revelação dos filmes, a qualidade das 
radiografias pode ser melhorada pela variação dos seguintes parâmetros : velocidade de tração do 
filme, fluxo de água, temperatura da água, fluxo de ar aquecido e temperatura do ar -aquecido 
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(TOMLINSON, 1977). Isso justifica a utilização de um sistema automático de processamento de 
filmes de raios-X. 

o sistema de PDI está sendo implementado a partir da plataforma PhotoPix (SOL, 1993), 
desenvolvida para o ambiente MS-Windows utilizando programação orientada para objetos. 
Inicialmente, o sistema analisará imagens registradas em filme fotográfico, mas o objetivo final do 
trabalho é o desenvolvimento de um sistema capaz de capturar e analisar as imagens de 
radiografias com nêutrons em tempo real. 
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Resumo 
Este artigo apresenta um modelo para a avaliação de ordens de produção 

baseado em lógica nebulosa, aplicado à indústria de plásticos laminados. Os 
critérios utilizados no processo de avaliação, consideram os aspectos tecnológicos e 
gerenciais da produção no processo de tomada de decisão. Descreve-se as 
características da base de jUnções e da base de regras do sistema. Apresenta-se os 

resultados dos testes do sistema. 

1. Introdução 
o desafio da programação de produção é atender a vários objetivos simultaneamente. O atendimento da 
demanda é o primeiro deles, sendo o segundo ter capacidade de produção suficiente para atender essa 
demanda. O trabalho de programação de produção pode terminar com o atendimento da demanda e das 
restrições de capacidade, mas somente a satisfação destes dois objetivos, não assegura a lucratividade do 
negócio, pois a manutenção de um bom nível de atendimento aos clientes pode estar associada a um 
aumento dos estoques [1]. 

Consequentemente, a programação de produção tem efeito direto nos custos e pode ser alterada para 
minimizá-los. Os custos de produção afetos à programação de produção são: 

• O custo de preparação da máquina, que ocorre quando se troca de um produto para outro, em função 
dos custos de troca ou ajustes de ferramental e dispositivos, material para a limpeza da máquina, entre 
outros; 

• O custo dos estoques, que corresponde ao · custo do produto manufaturado mais o custo de manter os 
produtos armazenados, aguardando o momento da entrega. Suas implicações no fluxo de caixa das 
empresas afetam dramaticamente a lucratividade; 

• O custo do não atendimento da demanda, que pode ser analisado sob o ponto de vista de custo/beneficio, 
quando em função das restrições de capacidade não se é possível atender todos os clientes nas datas de 
entrega previstas . 

A programação da produção é, portanto, uma tarefa crítica para o controle de custos. Nesse sentido 
três questões devem ser consideradas: 

• Se por um lado, a programação de produção é um fator determinante no controle dos custos, por outro 
lado faz-se necessário conhecer os custos para se tomar corretamente as decisões . No entanto, o custo de 
obtenção dos valores dos custos de preparação e armazenagem, além dos custos e beneficios do nível de 
atendimento aos clientes, pode ser proibitivo num sistema de produção com muitos produtos diferentes; 
e, 

• As decisões de programação fazem parte do dia a dia dos planejadores de produção e são tomadas com 
base no conhecimento e na experiência adquirida ao longo dos anos, sem o apoio das áreas de custos . 
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A resposta para estas questões está na aplicação de um sistema computacional de programação de 
produção baseado na lógica nebulosa, que é uma técnica para se manusear informações qualitativas de 
uma maneira rigorosa. A aplicação da lógica nebulosa no processo de tomada de decisão da programação 
de produção, permite explorar sua principal característica, que é a tolerância à imprecisão das 
infom1ações, minimizando o detalhamento e a precisão das informações necessárias ao processo de tomada 
de decisão. 

Neste artigo apresenta-se uma proposta de modelo para a avaliação das ordens no processo de 
programação da produção. Descreve-se o ambiente de produção para o qual o modelo foi aplicado, os 
objetivos do modelo, os critérios utilizados na programação de produção e o sistema de tomada de decisão 
baseado em lógica nebulosa. Em seguida são apresentadas as bases de conhecimento nebulosas utilizadas 
no processo de tomada de decisão. Finalmente, apresenta-se os resultados dos testes realizados e as 
conclusões obtidas. 

2. Abordagens Existentes de PPCP 
Ao longo do tempo foram surgindo novas abordagens de Planejamento Programação e Controle de 

Produção (PPCP), que buscam atender as características do mercado e minimizar os custos de produção. 

• MRPII - Planejamento de Recursos de Manufatura 

Os sistemas de MRPII são um conjunto de ferramentas para o planejamento de produção e 
materiais, abordando o longo, médio e curto prazo [2] . O MRPII têm sido reconhecido como bons 
planejadores de produção para o longo e médio prazo, e cumprido seu papel na geração de ordens de 
produção e compras, assim como estabelecido uma gestão integrada dos dados de manufatura numa 
indústria. No entanto, os sistemas falham na programação/sequenciamento de produção das tarefas nas 
máquinas. 

• OPT - Opfmized Producfion Technology 

A primeira tentativa de melhorar o sistema clássico de emissão de ordens do MRPII foi a introdução 
do OPT f31. A técnica do OPT procura basear a programação da produção no fator limitante da 
capacidade da produção (gargalo da produção). O método do OPT consiste em se determinar o gargalo de 
produção, utilizando-se de uma programação backward com capacidade infinita a partir das datas de 
entrega dos produtos . Em seguida, os gargalos são programados e, finalmente, são programadas as 
operações posteriores e anteriores ao gargalo, tomando este como base. 

Como desvantagens, no OPT a programação do gargalo é realizada com o uso de uma técnica não 
divulgada pela empresa proprietária do sistema, e além de gerar um programa de produção sem nenhuma 
folga e preciso, sendo absolutamente crítico que o sistema seja seguido à risca. 

• J1T - ./us f-In-Time 

O J1T é reconhecido por muitos como um dos motivos mais fortes para o sucesso e grande 
competitividade dos japoneses. O J1T extrapolou as fronteiras do Japão, e muitas empresas ocidentais 
passaram a se utilizar dcsse conceito, que é uma forma simples de controlar a manufatura, relativamente 
às técnicas ocidentais, "puxando" a produção pela demanda [4]. No entanto, este sistema só pode ser 
aplicado em sistemas de manufatura onde as tarefas são repetitivas, os tempos e custos de setup são 
pequenos comparados aos tempos e custos de fabricação, e a demanda não sofre variações em um curto 
espaço de tempo. Logo, o J1T não pode ser aplicado irrestritamente a todos os setores da indústria. 

3. O Ambiente de Produção da Indústria de Plásticos Laminados 
Na indústria de plásticos laminados o principal processo de fabricação é a extrusão e laminação do 

plástico em uma máquina extrusora. Nestas máquinas, os cilindros de laminação estão posicionados após o 
dispositivo de extrusão. Os produtos obtidos nesse processo são chapas ou bobinas de plástico, com 
muitas variações possíveis em termos de cor e dimensões (espessura, largura e comprimento). Alguns 
produtos, denominados moldados, passam posteriormente por um processo de termoformagem à vácuo 
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(móldagem) e acabamento. A figura 1 apresenta de uma forma esquemática o fluxo de materiais na 
fábrica, onde foram realizados a implantação e os testes do sistema. 

Extrusão 

-20% 

-80% 

Acabamento 
IEmbalagem 

- ç~;.":::i. 

-
'-" V'f-" ' .<J..' ----, 

~~ Estoque de ?~ 
~ ~ Moldagem 
fj Chapas pl fi • V' 
á11 Moldagem :~ a acuo 

Figura 1. Esquema do fluxo de materiais na fábrica 

A empresa trabalha com produção sob encomenda, sendo que a demanda tem um comportamento 
bastante dinâmico, com muitas variações. A empresa atende em tomo de 400 pedidos de clientes ao mês. 
As datas de entrega tem maior incidência na primeira quinzena de cada mês, mas existe um fluxo constante 
de entrada de novos pedidos e eventuais alterações. 

Nesse ambiente de produção, as atenções do planejador de produção estão voltadas principalmente 
para o planejamento do uso das máquinas extrusoras, por onde flui toda a produção da empresa. Seja 
devido ao aito custo do investimento, seja pelo fato de em situações normais de mercado as extrusoras 
trabalham com sobrecarga, caracterizando um gargalo de produção e trazendo como consequência o fato 
de muitos pedidos serem entregues após a data prevista. 

Dentro desse quadro o objetivo da programação de produção é otimizar o uso desse recurso escasso 
que são as extrusoras . Os objetivos a serem perseguidos são: 

• a minimização da preparação de máquina; 

• a minimização dos atrasos em relação às datas de entrega dos pedidos; e, 

• a minimização do estoque de produtos . 

A preparação de máquina depende das características do produto que está sendo produzido e do 
próximo produto a entrar em produção na máquina. Os parâmetros determinantes na preparação da 
máquinas são: 

• Cor; quanto maior for a variação de cor mais desfavorável será a preparação da máquina e maior a 
quantidade de material a ser reciclado; e, 

• Espessura e largura; variações das dimensionais entre produtos, que geram um trabalho de ajuste do 
dispositivo de extrusão. 

Portanto, em termos de preparação da máquina, o objetivo é minimizar as variações de cor, assim 
como as variações de espessura e largura do dispositivo de extrusão. 

O cumprimento das datas de entrega acordadas define o nível de atendimento aos clientes . No caso 
dos clientes preferenciais as tolerâncias ao atraso são menores, podendo ocasionar parada em suas linhas 
de montagem. 

Para se reduzir os estoques, o produto deve ser fabricado o mais tarde possível respeitando a data de 
entrega dos pedidos. Dessa forma, o material vai ficar o menor tempo possível armazenado no estoque de 
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produtos. Por outro lado, visa também, resguardar a empresa quanto as alterações, seja em termos de data 
de entrega ou quantidade do produto, ou mesmo quanto aos cancelamentos dos pedidos de venda. O uso da 
matéria prima é otimizado, pois só é utilizado o material que realmente vai ser vendido, no menor tempo 
possível. 

4. O Modelo Proposto 
As atividades de PPCP se iniciam com o Planejamento da Produção, que através de um MRP 

planeja as ordens de produção necessárias ao atendimento dos pedidos de clientes. 

A seguir, numa fase intermediária entre o MRP, que realiza o planejamento das ordens, e o 
sequenciamento, são calculadas as data de inicio mais tarde para a operação de extrusão de cada ordem de 
produção. Essa data é obtida fazendo-se uma simulação backward do progresso da ordem de produção, a 
partir da data de entrega do pedido. Neste procedimento são considerados os tempos de transporte, espera, 
preparação e processamento. No processo de simulação backward a capacidade de produção das máquinas 
é considerada infinita. 

A data de início de produção assim calculada, atende aos objetivos de minimização dos atrasos e de 
minimização dos estoques, pois uma vez que o produto tem sua produção iniciada nesta data, não se gera 
atraso e o produto uma vez concluída sua produção é imediatamente expedido. A data de inicio mais tarde, 
é por:tanto, a data ideal de fabricação quando se considera entre os objetivos, àqueles afetos à dimensão 
tempo. Pode-se dizer que a data de inicio mais tarde de uma ordem de produção estabelece uma âncora 
temporal. Qualquer deslocamento no tempo do inicio de produção, seja para frente ou para traz, penaliza 
essa ordem quanto ao atendimento desses objetivos. 

Após o procedimento de cálculo das datas de início mais tarde, faz-se o sequenciamento de 
produção no centro de trabalho gargalo, através da simulação forward do progresso das ordens de 
produção, considerando-se finita a capacidade de produção. Descreve-se nesta sessão a dinâmica do 
processo de simulação, os critérios utilizados na avaliação e seleção das próximas ordens a serem 
sequenciadas, e o Sistema de Tomada de Decisão baseado na lógica nebulosa. 

4.1. Dinâmica do Processo de Simulação 
O processo de simulação pode ser descrito de uma forma resumida pelos seguintes passos: 

• passo O: 

• passo I: 

• passo 2: 

• passo 3: 

• passo 4: 

Determina-se as condições iniciais da simulação; 

Avaliam-se, através de um Sistema de Tomada de Decisão baseado em lógica nebulosa, 
as ordens de produção candidatas ao sequenciamento, atribuindo-se a cada ordem uma 
prioridade; 

Seleciona-se a ordem de produção a qual foi atribuído o maior valor de prioridade, para 
ser a próxima ordem programada; 

Faz-se a programação da ordem selecionada, determinando-se para a mesma o instante 
(data e hora) de início de produção. Calcula-se o instante de término previsto para a 
ordem, que corresponde ao novo instante a partir do qual a máquina estará disponível; 

Verifica-se se ainda existem ordens candidatas. Caso existam retoma-se ao passo 1, caso 
contrário a simulação está concluída. 

4.2. Critérios utilizados no sequenciamento das ordens de prOdução 

Na seleção da próxima ordem a ser produzida, as ordens de produção candidatas são avaliadas 
segundo critérios que levam em consideração parâmetros tecnológicos e gerenciais, em consonância com 
os objetivos definidos para a programação de produção. 

Na avaliação tecnológica avalia-se o esforço de preparação da máquina, necessário para adequa-la à 
produção do produto referente a ordem candidata. Quanto menor for o esforço de preparação da máquina 
mais adequada será a ordem candidata ao atendimento dos objetivos tecnológicos, portanto melhor será 
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sua avaliação tecnológica. Por outro lado, quanto maior for o esforço de preparação da máquina, menos 
adequada será a ordem e, consequentemente, pior será sua avaliação. 

A avaliação gerencial é composta de três componentes, descritas a seguir: 

• Um dos componentes da avaliação gerencial está ligado a dimensão tempo, isto é, o instante em que a 
ordem de produção é programada. Neste caso, a avaliação de cada ordem é medida pela diferença entre 
a data na qual a ordem seria programada e a data ideal de fabricação . Quando o valor dessa diferença é 
negativo, significando que a ordem seria programada adiantada, a avaliação é baixa, e vai aumentado 
suavemente até o valor dessa diferença ser zero. Quando o valor dessa diferença é positivo, significando 
que a ordem seria programada em atraso, a avaliação é melhor, e aumenta na medida que o atraso 
também aumenta. 

• Um segundo componente desta avaliação é puramente gerencial, dado pelo tipo de cliente que uma dada 
ordem deve atender. Estes são classificados em clientes preferenciais e não preferenciais. No caso de 
avaliação de uma ordem de um cliente preferencial, os atrasos que porventura venham a ocorrer, devem 
ser penalizados com maior rigor. 

• A terceira componente da avaliação gerencial é a própria avaliação tecnológica, que é, então combinada 
com os outros parâmetros gerenciais para se definir a avaliação de um ordem. 

Cabe justamente a avaliação gerencial combinar diferentes componentes avaliatórias de cada ordem 
de produção, para dessa forma se determinar qual ordem é a mais indicada para ser a próxima ordem 
programada, a cada etapa do processo de sequenciamento. 

4.3. Estrutura do Sistema de Tomada de Decisão 
A questão que se coloca neste ponto é como, então, tratar esses diversos objetivos para selecionar a 

melhor entre as ordens candidatas . A solução apontada por Dobson et alli [5], é de se transformar todos os 
objetivos citados em custos, tomando-se necessário levantar os custos do atraso, os custos de estoque e 
custos de preparação da máquina. Dessa forma, o objetivo passaria a ser único: de minimizar a soma de 
todos os custos envolvidos na produção. 

Esta solução envolve um trabalho muito grande para um levantamento preciso dos custos, que em 
muitos casos não é facilmente quantificável. O custo do atraso, por exemplo, tem em sua composição itens 
de fácil quantificação como o custo de se atrasar em n dias o faturamento do um dado pedido; mas tem, 
também, outros itens de dificil quantificação como o impacto negativo no relacionamento da empresa com 
seus clientes em função de atrasos na entrega dos produtos. Em termos dos custos de preparação de 
máquina seria muito mais dificil levantar uma matriz de custos para preparação de máquina, não só pelo 
grande número itens que podem ser produzidos, como pela constante introdução de novos itens . 

Estas observações tiveram como objetivo mostrar que neste caso um levantamento detalhado e 
preciso das informações necessárias para se estabelecer um critério único de tomada de decisão é custoso, 
ou seja, a informação detalhada e precisa é cara [6]. Por outro lado, a ausência dessas informações não 
imobiliza a gerência das empresas, que toma suas decisões baseada nos dados disponíveis, além do bom 
senso e da intuição. O modelo proposto neste trabalho propõe como alternativa o uso da Lógica Nebulosa 
no processo de tomada de decisão, e dessa forma explora sua principal característica que é a tolerância à 
imprecisão, minimizando o detalhamento e a precisão das informações necessárias ao processo de tomada 
de decisão [7]. 

O modelo propõe que a seleção dos candidatos à programação, a cada etapa do processo de 
simulação, seja realizada com a aplicação de um Sistema de Tomada de Decisão baseado na Lógica 
Nebulosa. O sistema faz, então, uma análise das ordens candidatas e seleciona aquela que melhor se 
adequa aos objetivos desejados. 

A figura 2 apresenta de uma forma esquemática o processo de avaliação das ordens candidatas que 
está dividido em duas partes. Primeiramente se faz uma avaliação de cada ordem quanto a sua adequação 
aos objetivos tecnológicos, para numa segunda etapa combinar seus resultados com os objetivos 
gerenciais . Nas sessões seguintes são descritas as bases de conhecimento para essas avaliações. 
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Figura 2. Processo de Avaliação das ordens de produção candidatas 

4.4. Base de Conhecimento Nebulosa para a Avaliação Tecnológica 

A base de funções do Sistema de Tomada de Decisão para a Avaliaçao Tecnológica é composta 
pelas grandezas que expressam as condições e a conclusão. As grandezas envolvidas nas condições são as 
variações de espessura, largura e cor, representadas no sistema pelas variáveis linguísticas denominadas 
delesp, dellarg e delcor, respectivamente. Para cada uma dessas variáveis foram criadas quatro partições 
nebulosas, que expressam variações mínimas, baixas, médias e altas . 

Como exemplo, a figura 3 representa graficamente as funções de pertinência dos termos linguísticos 
da variável delesp. A variação mínima de espessura, tem o seu ponto de amplitude máxima em zero, isto é, 
a função de pertinência do conceito de variação mínima atinge seu valor máximo quando não há variação. 
Os conceitos de variação baixa e média atingem seus valores máximos em 2 e 4 mm, respectivamente. O 
conceito de variação de espessura alta atinge seu valor máximo com variações a partir de 6 mm. 

A base de regras do sistema é formada por um conjunto de regras para a avaliação tecnológica dos 
candidatos, com a atribuição de valores de setup, para todas as combinações dos conceitos das variações 
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(il) de espessura, largura e cor. Essa atribuição foi realizada com o preenchimento das tabelas verdade, 
que cobrem todas as combinações possíveis. 

4.5. Base de Conhecimento Nebulosa para a Avaliação Gerencial 
A base de funções do Sistema de Tomada de Decisão para a Avaliação Gerencial é composta pelas 

grandezas que expressam as condições e a conclusão, é mostrada na figura 4. As grandezas envolvidas nas 
condições são a variável setup, resultante da avaliação tecnológica, a diferença entre a data de início mais 
tarde da ordem candidata e o ' relógio do simulador, representada no sistema pela variável lingüística 
denominada emfase e o tipo de cliente, preferencial ou não preferencial. A variável setup tem a mesma 
representação nas duas bases de conhecimento. 

A conclusão da avaliação gerencial do STD é uma nota entre ° e 100, atribuída a uma variável 
lingüística priorid. A figura 4 representa graficamente os termos linguísticos associados à variável priorid. 
0s conceitos são: muibaixa, baixa, média, alta e muialta, e atingem seus valores d~ amplitude máxima em 
0, 25, 50, 75 e 100, respectivamente. 

A base de regras do sistema é formada por um conjunto de regras para a avaliação gerencial dos 
candidatos, com a atribuição de valores de prioridade, para todas as combinações dos conceitos das 
variações das variáveis emfase, setup e tipo de cliente. Essa atribuição foi realizada com o preenchimento 
das tabelas verdade, que cobrem todas as combinações possíveis. 

5. Resultados dos Testes Realizados 
A comparação das programações de produção realizadas é feita com o uso dos seguintes parâmetros 

que expressam os objetivos gerenciais e tecnológicos: 

• a somatória dos atrasos : este valor representa a soma do número de dias em que ordens de produção 
foram programadas em atraso, em relação às datas de início mais tarde; 

• a somatória dos atrasos em ordens de clientes preferenciais; 

• a somatória dos adiantamentos: este valor representa a soma do número de dias em que ordens de 
produção foram programadas adiantadas, em relação às datas de início mais tarde; 

• o número de vezes em que a máquina produziu um grupo de ordens de cor preta ou grafite, seguida por 
ordens de outras cores; 

• a somatória dos módulos das variações de espessura; 

• o número de vezes em que na preparação da máquina não houve necessidade de mudança de espessura; 

• a somatória dos módulos das variações de largura do equipamento; 

• o número de vezes em qu.e na preparação da máquina não houve necessidade de mudança na largura da 
máquina; 

Os resultados das avaliações das programações de produção serão analisados comparando-se as 
programações baseadas em regras tradicionais como SPT (Shortest Processing Time) e EDD (Earliest 
Due Date), a Prática Corrente (atualmente realizada na empresa) e a programação Fuzzy. Para facilitar 
a visualização dos resultados, os dados são apresentados na forma de gráficos . A figura 5 apresenta o 
gráfico das somatórias de atrasos e adiantamentos, para cada uma das programações. Na figura 6, para 
cada uma das programações, são apresentados em gráficos as grandezas que avaliam as preparações de 
máquina como o número de grupos de cor preto, a somatórias de variações de espessura e o número de 
preparações sem variações, e as somatórias de variações de largura e do número de preparações sem 
variação de largura, respectivamente. 
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pessimo - preparação pessima 

JrLlCO - prepul'uçJn fracu 

/ 

regular - preparação regular 

I 
bom - preparação boa 

~ ~ ~ ~ \ ~ o'mo ~ ,.,o""õo .'mo 

o 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 setup 

Tipo de Cliente: 

- Preferencial 

- Não Preferencial 

inicioml - data de inicio mais tarde 

adiantpq - adiantamento pequeno 

Base de Regras atlianlllltl - atlialllalllenlo médio 

Grupo Preferncial: adlanCgr-adlOncamenlogrande/ 

SE ef]1fase é adiantpq E setup é regular ~ , __ 
ENTAO priord é média 1-_.-...;:lL-.... - --
SE ef]1fase é iniciomt E setup é bom 
ENTAO priord é alta 
SE ef]1fase é iniciomt E setup é otimo 
ENTAO priord é muialta 

alrasopq - alraso pequeno 

a/I'Qsomd - atraso médio 

\Irasomd - alraso grande 

o~ __ +-__ ~ __ ~~~~~~~~~~ __ ~ __ -+ ____ ~ ______ ~ 

nwibaixa - prioridade muito hai."I:Q 

b(li.:((I - prioricklde baixa 

-10 

media - prioridade media 

-a 

alta - prioridade alIa 

-6 -4 -2 o 2 4 6 a 10 em(ase (dias) 

Base de Regras 
Grupo não Preferencial: 

SE emfase é adiantpq E setup é regular 
ENTÃO priord é baixa 
SE emfase é iniciomt E setup é bom 
ENTÃO priord é media 
SE emfase é iniciomt E setup é otimo 
ENTÃO priord é alta 

o~~r--~~~-+-~+-'-+--~~q--~~~---. 
o 10 20 30 40 50 60 70 ao 90 100 priorid 

Figura 4. Esquema da base de funções e bases de regras para a priorização de ordens 

Comparando-se o desempenho das regras, observa-se que: 

• A regra SPT, por programar primeiro as ordens de menor tempo de processamento, gerou um número 
muito grande de ordens produzidas com vários dias de adiantamento; 

• Do ponto de vista dos atrasos A regra SPT teve, aparentemente, um desempenho melhor que o das outras 
regras . Mas, quando se considera os atrasos em ordens de clientes preferenciais, foi a regra que teve o 
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Figura 5. Gráfico das somatórias de adiantamentos e atrasos 

pior desempenho. Isto porque, as ordens com maiores tempos de processamento ou de maiores 
quantidades, são programadas por último, mas são geralmente geradas a partir de pedidos de clientes 
preferenciais . Das últimas dez ordens programadas por esta regra, seis diziam respeito a a clientes 
preferenciais . 

• a regra EDD teve um desempenho semelhante considerando-se os atrasos e um pouco melhor nos 
adiantamentos. Principalmente porque ela se concentra somente nos objetivos gerenciais de minimizar os 
atrasos e os adiantamentos, não levando em conta os objetivos tecnológicos . 

• Do ponto de vista da minimização da preparação de máquina na troca de produtos, o desempenho da 
regra SPT e EDD foi insatisfatório, pois gerou variações muito grande tanto em termos de grupos de 
cores como de dimensões. Estes dados sobre preparação da máquina eram esperados pelo fato de não 
haver nessas regras nenhuma preocupação quanto a este aspecto. 

Um melhor desempenho dessas duas regras face aos objetivos tecnológicos somente pode se dar por 
pura coincidência dos dados, que as mesmas manipulam, com os parâmetros de preparação de máquina, 
pois não há nas regras nenhuma preocupação nestas regras em minimizar a preparação da máquina. 

• Na programação Prática Corrente há uma ênfase bastante grande na satisfação dos objetivos 
tecnológicos . Este fato pode ser observado pelo melhor desempenho na ordenação das cores, nas 
somatórias de variações de espessura e no número de preparações sem variação de espessura; 

• Com relação aos objetivos gerenciais, a preocupação se volta mais para o lado de minimização dos 
atrasos. A Prática Corrente teve, em relação a Fuzzy, um desempenho um pouco inferior (em tomo de 
10%) quanto a soma dos atrasos, mas essa diferença foi bastante maior (cerca de 80%) quanto a soma 
dos adiantamentos; 

• Na programação Fuzzy, há uma melhor ponderação entre os objetivos gerenciais e tecnológicos. Há um 
ganho quanto aos objetivos gerenciais: - pequeno em relação aos atrasos; e, - significativo em relação 
aos adiantamentos, em detrimento de uma pequena perda no aspecto tecnológico, que foi mais acentuada 
nos ítens envolvendo variações de espessura. 

O ganho obtido na somatória dos adiantamentos é bastante significativo e compatível com o 
momento atual de se buscar a redução dos estoques, gerando um impacto positivo no fluxo de caixa da 
empresa. 
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Figura 6. Gráfico dos parâmetros de avaliação tecnológica 

6. Conclusões 
De posse das análises das programações realizadas têm-se as seguintes conclusões. 

• O resultado do teste de desempenho comparativo entre as programações de produção mostrou a 
validade do modelo proposto neste trabalho, quando comparado com métodos convencionais de 
programação, bem como quando comparado com a programação efetivamente realizada. 

Além disso, os resultados tomam evidente a importância de se perseguir simultaneamente os 
diversos objetivos, tecnológicos e gerenciais, da programação de produção, e expõem a capacidade do 
modelo de ponderar bem esses objetivos, durante o processo de sequenciamento da produção. 

• A lógica nebulosa mostrou ser uma ferramenta útil para a modelagem e o tratamento de objetivos 
múltiplos, de difícil quantificação e ponderação relativa, além de conflitantes entre si, em sistemas de 
programação de produção. 

7. Bibliografia 
I. Mirsky, M. - "Process Industry Scheduling: The Missing Link", APICS - The performance Advantage, 

September 1992 

2. Vollmann, T.E., 8erry, W .L. & Whybark, D.C. - Manufacturing Planning and Control Systems, Dow 
Jones-Irwin, 1988 

3. Browne, J. , Harhen, J. & Shivnan, J. - Production Management Systems - ACIM Perspeetive, Addison
Wesley, 1988 

4. Sandras, W .A. - Uma Guinada de 1800 em Direção ao JIT rrQc, Livraria Editora Cátedra, 1989 

5. Dobson, G., Karmarkar, U.S . and Rummel, 1. - "A Closed Loop Automatic Schedulig System (Class)", 
Production Planning & Control, Vol. 3, No. 2, 1992 

6. Zadeh, L.A. - "The Calculus ofIFrrHEN Rules", AI Expert, march, 1992 

7. Lee, c.c. - "Fuzzy Logic in Control Systems: Fuzzy Logic Controler - Part I1Part 11", IEEE Trans. 
Syst. Man Cybem., vol. 20, no. 2, pp. 404-418, 1990 

- 252-



I SBAI- UNESP - Rio Claro/SP - Brasil 

A LOAD INSENSITIVE FUZZY LOGIC CONTROLLED POSITIONER 

HAROLDO RODRIGUES DE AZEVEDO 
sÍL VIA FERNANDA MARTINS BRANDÃO 

JOÃO BOSCO DA MOTA ALVES 

Departamento de Engenharia Elétrica 
Universidade Fede.oal de Uberlândia - Campus Santa Mônica 

38400 - 902, Uberlândia, MG, BRAZIL 
e-mai!: haroldo@brufu.bitnet; fax : 55 (34) 2365099 

Abslract - This paper presents an application of fuzzy logic to control the posltlOn of a load 
coupled to the output shaft of a gearbox. The primer mover of the gearbox is a dc machine which 
is supplied by a chopper circuit. The elaboration and tuning of the fuzzy logic controller (FLC) 
is based on a sliding mode control (SMC). The results are presented in comparative terms among 
the FLC, SMC and the classical proportional-integral-derivative controller (PID). In this 
application the FLC proved to be better than the PID because the PID is highly sensitive to the 
load changes (torque changes) while the FLC is insensitive. 

1. INTRODUCTION 

The position controllers usmg dc machines are very common for industrial applications . It 
could be mentioned the numeric controlled tool machines, robots, etc .. This paper presents a 
fuzzy logic controlled positioner which uses a dc machine and operates with a non-zero 
mechanical torque. 

The application of control algorithms based on the fuzzy sets theory , proposed by Zadeh [4], 
has grown in recent years [6-7]. This control method can be regarded as an adaptive control 
based on a Iinguistic process which is in turn based on the prior experience and heuristic rules 
used by human operators.the implementation of such control consists of translating the input 
variables to a language, like: positive big, zero, negative small, etc . and to establish control rules 
so that the decision process can produce the appropriate outputs. If necessary, these Iinguistic 
outputs are transformed to numeric values [6] . 

The analysis of a sliding mode control (SMC) was used to tune the fuzzy logic controller 
(FLC). This method allowed to achieve a positioner which is insensible to the load disturbances. 
The results of applying the FLC are compared to those obtained by the application of SMC and 
the classical proportional integral derivative (PID) controller. It is shown that the FLC has a good 
transient and steady state features, independent1y of the mechanical torque or load, while the PID 
has a strong dependency from the load characteristics. 

2. SYSTEM DESCRIPTION AND DYNAMIC EQUATIONS 

Figure 1 shows the control system. The actual position e is compared to the reference position 
er and the position error e is used as the input to the controIler, which generates an armature 
reference current IreI The actual armature current ia is compared to the current IreI and its error 
is used to drive an hysteresis chopper circuit which provides appropriated voltages to the 
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Figure 1. Contl'Ol plant. 

armature terminais. The ficld current cxcitation is kept constant. The controller can be the 
c1assical PIO, the Sl'vlC or the FLC. In case of SMC or FLC use, there is an additional input that 
is the ratio of error change li 

The motor and gearbox call be described by the following state equations: 

R KJ 1 
-~ i - --- <..) + - . v 

L a L L 
a nr a a 

(1) 

ÉY! ___ = ~~ nr i _ 10 <..) _ } _ n 2 T 
dt J a J J r m 

o o o 

(2) 

dO 
- =<..) (3) 
dt 

where: ia is the armature current (A), w (rad/s) and () (rad) are, respectively, the angular speed 
and position of thc gearbox output, RIl is the armature resistance (O), La is the armature 
inductance plus the smoothing inductance (H), nr is the input/output gearbox ratio,fo is the total 
mechanical damping (N .m.s),.Io is the total moment of inertia (Kg.m2), li is the armature voltage 
(V), Tm is the mechanical torque after the gearbox (N.m) and K:: (N.m/A) and K3 (V.s) are 
constants which depend on the machine parameters. 
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Figure 2. Ideal response. 

3. THE SLIDlNG MODE CONTROL 

In this considerations, it is assumed that the mechanical time constant is toa high compared 
to the electrical time constant. It is also assumed that the optimal system response means the 
fastest response without overshoot. Figure 2 illustrates an ideal situation for the system response. 
This figure represents a step in the reference position. The initial position is zero . At this instant 
the reference current IreI assumes the maximum value iam. The armature current ia follows the 
reference assuming the same (rated) value. Thus the acceleration is maximum and the speed rises 
fast. At instant 1 ~: 11 the reference current must be inverted assuming the maximum negative 
value -ialll so that the motor can stop j ust when the position reaches the reference at instant ( = 

12. At this instant, the reference current must be set to the steady state value so that the load 
position can be maintained constant. lf the instant 11 is not well estimated, either it may have an 
overshoot or the desired position may not be reached. Figure 3 presents the same response in a 
phase plane in terms of c, and i. The same instants li and /2 are shown. When / = 1/, the 
reference current must be inverted. After this time the curve follows the sliding line trajectory 
in phase plane. The current of reference must be positive on the right side of the sliding line and 
negative on the left side. The sliding line equation can be carried out from the state equations. 
Considering the equation 2, we obtain: 

c (4) 

For 11 < 1 < 12, Ik = ia = IreI = constant. Factor C will be constant in case of a constant torque . 
The error c, and the error change i are expressed by : 
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~(t) = ar - a(t) 

i: (t) = - d a (t) = - c.> (t) 
d t 

Errar 

Iref ) o 

(5) 

(6) 

Since the initial instant is t "'" tI, the initial conditions are e(t I) and éO I). From equations 4, 
5 and 6, it is possible to find the sliding line trajectory which is given by the following 
expresSlOn: 

(7) 

Equation 7 establishes the point (e,é) where the reference current must be inverted, so that the 
origin can be reached. This equation depends 00 the value of C which depends on the Ik and 1'm. 
Sioce Ik = constant, there are a family of sliding lines io function of the torque values. It can be 
defined the new variables F,J' and /)1' to avoid this torque dependency. The new equation is: 

(8) 

where: 
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E (t) = lo e(t1) 

T 1 J A 
o T 

D (t) = ê(t1) 
TIA 

T 

and 

C J o A =--
T lo 

(9) 

(lO) 

(11) 

Equation 8 gives the relation between h:r and DT. This equation:doesn't depend on the torque. 
It means that now there is only one sliding line trajectory for any value oftorque. Figure 4 shows 
the new trajectory . The non-dimensional variables Er and DT will be the ihputs of the SMC. The 
SMC output is the control variable IreI which assumes the values ~' iam or -iam, where iam is the 
armature rated current. SMC is a kind of on-off controllerand it presented agood re'sponse in 
transient state, but in steady state it presented the chattering problém. 

DT 

ET 

Figure 4. The new sliding t.raject.ory. 

4. THE FUZZY LOGIC CONTROLLER 

Let U be a collection of objects. U is called the ,uni verse of discourse. A fuzzy set F in U is 
defined to be a set of ordered pairs [4, 9]: ' 
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F = 1 li, JlF( li) I u E U I (12) 

where JlF(lI) is the membership function of u in U and JlF(u) takes values in the interval (O, I) . 
The inputs and outputs of the FLC are expressed in several linguistic leveIs, such as, positive 

big, positive smalI, zero, negative medi um, etc. Each leveI is described by a fuzzy set. Figure 5 
presents the FLC configuration . The FLC focused in this paper has the same inputs as the SMC 
reJated above. The output is the increment f:Jre/ of the control variable Ire! The input crisp 
variabJes [<;7 and D 7 are transformed to fuzzy variables A' and B' respectively . This transformation 
is calIed: fuzzyfication. The output fuzzy variable C' is obtained from a compositional operation 
which is done by the "Oecision Make" block [9]. 

C' = B' o ( A' () Ri ) 

where R is an inference reJation and "o" is the compositional operator. 

KNOWLEDGE 
BASE RULE GENERATION 

BASE OF lNFERENCE 
INFERENCE MACHINE 
RELATIONS 

r-

DATA 
BASE 

FUZZY- . DECISION DEFUZZY-
FICATION MAKING FICATION 

CRISP FUZZY FUZZY 
INPUT INPUT OUTPUT 

VARIABLES VARIABLES "'RIABLE 

Figure 5. FLC diagramo 

(13) 

CRISP 
OUTPU T 
VARIABLE 

The data base and the rule base form the knowledge base which is used to obtain the 
inference relation Ri . The data base contains a description of input and output variables using 
fuzzy sets. The ruJe base contains a colIection of fuzzy conditional statements, such as : 

If F I is Ai and /)7 is Bi then f:.Ire! is Ci o (14) 

In this controller, the inference relation Ri is expressed in terms of a cartesian product of the 
sets Ai, Bi and Ci : 

Ri = Ai x Bi x Ci (15) 

The FLC elaboration , for the present system, is based on the previous analysis done relatively 
to the SMC. The data and rule bases have to be built so that f:.Iref changes its signal c10se to the 
sliding line. If Lllre! is sufficientIy high the reference current Ire! will be inverted when the 

- 25R-



I SBAI - UNESP - Rio Claro/SP - Brasil 

__________________________ DT ________________ __ 

ET P7 

P6 
PS 
P4 
P3 
P2 
P1 
Z 

0.8 

0.8 

0.4 

0.2 

N7 N6 NS N4 N3 N2 N1 Z P1 P2 P3 P4 PS P6 P7 

PS NS I~S N5 NS NS NS NS I~S NS N5 Nó N5 N5 N5 
PS P5 NS N5 NS N5 N5 N5 Nó NS N5 N5 NS N5 N5 
P5 PS PS N5 NS NS NS NS N5 N5 N5 N5 N5 N5 N5 
P5 P5 P5 P3 N3 N3 N3 N3 N3 NS NS NS N5 NS N5 
P5 P5 P5 P3 N1 N2 N2 N2 N3 N4 N5 N5 N5 N5 NS 
P5 P5 P5 P3 P1 N1 N1 N1 N1 N1 N2 N3 N5 N5 NS 
P5 PS PS P3 P2 P1 N1 N1 N1 N1 N2 tJ3 NS NS NS 
PS PS PS P3 P2 P1 P1 Z N1 N1 N2 N3 NS NS NS 

Table l. Rule base. 

Or-----------------------------------+-~ 

-1 -0.9 -0.8 -0.7 -0.8 -0.5 -0.4 -0.3 -0.2 -0.1 o 0.1 

E T(·286) 

Figure 6. Fuzzy line and sliding line. 

ET QO Q1 02 03 Q4 QS Q6 Q7 08 09 10 

P7 QO QO QO 00 QO QO QU QO QO QO 1.0 
P6 QO QO 00 QO QO 00 QO QS 1~ OS QO 
PS 0.0 0.0 0.0 0 .0 0.0 o o 0.5 1 o OS 0.0 0 .0 
P4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 O.S 1.0 1.0 0.5 0.0 o o 
P3 0.0 0.0 0.0 O.S 1.0 1.0 O.S o o 0.0 0.0 0.0 
P2 0.0 O.S 1.0 1.0 O.S 0.0 00 o o 0.0 o o 0.0 
P1 O.S 1 o 1.0 O.S 0.0 00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Z 1~ OS QO QO QO QO QO QO QO QO QO 

DT QO Q1 Q2 03 Q4 OS 06 Q7 Q8 Q9 10 

P7 QO QO QO QO 00 QO QO QO 00 00 10 
P6 0.0 o o 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 OS 1 o OS 
PS 0.0 0.0 0.0 o o 0.0 0.0 O.S 1 o 05 0.0 o o 
P4 QO QO QO 00 03 Q7 1~ 07 0 3 00 QO 
P3 0.0 0.0 0.0 05 1.0 05 0.0 o o o o o o o o 
P2 0.0 O.S 1 o 1 o 0.5 o o o o 0.0 o o o o o o 
P1 O.S 1.0 1 o 05 0.0 0.0 o o o o 0.0 0.0 0.0 
Z 10 OS QO QO 00 QO 00 QO 00 QO QO 

.1IREF 0.0 o 1 o 2 o 3 o 4 OS 0.6 07 0.8 0.9 1.0 

P5 
P4 
P3 
P2 
P1 
Z 

00 00 00 QO QO 00 00 00 QO OS 10 
QO 00 QO 00 QO 00 00 05 1~ Q5 QO 
QO 00 QO 00 00 OS 10 OS 00 00 QO 
00 00 0 0 0 5 10 05 00 00 0 0 00 00 
00 05 10 05 00 00 00 00 00 00 0 0 
1~ QO 00 00 QO 00 00 00 00 00 00 

Table 11. Data base. 

trajectory crosses the fuzzy line in the phase plane. The collection of actions must be developed 
so that tllre/ be high when the trajectory is not dose to the origino However, close to the set 
point, tllreI must be small to avoid chattering in steady state operation. Table I presents the rule 
base. This table is symmetricaI. For this reason, they are shown only the E, positive leveis. 

lt has chosen 15 linguistic leveis for E'l' and D1' and li leveis for tllret: Table II shows the 
data base, including the inputs and the output. The fuzzy sets of the positive leveis are 
symmetrical , relatively to the fuzzy sets of the negative leveis. 

The determination of the crisp value of tllrefis done by means of the center of are a concept 
[5,6]. 

The fuzzy set application explained above produced good results in terms of transient 
response. The FLC is not able to produce a curve like the sliding line, because the FLC 
algorithm does not have a continuous characteristic. It is possible to achieve a curve formed by 
steps. Figure 6 shows the fuzzy line performed by the chosen method. The process is not 
continuous. For this reason it was obtained an erro r in steady state. It was decided to solve this 
problem using a nest arrangement of control rules [8]. The rule base is arranged to have an 
inserted space in which the same set of control rules is used recursi vely and a gain for tllrej' is 
changed according to the degree of the inserted rules. By using this method it is possible to 
achieve a feature almost continuous close to the set point. The small steps close to the origin, in 
Figure 6, corresponds to the inserted rules. 
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Figure 7. Step response: rated torque. Figure 8. Phase plane: SMC. 

5. SlMULATION AND RESULTS 

Table III presents the parameters used in the 
simulatiol1. The simulation was done for the controllers 
PIO, SMC and FLC. The PIO tuning has been done for 
rated torque operation . 

SYMBOL VALUE UNIT MEANING 

The extreme values, of the uni verses, showed in table 
11 , are: ETmax = 0.0035 , OTmux = 0.086 and jJrefmax = 
150 A . 

Figure 7 presents the step responses when the 
reference position is changed from zero to 1 rad, for 
rated torque condition . The SMC, FLC and PIO reach 
the set point in 1.3, 1.6 and 2.8 seconds respectively. 

Ra 
La 
fo 
Jo 
K2 
K3 
nr 
Tr 

0.2 
0.02 

n 
H 

armalure resislance 
total induclance 

0.002 N.m .s mechanical damping 
0 .02 Kg .m2 momenl of inertia 
0.00814 N.m/A conslanl 
0.055 V.S conslanl 
0.1 
3.0 N.m 

gearbox ralio 
raled Iorque 

Table 111. Parameters. 

Figures 8, 9 and 10 show the phase planes, in terms of error and error change. 
Figure 11 presents the step responses when the reference position is changed from zero to 

rad, for 10% of the rated torque. The SMC, FLC and PID reach the set point in 1.1 , 1.5 and more 
than lOs respectively . 

Figure 12 shows the step response when the reference position is changed from zero to 1 rad 
and the torque is oscillating following the sinusoidal function : Tm = 3.0 sin I . The SMC and FLC 

Error Change(rad/a) 
0.2 .------=--------------------------, 

errar change(rad/a) 0.1 .---'-__ -=-..c'----'-__________________ --, 

O~------------------------_r--~ O~------------------------_r--~ 
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-0.8 PIO 

FLC - 0.4 
-1 

-1.2 
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-1.11 '-------'------'------'------'-------'------' -0.7 '-------'------'------'------'-------'-----' 
o 0.2 0.4 0.11 0.11 1.2 o 0.2 0.4 0.8 o.a 1.2 

Error(rad) errar(rad) 

Figure 9. Phase plane: FLC Figure 10. Phase plane: PID. 
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reach the set point in 1.2 and 1.3 s respectively . The PIO is not able to maintain constant the 
position. 

Poaltlon(rad) 
1.2 

0 .8 

0 .8 

0 .4 

3 4 
Tlme(aec) 

5 I! 7 

Poaltlon(rad) 
1.8 

1.4 

1.2 

0 .8 

O.I! 

0.4 

2 

PID 

3 4 
Tlme(88c) 

5 8 

Figure 11. Step response: 10% of the rated Figura 12. Step response: oscillating 
torque. torque. 

6. CONCLUSI0NS 

7 

An application of fuzzy logic to position control is presented. The design of the FLC and its 
tuning were based on a SMC. Either, the FLC or the SMC, generates the reference current 
changes, taking into account the values of ET and OT, which are obtained from the position error 
G and its change é, respectively , by a variable transformation . The purpose of this transformation 
is to achieve a control system which presents a low sensibility to the load disturbances. Indeed, 
the simulation results showed that the SMC and FLC have a lower sensibility to the mechanical 
torque changes, than the PIO controller. 

Compared to a PIn controller the FLC and SMC presented: a faster response without 
overshoot over a bigger torque range and a better performance when the system is submited to 
an oscillating torque. 

Although the FLC presented a higher response time than the SMC, this difference is not 
significant. In steady state the FLC has a operation more smooth than the SMC because the 
chattering effect is strong in the SMC. 

7. REFERENCES 

[1] 1. Zhang and T. H. Barton, Robust Control of an Induction Machine with Optimal Sliding 
Mode Approach. Proceedings of the IEEE IECON'92 vol. 1, pp. 49-59,1992 . 

[2] C. Y. Won, O. H. Kim and B. K. Bose, An Induction Motor Servo System with Improved 
Sliding Mode Control, Proceedings of the IEEE IECON'92, vol. I, pp. 60-66, 1992. 

[3) V. I. Utkin, Variable Structure System with Sliding Modes. IEEE Transactions 011 Automati c 
Contrai , vol. AC-22, N. 2, April, pp. 212-222, 1977. 

[4] L. A. Zadeh, Fuzzy Sets, Inform. Control , 8, pp. 338-353, 1965 . 
[5] V. Novak, Fuzzy Sets and their Applications, Bristol: Adam Hilger, 1989. 
[6] L. C. R. Sutton and O. R. Towill, "An Introduction to the use of Fuzzy Sets In the 

~ 261 -



I SBAl - UNESP - Rio Claro/SP - Brasil 

Implementation of Control Algorithms" ; flERE, voI. 55, No. 10, pp. 357-367, Oct. 1965. 
[7] B. P. Graham and R. B. Newell, "Fuzzy Adaptive Control of a First-Order Process", 

Fuzzy Sets and Systems, No. 31, pp. 47-65, North Holland, 1989. 
[8] T. Yamazaki and M. Sugeno, "A Microprocessor Based Fuzzy Controller for Industrial 

Purposes", Industrial Applications of Fuzzy Control, North-Holland, EIsevier Science 
Publishers B. V. pp. 231-239, 1985. 

[9] C. C. Lee, "Fuzzy Logic in Control Systems: Fuzzy Logic Controller - Parts I & lI", 
IEEE Transactions on Systems, Man and Cybernetics, VoI. 20, No. 2, pp. 404-435, 
Mar.! Apr., 1990. 

[10] S. F. M. Brandão, "Elaboração e Otimização de Controlador Lógico Nebuloso com Base 
no Método do Modo Deslizante", MSc., Federal University of Uberlândia, DEENE, 
Uberlândia, MG, Brazil, 1993 . 

Haroldo Rodrigues de Azevedo was bom in Porto Alegre, RS, Brazil. He received the B.Sc. , 
M.Sc. and D.Sc. degrees in Mechanical Engineering from the University of São Paulo, São Carlos, 
SP, Brazil, in 1970, 1974 and 1982 respectively. In 1990-1991 he joined the Department of Electrical 
and Eleclronic Engineering at lhe Universily of Westem Australia as a researcher, engagcd at a Post 
Doctoral program o He is currenlly a Professor at the Departmenl of Elcctrical and Electronic 
Engineering of the Federal University of Uberlândia, Brazil. His current interests are: Electrical 
Machine Control, Industrial Automation and Fuzzy Logic. 

Sílvia Fernanda Martins Brandão was bom in Uberlândia, MG, Brazil. She received the B.S. 
degree in Mathematics in 1990 and M.Sc. in Electrical Engineering in 1991 both from the Federal 
University of Uberlândia, Brazil. Her current interests are: Artificial Intelligence and Automation. 

João Bosco da Mota Alves was bom in Belém , PA, Brazil. He received the B.Sc. in Electrical 
Engineering from the Federal University of Pará, Brazil. in 1971, the M.Sc. from the Federal 
University of Santa Catarina, Brazil, in 1973 and the D.Sc. from lhe Federal University of Rio de 
Janeiro - COPPE, Brazil, in 1981. He is currently a Professor at the Department of Electrical and. 
Eleclronic Engineering of lhe Federal University of Uberlândia, Brazil. His currenl interests are: 
Robotics, Automation and Artificial Intelligence. 

- 262-



I SBAI - UNESP - Rio Claro/SP - Brasil 

MOOELS ANO METHOOS OF OECISION MAKING IN A FUZZY ENVIRONMENT 
P. Ekel 

Post Graduate Program in Electrical Engineering 
Federal University of Santa Maria 

97.119.900 - Santa Maria, RS - Brasil 

Abstract. This paper present~ results of research in the field 
of using the apparatus of the fuzzy set theory for taking into 
account different kinds of uncertainty in problems of optimizati
on nature related to controlling the design and operation of 
complex systems. The general approach to solving a wide class of 
optimization problems containing fuzzy coefficients in objective 
functions and restrictions is proposed and is realized confor
mably to the analysis of fuzzy discrete optimization models. The 
approach is associatedwith a modification of traditional mathe
matical programming methods and with using methods of multicri
teria decision making in a fuzzy environment for contraction of 
a decision uncertainty region. 

1. I NTRODUCT I ON 
In the process of posing and solving a wide range of optimiza

tion problems related to the control of the design and operation 
of complex systems one inevitably encounters different kinds of 
uncertainty. This should be considered as objective, natural, and 
unavoidable part of complex systems [1]. 

Taking into account the uncertainty factor in shaping the ma
thematical models conforms with the basic principIes of system 
analysis and serves as means for increasing the adequacy of these 
models and,as a result, their credibility and the factual effec
tiveness of decisions that are based on their analysis. 

At present, many investigators have doubts about the validity 
or, at least, the expediency of taking into account the uncerta
inty factor within the framework of models that are shaped on 
the basis of traditional approaches. In general, these approaches 
do not ensure an adequate or sufficiently rational consideration 
of the uncertainty factor throughout the entire spectrum of its 
manifestations. 

Giving up the traditional approaches to the construction of mo
deis and the application of fuzziness concept to the studied sys
tems may play a significant role in overcoming the difficulties 
that have been created. Use of this concept opens a natural path 
to the giving up of "excessive" precision, which is inherent in 
the traditional approaches to constructing of models, while pre
serving reasonable rigour. In addition,operation with a fuzzy pa
rameter space allows one not only to be oriented toward the con
textual or intuitive aspect of the qualitative analysis as fully 
substantiated aspect, but, by means of the theory of fuzzy sets, 
also to use this aspect as a reliable source for obtaining quan
titative information. Finally,the theory of fuzzy sets allows one 
to reflect more adequately the essence of the process of decision 
making. In particular, since the "human factor" has a noticeable 
effect in màking decisions, it is expedient to use the linguistic, 
aspect of the theory of fuzzy sets [2]. 

Besides, in solving problems under conditions of uncertainty it 
is necessary to bend maximum efforts in seeking the possibilities 
for overcoming the uncertainty. This is done,for example,by using 
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information of informal character (in particular, based on expe
rience, knowledge. intuition of specialists) ar, in the general 
case. by aggregating information arriving from various sources 
of both formal and informal nature [3J. Here we are essentially 
speaking of the fact that the characteristic of uncertain infor
mation (usually specified by intervals) may and ~hould be sup
plemented by specifical Iy adopted well-founded assumptions as 
to the differentiated reliability of different values of uncer
tain factors. Such supplementation represents a generalization of 
the interval specification of information and serves as a techni
que for removing the uncertainty, but requires the use of the 
corresponding apparatus.The apparatus of the theory of fuzzy sets 
can serve as the latter. Utilization of this theory in problems 
of complex system optimization offers several advantages of both 
fundamental nature (associated with the possibility of valid ob
taining the more effective, less "cautious solutions") and compu
tational character [4]. 

W h e nus i n g t h e t h e o r y o f f u z z Y _.5 e t 5, C e r t a i n f u n d a m e n t a I p r o b -
lems [3], [4] arise associated with the comparison of alternatives 
using fuzzy values of objective functions, the analysis of rest
rictions containing fuzzy coefficients, the development of funda
mental principies and concrete methods of solving fuzzy conditi
anal optimization problems. Below we discuss some approaches to 
solving these problems and propose possible practical ways of re
al izing them. However, the gener-al goal of the present papel', 
representlng a development of [3]-[5], 15 to describe the general 
approach to solving a wide class of fuzzy optimization problems 
with realizing it conformably to analysis of discrete programming 
models, that contain fuzzy coefficients both in objective func
tions and linear restrictions. on the basis of expanding the area 
of using the generalized algorithms of [6], [7], 

2. FORMULATION DF PROBLEM 
In the general case direct determination of the discrete solu

tion to problems of discrete nature is necessary. This is associ
ated with the fact that even though at the cost of i~ndrin~ ~~r~
meter discreteness,wit-h corresponding smoothing of the functions, 
it is possible to replace the actual objective function by a con
vex function defined on a convex region, with such an approach 
[6J, [7] the danger always exists that the objective function will 
be distorted (with a corresponding deviation from the optimum) OI' 

that restrictions wil I be violated. The ability to solve discrete 
problems by discrete methods also makes it possible in the course 
of the solution to take into account detailed situations, to ref
lect individual forms of initial data reliably, thereby,to obtain 
better-founded solutions (solutions within the framework of more 
adequate models). What is more,with orientation to discrete tech
niques it is possible to pose and solve problems of combinatorial 
OI' alternative nature (see [7], [S],for example) which had previo
usly not been considered. 

Taking the above into account, the generalized algorithms of 
solving problems described by models of discrete, integer, and 
Boolean programming have been proposed in [5]-[7J. These algo
rithms are associated with the method af normalized functions are 
based an a combination of formal and heuristic procedures, and 
belong to the class of greedy algorithms. Theyallow one to ob
tain quasioptimal solutions after smal I number of steps that 
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promotes effective overcoming the NP-completeness of discrete 
optimization problems. These algorithms have served as a basis 
for solving a broadclass of discrete problems of power engine
engineering [6]-[8], for example. 

The desirability of ai lowing for restrictions on the discrete
ness of variables in the form of discrete sequences 

X J a , (5 ,,, li 11 , . 5 , = 1, .. 
g, Q, lOI, L 

L L L 

has been validated in [6], [7];here a 
~ 

i. 

, r , 
L 

, ... , are technical 

(1) 

and 

economic characteristics required for formation of objective fun
ctions, restrictions, and their increments that correspond to the 
s-th standard value of the variable x,. 

L 

Taking the above into account with respect to the expediency of 
using discrete sequences,the maximization problem may be formula
ted as foi lows.Assume we are given discrete sequences of the type 
(1) (increasing or decreasing,depending on the formulation of the 
problem). From these discrete sequences it is necessary to choose 
standard parameters that the objective function 

F(x ,0 ,(5 
9 S S 

, ... , 
1. 1. 1. 

with satisfaction of the 

" x 
9 

n 

linear 

'" , ~, 
s 

n 

, (3 , ••• ) 
s 

n 

restrictions 

---+ md, x 

g ,( x ,c; ,,0 ., ,x ,0 ,(0 , ... ) ~ b , . j=l •.•. ,m. (;3) 
J 91. 91. 91. sn 9 n sn .) 

The objective function (2) and restrictions (3) include fuzzy 
coefficients, as indicated by the ~ symbol. 

The minímization problem (conjugated with relation to the pro
blem (1), (2), (3) [5], [7]) consists in the following. From disc
rete sequences of the type (1) (increasing or decreasing) it is 
necessary to choose standard parameters that the objective fun
ction 

F (x ,a 

1. 1. 1. 

with satisfaction of the 

3. SOLUTION ALGORITHMS 

, x 

1 i near 

, x 
s 

n 

n 

,OI 
li 

n 

, ... ) 

n 

restrictions 

n n 

" " .. ,) ;2 b " 
) 

--+ min ( 4 ) 

j = 1 J ••• , m. 

A possible approach to analyzing models including restrictions 
of the form (3) or (5) is proposed in [9J. This approach invol
ves approximate replacement of each of the restrictions by a 
finite set of deterministic (nonfuzzy) restrictions, represented 
in the form of linear inequalities; it is represented constructi
vely, but involves a considerable increase in the dimension of 
the problem being solved. When using the algorithms of [6], [7], 
this fact does not give rise to any difficulties,since the finite 
set of deterministic restrictions at each step of the optimiza
t10n is "rolled up" into a single inequality. Moreover, the prin
cipie of explicit domination [5], [7], realized using the method 
of normalized functions, substantially reduces the dimensionality 
of resulting equivalent nonfuzzy analog before solution of the 
problem commences. Hence, as regards a problem with restrictions, 
containing fuzzy coefficients, one can obtain an equivalent 
nonfuzzy analog whose dimension is reduced by using the principie 
of explicit domination. A further solution of the problems con-
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taining fuzzy coefficients in the objective functions alone is 
possible on the basis of a modification of traditional mathema
tical programming methods [4], [5], 

Taking the above into account, the restrictions with fuzzy co
efficients (3) may be reduced to the system of deterministic 
restrictions of the following form: 

g.(x ,01 ,(1 , ••• , ,x ,Dl ,(1 , ••• ) 
J ~~ ~~ ~~ ~n gn gn 

j=l, .. ·,d~m. 

~ b . , 
J 

(6 ) 

In like manner we may go from 
ficients (5) to the system of 

the restrictions with fuzzy coef-
deterministic restrictions 

g . (x ,01 ,(1 , .•. , 
J a~ ~~ s~ 

,x ,01 ,(1 , •.• ) ~ b . , 
s S S J 

n n n 

j = 1, ... , d~m. (7 ) 

Thus, we change from the problems (1),(2),(3) or (1),(4),(5) 
containing fuzzy coefficients in the objective functions and res
trictions to the problems (1), (2), (6) or (1), (3), (7) containing 
fuzzy coefficients in the objective function alone. 

The algorithm of solving the problem (1),(2),(6) can be writ
ten as follows on the basis of the results of [4]-[7], 

1. The components of the vector {~G{l)} are calculated in ac-
cor dance with the following formula: 

L 

AG{l) A (L) ·I(l) 
L.l. = ma x .w.g .. , LE ,j = 1 , ... , d 

L . J L 
J 

where t is the number of the optimization step; I(l)is 
of variables at the t-th step. In (8): 

( l) (U 
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JL 
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L 
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(- , ... , 
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L 

. (l) (U n(l) 
- j;(.{. x ,OI ,r' , 
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.. , 

b 
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, X ,OI ,(_ , ) ] , 
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j 

(ô) 

set 

where b is the 
the first step 

unit 
( t = 1 ) 

resource (an arbitrary positive number). For 
we have LEI (I initiEl.l set of vEl.ria.bles); 

n n 
( l -~) (O) 

b =b . = b . . 
J J 

2. We refine the · set Ill) of variables on which optimization is 
possible at the t-th step: 

I ( l ) = {i. I b.el ( l )::S b, i.E I ( t ) } • ( 9 ) 
L 

. f t h t I ( t ). I f I ( l ) .... 0. 3. We make a check for nonemptlness o e se ~ 

then go to point 4; otherwise go to point 12. 
4. The components of the objective function increment vector 

{~F <ll} o. r e c a. I c 1.1 I o. t e d in a. c c o r do. n c e \11 i t h t h 8 f o I I o \11 i n g f o r muI El. : 
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5. We refine the SBt I(t) of variables on which optimization is 
possible at the t-th step: 

I ( t ) = {i. IliF ( t ) > O, i.E I ( t ) } . 
1. 

6. We make a check for nonemptiness of the set I(t). 
then go to point 7; otherwise go to point 12. 

7. The components of the vector {~(t)} are calculated 
1. 

dance with the following formula: 

= 

liF ( t ) 

1. 

liG(l) 
i. 

i.EI ( t) . 

( lU 

I f I ( t ) ~0, 

in accor-

( 12 ) 

8. The index i.=L of the incremented vél.riable is determined in 
t 

accordance with the foI lowing formula: 

~ ( t) = ma x ~ ~ t ), i.E r ( t ) . ( 1;3 ) 
L 1. 

t i. 
9. We recalculate the current values of the quantities: 

( t > 

{ 
X if i.~L , . I(l> l I.E , 

:3 ( t ) i. 
x = 

s ( t ) 
~ X \. s T1. 

i. 
i. = L 

t 
if 

b(l-1.> 
j 

b ( t > = b < t - 1. ) _ lig < t > ___ _ 
j j j L 

b 

10. We refine the set r <l): 

I<t)=Hls . <r . , 
1. 1. 

i.EI ( l ) } . 

j = 1, ... , d. 

( 14) 

( 15 ) 

. ( l ) ( l ) 
11. We ma k e a c h e c k f o r no nem p t 1 n e s s o f t h e se tI. I f I ~0, 

then go to point 1, taking t:=t+l; otherwise go to point 12. 
12. The calculations are completed because the solution is ob

tained. 

The solution of the problem (1), (4), (7) can be attained by 
using and developing the results of [4], [6], [7J. 

It is assumed that the initial restrictions (12) are already 
normalized, i.e., they have the following form: 

g<O)(x ,o( ,~, ••• , ,x ,ClI ,(1 .•. ) 
J 91. 91. 91. 9 n 9 n 9 n 

. , , x 
9 
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j = 1, .. , d. 

/V , 0_"1. 
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n 

n 
, (J 

9 
n 

b 
)--2: 

b . 
J 

b . , 
J 

Taking this into account, the algorithm of solving the problem 
(1),(4),(7) can be written as follows. 

1. The components of the vector {bG<t>} are calculated in ac
i. 

cordance with the following formula: 

. I(l> ' _J(l> 
LE ,j<::: • ( 16) 

In (16): 
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of the restrictions (7) 
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C1.t the t-th 
is the initial 

step. 
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2. The components of the objective function increment vector 

aTe ca I cu I a.ted 

3. The components of 
dêl.nce with (12). 
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the vector { V.( l ) } 
l 

( 10) . 

are calcula.ted in a.ccor-

4. The i nde x i. = L of the incremented v Cl.riêl.ble is determined in 
l 

accordance with the foi lowing condition: 

V<t.) = 
\. 

l 

min 
L 

-.' 1+\ 

V' ·' . , 
l 

," LEI .• ' " ( 17 ) 

~. . .../ . We recalculate the current values of the quantities 
( l ) 

X 

LEI ( l> in accordance with (14) and 

6. We refine the set J ( l): 

J ( l ) = {,j I b ( l ) >0, 
J 

b 
b ( l - 1..) 

j 

( l ) 
jE.J } " 

. T ( l ) 
JE .. 

7 W k h k f t " f the set J ( l). . e ma e a c ec or nonemp lness o 
then go to point 8; otherwise go to point 11. 

I f J ( l ) ~0, 

8. 

9. 
then 

10. 

We refine the set I ( l)in accordance with the condition (15). 

We make a check for nonemptiness of the set I ( l). If l(l)~0, 
go to point 1, taking t:=t+l; otherwise go to point 10. 
The calculations are completed because the problem has no 

solution. 
11. The calculations are 

tained . 
completed because the solution is ob-

AIgorithm of minimization has no point similar to point 5 of 
algorithm of maximization. This is associated with the fact that 
the algorithm of [6J, used for setting up algorithm of minimiza
tion, is oriented directly to minimization of an objective func
tion interpreted as convex down for which F(O,O,O, ... , 
0,0,0, ... , 0,0,0, ... )=0. If it is necessary, however, sati
sfaction of the last condition may be avoided, in particular, 
when utilization of algorithm of minimization is preceded by un
conditional minimization of the objective function (3) on the ba~ 
sis of results of [3). 

When characterizing the algorithms given above, it is necessary 
to point out that the execution of algebraic operations on fuzzy 
numbers by means of the expression (10) and (12) determined is 

- 268 -



i ,'T 

I SBAI - UNESP - Rio Claro/SP - Brasil 

accomplished on the basis of algorithms [10].[111, 
The comparison of alternatives on the basis of (13) and (17) 

(in essence, the compa.rison or ranking of fuzzy 
- < t ) 

numbers V. , 
L 

iEI<t)on the basis of magnitude in order to choose the largest or 
smallest) can be done using the idea of the membership function 
of a generalized preference relation introduced in [12], If the 
membership functions corresponding to the values (natural or re-

relative, for example, ( 17) ) Y and Y of the objective function 
1. 2 

to be minimized are denoted by ~(y ) and 
1. 

lhe qua.nt i ty 

n{~(y ),~(y )} 
1. 2 

is the degree to which the preference II(Y ) ~ u(y ) 
r- 1. ' 2 

is achieved, while is the degree of preference 

i.J(y ) ~ ~(y ). According 
2 1. 

to [121, the membership functions of the 

the generalized preference relation 
YI{~(Y_),~(Y )} have the following form: 

:.:: 1. 

= sup 
v ,v EY 
. 1. ' 2 

min 

'r;{!-1(y_),!-1(y)} = sup min {!-1(Y )"u(y )"u (y ,y i} 
:.:: 1. 1. 2 R 2 1. 

y 1.' Y 2 EY 

and 

( 1 ô) 

( 18) 

where u (y ,y )} and ~ (y ,y)} are the membership functions of 
'R 1. 2 R 2 1. 

the corresponding fuzzy preference relations [12), [13l. 
If Y is the numerical axis on which the values of the minimi

zed objective function are plotted,and R is the natural order (~) 

along Y, then (18) and (19) reduce to the following expressions: 

'n{~(y ),~(y_)} = sup min {~(y ),~(y i}, 
1. :.:: 1. 2 

Y1.'Y2 EY 

V ~v 
'1. ' 2 

sup 
Y1.,y z EY 

V ~v 
'2 '1. 

min (II(Y ),u(y)} 
r- "1. ' 2 

(20) 

( 21 ) 

which are conformed to the Baas-Kwakernaak and one of the Dubo
is-Prade fuzzy number ranking indices [11]. 

On the basis of the relations between (20) and (21) it is pos
sible to judge the preference (and the degree of preference) of 
any of the alternatives compared.However,experience shows that in 
many cases the membership functions of the alternatives ~(y ) and 

1. 

,U(Y2) compared (for example, in problems of power engineering [3]) 

form flat apices,i.e.,they are so called flat fuzzy numbers [10l. 
In view of this, using (20) and (21) we can say that situations, 

in which the 
possible, when 

alternatives Y 
1. 

and Y 
2 

are indistinguishable, are 

-r;{!-1(y )"u(y_)} = -r;{,u(y ),u(y)} = ex. (22) 
1.:.:: 2 ' "1. 

In such situations the algorithms given above do not allow one 
to obtain the sole solutions because they "stop" when conditions 
like (22) arise (this is correct for aI I other modifications of 
traditional mathematical programming methods because combination 
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of the uncertainty and the relative st~bility of optimal soluti
ons can produce the so called decision uncertainty region). 

Other indices, for example, considered in [11], [13] may be used 
as additional means fqr the ranking of fuzzy nu~bers. However, 
these indices occasionally result in choices which appear incon
sistent with intuition [13], and application of them does not 
permit one to close the question associated with constructing an 
order on a set of fuzzy numbers. There is another way, which is 
more validated and acceptable for practice of decision making. 
This way is associated with transition to multicriteria selecting 
alternatives in a fuzzy environment because the application of 
additional criteria (including the criteria of qualitative cha
racter, such as "comfort of operation", "flexibility of develop
ment", etc.) can serve as convincing means to contract the deci
sion uncertainty region. 

5. MULTICRITERIA DECISION MAKING IN A FUZZY ENVIRONMENT 
Before startingto discussion of multicriteria decision making 

in a fuzzy environment, it is necessary to note that the conside
rable contraction of the decision uncertainty region may be ob
tained by formulating and solving (on the basis of algorithms gi
ven above, for example) one and the same problem within the fra
mework of mut.uéI. lly conjugél.ted models: the model of maximizéI.t.ion 
(2) with satisfaction of restrictions (3) interpreted as convex 
down and the model of minimization (4) with satisfaction of rest
rictions (5) interpreted as convex up. In this case solutions do
minated on the initial objective function are cut off from "down" 
and from "top" as well in the greatest degree. It should be stres
sed that this approach is an universal character and may be used 
in solving continuous problems as well, for example, on the basis 
of modification of the zero order optimization methods . . 

rl 
Assume we are given X- alternatives which must be compared by t 

criteria of both quantitative and qualitative nature, i.e., indices 

y (x ), 
P k 

p= 1, ... , t, o 
XkEX with membership functions ~[y (x )], may 

p k 

be put in correspondence to compared alternatives. The problem of 
r. 

decision making is presented by a pair <X-,R > where R={R , ... ,R } 
:I. l 

is a vector fuzzy preference relation [12]. In this case we have 
r. o o 

R = [ X - )( X ,~ (x, x )], p = 1 , ... , t, x ,x EX 
P R k l k l 

where ~ (x ,x) 
R k l 

p 

membership function of fuzzy preference relation. 
The matrices R, p=l, ... ,t formed on the 

p 

P 

basis of 

is a 

given 

~[y (x )] may be obtained using the expressions (20) and (21). 
p k 

Let us consider the situation of setting up of a single fuzzy 
preference relation. It can be put in correspondence with a strict 
fuzzy preference relation R~ = R\R-:I. As it is shown in [12], the 
membership function R~ has the foi lowing form: 

__ { .6.k ,l= ,UR(Xk'OXl)-,UR(Xl1 x k ) if .t'kl~ 0, 
~:(Xk' xl) 

if .6. ~ O. 
k,l 

(23) 

The membership function of a subset of nondominated alternati
ves (the choice of solutions from which is ~ational) can be pre
sented as 

~ 

= 1 - Sl.JPr"'1.tJ (xl'x
k

)· 
X- R x l E 
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Because ~ (x ) is the degree of 
R k 

nondominance of alternatives, 

it is natural to dbtain alternatives providing 

XC = - - o - - -
{x I x EX , J..1 (x k ) = s u P J..1 (x k) } . 

k k R XO R 
X E 

(25) 

In the case when R is the vector kfuzzy preference relation, 

the expressions (23)-(25) can be applied if we take R = n R , 
p 

i. e. , J..1 (x ,x ) 
R k \. 

=minJ..1 (x,x), 
R k \. 

o x ,x EX • 
k \. 

When 
p 

using this ap-
1.:!Sp:!S t p 

proach, the set XC fulfils the role of Pareto set. Its contrac
tion is possible on the basis of differentiating the importance 
of R , p=l, ... ,t and using the convolution 

p 

J..1 (x ,x ) 
GI. k \. 

t 

= E;' .. J-1 (x ,x ), 
P R k t 

p= 1. P 

o x ,x EX 
k \. 

where k ,p=l, ... t are coefficients of importance of corresponding 
p l 

criteria ( E k =1). The Saaty procedure [11] may be used, for 
p= 1. P 

example, for obtaining À , p=l, ... t. 
P o 

Forming J..1 (x ,x ), x ,x EX allows one to obtain the correspon-
GI. k \. k \. 

ding membership function of a subset of nondominated alternatives 
acc~rding to !he expression similar to (24). The intersection 
of J..1 (x ) and u (x ) defined as 

R k ' Q k 

J..1 ( x k) = m i n {J..1 (x ), /J (x )}, X EX
O 

R k Q k k 

ai lows one to obtain 
-

= sup J..1(x)}. 
o k x EX 

k 

There is another approach to contracting the set X
O 

on the ba
sis of (24) and (25) [141. This approach consists in the step by 
step comparison of alternatives in the result of which we can 
obtain a sequence X1.,X 2 , ••• ,Xl so that XOSX1.SX2S ••. SX l • 

6. APPLICATIONS 
The presented results have served as the basis for 

blems of power engineering including the design of 
systems, optimization of reliability of electric 
real time control of load in electric supply systems 

7. CONCLUSION 

solving pro
distribution 
supply [16], 
[ 17] . 

The general approach to solving a wide class of optimization 
problems formalized within the framework of "soft" models contai
ning fuzzy coefficients in objective functions and restrictions 
has been proposed. This approach consists in formulating and 
solving one and the same problem within the framework of mutually 
conjugated models that provides maximum cutting off dominated 
alternatives from "down" and from "top" as well. The subsequent 
contraction of a decision uncertainty region is associated with 
reduction of the problem to multicriteria decision making in a 
fuzzy environment that is natural and acceptable for practice 
of decision making. The general approach has been realiied 
conformably to the analysis of fuzzy discrete optimization mo
deis on the basis of modification of the generalized algorithms 
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of discrete optimization. 
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RESUMO 
Neste trabalho. é apresentado um algoritmo para calcular funções de pertinência para controladores lógicos 
difusos. O algoritmo proposto baseia-se nos Algoritmos Genéticos . ferramenta adequada para o tratamento 
de problemas paralelos e altamente não lineares. 

PALA VRAS CHAVES: Algoritmos Genéticos, Controladores Lógicos Difusos. 

I.Introdução. 
A Teoria dos Conjuntos Difusos (TCD) [3] introduzida por Zadeh, fornece uma base 

teórica para se trabalhar com imprecisões e incertezas [11], [12] é considerada uma 
ferramenta apropriada para a representação das decisões humanas. 

Na TCD, as funções de pertinência são usadas para a representação numérica 
das variáveis lingüísticas usadas pelos tomadores de decisão humanos. A construção das 
funções de pertinência é o aspecto que consome mais tempo nos Sistemas Especialistas, 
que trabalham com lógica difusa, como os controladores lógicos difusos [6], [7]. 

Neste trabalho, são apresentados os resultados iniciais de um algoritmo que 
determina funções de pertinência de variáveis lingüísticas, para Controladores Lógicos 
Difusos (CLD). O método proposto baseia-se nos Algoritmos Genéticos (AG) [4], 
considerados como uma ferramenta adequada para o tratamento de problemas paralelos e 
altamente não lineares. 

2. Controlador Lógico Difuso (CLD). 
Essencialmente, um CLD fornece um algoritmo que converte a estratégia de 

controle lingüístico, baseada no conhecimento do operador humano, em um sistema 
computacional. 

A estrutura de um eLO consiste de 4 unidades principais, [8], [5], estes módulos 
são: 

i). Base de Conhecimento (BC): Contém uma Base de Dados (BD) e uma Regra Base 
(RB). 

Neste módulo, interessa, para este trabalho, a escolha das funções de pertinência. 
Entre os vários estudos, referentes às funções de pertinência, em [2], propõe-se uma 
função de pertinência com 4 parâmetros: 
- os extremos do intervalo a e b, 
- o ponto de inflexão v, e 
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- a agudeza À. 

A função se expressa como: 

À - 1 
(1-v) 

À 

(x-a) 1 
fJ. (x) = ----------= ---------

À-1 À À-1 À 
(1-v) (x-a) + (v) (b-x) 

como função crescente, e 

À - 1 
(1-v) 

À 

(b-x) 

À -1 À 

1 + (v /1-v) (b-xlx-a) 

1 
fJ. (x) = ----------= ---------

À-1 À À-1 
(1-v) (b-x) + (v) 

como função decrescente. 

À 

(x-a) 
À - 1 À 

1 + (v /1-v) (x-a/b-x) 

Também interesa a forma de descrever o conseqüente das regras do tipo 
Se-Então. Nesta aplicação, considera-se o conseqüente como uma combinação dos 
valores lingüísticos das variáveis de controle [1], ponderados pelos valores de pertinência 
das variáves de decisão [10]. Por exemplo: 

Se (u( = A2 (0.4)) e (112 = B3 (0.7» Então v = O.O/Cl + 0.4/C2 + 0.7/C3 , 
onde Ui são as variáveis de controle do sistema, Ai e Bi os valores lingüísticos dessas 
variáveis, 0.4 e 0.7, são os valores obtidos do módulo de fuzzificação, v é a variável de 
decisão do sistema e C i os valores lingüísticos dessa variável. 

ii). Fuzzificador: Comprende a medição dos valores reais das variáveis do sistema e a 
transformação desses valores para os termos difusos das variáveis lingüísticas 
correspondentes. 

iii) . Tomada de Decisão Lógica: A principal função de um modelo difuso é implicar 
informação difusa sobre uma variável v a partir de informação difusa sobre uma variável li, 

sendo este processo conhecido como implicação difusa [1]. 

iv). Defuzzificador: Transforma a saída da inferência difusa em um número real, que indica 
a ação a ser tomada. 

o método de defuzzificação foi baseado em [9], onde o valor real de saída das regras é 
calculado como L ( fJ. i * /; ) / L ( fJ. i ), onde fJ. i com i = 1 ... n, são os valores de 

i i 

pertinência do valor lingüístico i, e fi , o valor real correspondente. 
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3. Algoritmo Genético (AG). 
Os AG [4], são uma técnica de busca, baseada na teoria evolucionária. 

Basicamente, os AG, diferem de outras técnicas de busca em: 
- consideram uma população de pontos, e não um só, 
- são independentes do domínio do problema, 
- trabalham com string de caracteres, geralmente em código binário, para representar um 

conjunto de parâmetros, e não os parâmetros · em si mesmos, 
- usam regras propabilísticas para guiar a busca, e não regras detenninísticas, 
- são um método indutivo, e não dedutivo, porque procuram soluções através da 

justaposição de suspeitas. 

Nos AG, cada ponto do espaço solução é considerado como um cromossoma. O 
conjunto de cromossomas forma o que é chamado de população. Os indivíduos da 
população evoluem de geração em geração por meio de operações entre os cromossomas, 
como as operações de seleção, crossover e mutação. O ciclo básico dos AG, está 
mostrado na figo 1. 

C::=;El ~.;; .1:;0 ] 

.. IIL ___ ..::.I 

- ::[~-~~!~~~-~~:.~~:~=~~~ 

Fig. 1: Ciclo Básico dos Algoritmos Genéticos. 

A obtenção da população da geração t + 1, a partir da população da geração t, se realiza 
da seguinte maneira: 
- Uma vez representados os indivíduos, calcula-se o valor que representa a capacidade 

do cromossoma, com respeito ao problema a resolver, isto é, a adequação do indivíduo 
ao meio ambiente. Esta medida de capacidade é chamada de fitness. 
- Esta medida é importante, porque cromossomas com fitness baixos, terão menos 
possibilidades no processo evolutivo. Assim, a escolha dos cromossomas mais 
adequados está em função do fitness, e é realizada pelo operador de s~leção. 
- Os cromossomas são selecionados aos pares, para efetuar-se o cruzamento entre eles e 

obter dois descendentes. Esta operação é realizada em função de uma probabilidade de 
cruzamento, que detennina um lugar fisico do cromossoma em que se produz o corte. 
Assim, os dois cromossomas intercambiam suas partes cortadas, . formando dois 
descendentes. Na figo 2, vê-se como é realizada esta operação. 
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Ct- omo:ssoma 2 descendente 2 

Fig. 2: Cruzamento entre dois cromossomas, e os descendentes formados. 

- Em cada descendente obtido, pode-se aplicar a operação de mutação, em função de uma 
probabilidade de mutação. Esta operação é aplicada a cada posição fisica do cromossoma. 
Em cromossomas codificados em binário, o operador muda zeros por ums e viceversa. 

4. Representação do Problema. 

Neste trabalho, considera-se que cada cromossoma representa todas as funções de 
pertinência da variável lingüística considerada. Para isto, cada cromossoma é constituído de 
sete caractensticas, que representam quatro funções de pertinência. Na fig.3, pode-se ver 
um cromossoma representado e, na figo 4, o desenho das funções de pertinência que 
esse cromossoma representa. As características ai' bl e b2 representam os extremos da 
função, VI e v2 o ponto de inflexão, e ÀI e À2 a agudeza da função. 

Fig. 3: Exemplo de representação das funções de pertinência em um cromossoma. 

Note-se que cada cromossoma tem as seguintes restríções: 
aI < bl 5:. bz ' O 5:. Vi 5:.1 e À i ~ . 

o fitness de cada cromos soma, será calculado, como a soma dos respectivos 
erros quadráticos, definidos como: 

v v 

L ( nrl - nml )2 / L ( nrl )2 , 
1= 1 1= 1 

onde - nrl é a resposta do sistema real no ponto I, 
- nm I é a resposta do modelo difuso no ponto I, 
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- V é O número de dados da base de dados. 

~ .. , 

.. ' 
........ 

/ 0-

,/ 

" 
, 
~ ..... , 

. ... ,. 
" '0",. 

'-, 
"0'0.." 

o,, 

)al = JO.OO bJ 25.00 b2 = 50.00 
Landa! - 1.00 Landa2 1.00 

;JO vI = 0.50 v2 = 0.50 

Fig. 4: Funções de Pertinência correspondentes ao cromossoma da figo 3. 

Este soma é realizada sobre uma base de dados, onde se encontram a resposta de 
sistema real e os valores de pertinência das variáveis de controle. No quadro 2, pode-se ver 
a resposta do sistema real para a variável lingüística temperatura, em uma aplicação de 
um CLD para o processo de secagem da massa cerâmica [la], os valores de pertinência 
da variável de controle, para os valores lingüísticos "Zero", "pouco" e "muito", e os 
resultados após o calculo das funções de pertinência, para quatro simulações diferentes. 

QUADRO 1 
SIT. 1 SIT. 2 SIT. 3 SIT. 4 

TAMANHO POPULAÇÃO 40 40 40 40 
TAMANHO DO CROMOSSOMA 42 42 42 42 
NÚMERO DE GERAÇÕES 100 100 50 50 

. PROBo DE CRUZAMENTO l.0 l.0 l.0 l.0 
PROB. DE MUTAÇÃO 0.01 0.1 0.01 0.1 

Quadro 1: Parâmetros usados nas diferentes simulações. 
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QUADRO 2 

VALORES VALORES DE PERTINÊNCIA VALORES DO MODELO APÓS O 
DO SISTEMA Zero Pouco Muito CALCULO DAS FUNÇÕES DE 

PERTINÊNCIA 
Sit. 1 Sito 2 Sit. 3 Sit. 4 

23 l.0 l.0 0.0 23 .33 21.00 23.00 22.83 
26 0.6 0.5 0.0 24.71 22.55 23 .15 .22.61 
24 0.6 0.5 0.0 24.71 22.55 23 .15 22.61 
20 l.0 0.6 0.4 2l.48 21 .86 23.43 23 .11 
19 l.0 0.4 0.0 18.79 19.97 20.84 2l.57 
18 l.0 0.6 0.4 2l.48 2l.86 23.43 23 .11 
25 l.0 0.6 0.4 2l.48 21.86 23.43 23.11 
25 l.0 0.8 0.2 21 .97 20.83 22.86 22.95 
27 0.8 0.4 0.6 25 .84 24.66 . 25 .27 23.69 

Quadro 2: Dados obtidos das diferentes simulações. 

Para observar a performance do algoritmo proposto, consideramos as seguintes medidas, a 
v v 

soma dos erros quadráticos relativos L ( nrl - nml )2 / L ( nrl )2 , e a soma dos erros 

v 

quadráticos L (nrl - nml )2 
1=1 

SIT. 1 
SIT. 2 
SIT. 3 
SIT. 4 

SOMA DOS ERROS 
QUADRÁTICOS 

39.55 
70.01 
63.60 
74.57 

1=1 1=1 

QUADRO 3 

SOMA DOS ERROS 
QUADRÁTICOS RELATIVOS 

0.083 
0.137 
0.158 
0.171 

Quadro 3: Medidas dos Erros nas quatro Simulações. 
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.... ..... 

) 
aI = 0.00 bi. :3 1 . O O b:;~ = 4,'. O O 

1.J.uldal 2.00 Landa2 = J ~1 .00 
100 vJ = 1.00 ";-:2 = .1 .() O 

Fig. 5: Funções de Pertinência Obtidas na Primeira Simulação. 

) 
aJ 5.00 bl 

l.nndal = 5 0.0 O 
1. OU vI = O.4- ~1 

\ 
.... \ ............. _ .. _-

1 ~) . O O b 2 = 5 9 . O O 
l.anda~2 = 2 ~3 . O O 
v2 = 0.75 

Fig. 6: Funções de Pertinência Obtidas na Segunda Simulação. 
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'-·~==:-:-"""------------=:=O~---~"==_=---------------. __ --.. =-=_:-::-:._ ':'~-.--.--'-'-' 

" . . , .. .. 

Pai 1:3.00 bl :,?O.OO b:2 = 5:2.00 
Iru:ldal 1 J.O O landa .. 8 = 25 .00 

50 v1 = O.~:H3 ,\,:2 = O . . J. 3 

Fig. 7: Funções de Pertinência Obtidas na Terceira Simulação_ 

)al 1.. :3.00 bl :_!- (' • O O 1,:2 = :3 O . O O 
Lnnda.l = 4f).0 O Landa2 = :39.00 

50 v1 = O.(,~3 v2 = O.2~2 

Fig. 8: Funções de Pertinência Obtidas na Quarta Simulação. 

5. Conclusões. 
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As conclusões podem ser enumeradas como: 
- Neste trabalho, apresentam-se algoritmos, baseados em técnicas de evolução natural, 
para calcular funções de pertinência, um problema que consome muito tempo na construção 
de Sistemas Especialistas Difusos. 
- Das diferentes simulações realizadas, pode-se concluir: 

- quando o tamanho da população foi menor, os resultados não forom satisfatorios. 
- a diferenca da primeira e terceira simulação, está no número das gerações, o que 

prova a sua importancia. 
- uma mutação muito alta, como no caso da segunda simulação, faz perder muito 

cromossomas bons. 
- Pelos números expostos na seção 4 acima, pode-se observar que os resultados 

primários obtidos pelo algoritmo proposto são muito bons. 
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RESUMO 

Neste trabalho apresenta-se os estudos para aplicação de lógica nebulosa ou difusa ao controle de posicionadores 

de máquinas{erramenta de controle numérico, onde se considera que o processo de usinagem envolve parâmetros 

de dificil determinação e cuja modelagem matemática é muito complexa, na prática. Uma breve introdução ao 

controle nebuloso e uma descrição do "hardware" e dos programas utilizados nos experimentos é mostrada. 

ABSTRACT 

In this paper, is presented a discussion on the application of fuzzy logic algorithms to servo-motor control in 

positioning systems, used in NC tool machines, where some parts of the machining processes cannot be easily 

modeled or are not well definable by practical mathematical models. A short introduction to fuzzy control and a 

description of the hardware and software used in the experiments, are also shown. 

INTRODUÇÃO: 

Os algorítmos convencionais de controle, como PID e similares, são efetivos 

quando a velocidade e a precisão especificadas não são críticas, e podem ser desenvolvidos usando-se funções 

de transferência (Katz, 1981). Alguns processos, entretanto, são de difícil modelagem em termos matemáticos 

precisos e, na prática, nem sempre é fácil descrever daquela forma um sistema dinâmico para projetar um 

compensador adequado. O controle adaptativo e o controle adaptativo com modelo de referência (Dymock, 

1965) são técnicas em que se pode alterar parâmetros, adaptando o modelo matemático de modo a que ele 

represente um sistema envolvendo não linearidades ou variações ambientais. Essas técnicas são bastante 

complexas e requerem tempo de processamento maior, exigindo o uso de processadores cada vez mais rápidos, 

mesmo em se tratando de sistemas eletromecânicos (Dessaint et al., 1992). Em certos casos, modelos 

matemáticos cuidadosamente elaborados são necessários (Avitan, Skormin, 1990), mas podem resultar 

demasiado complexos para computação em tempo real. 

Nos atuais sistemas de manufatura existem diversos índices de mérito entre 

os quais, o volume de cavaco e o tempo de usinagem, representam fatores importantes na produção industrial. 

A maior precisão dimensional ou o melhor acabamento superficial representam, de outro lado, produtos de 

melhor qualidade. Dependendo, assim, de certas circunstâncias, um índice de mérito ou outro poderá ser 

adotado mas a sua implantação em máquinas-ferramenta pode não ser possível. Em máquinas de controle 
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numérico adaptativo não se pode conseguir melhoras sensíveis de tempo e custos de usinagem pois, por 

exemplo, nos sistemas de controle adaptativos atuais, a variação na sequência das operações é ftxa, a informação 

de controle é de uma única fonte, o processo de controle é numérico e não de procedimentos de usinagem, os 

dados de processos não são obtidos em tempo real. Há, de um modo geral, falta de informações precisas sobre 

o processo de usinagem, os dados são incompletos ou incertos, não há modelos que levem em conta variáveis 

como efeitos térmicos, deformações mecânicas, dureza do material da peça, tipo de acabamento da superfície, e 

muitas outras (Grossman, 1986). 

Lógica Difusa. 

A Lógica Difusa é uma técnica comparativamente simples e de vasto espectro 

de aplicabilidade, em particular a problemas de controle e de decisão. É especialmente útil para resolver 

problemas em que a construção de modelos matemáticos é difícil ou mesmo inviável na prática (Zadeh, 1973). 

Processos em que ocorrem grandes variações da referência ("set-point), onde se deseja uma resposta rápida 

sem sobrepassagem ("overshoot") são casos em que a lógica difusa pode ser usada com sucesso. Como exemplos 

de aplicação, pode-se citar: controle de motores (Mandani, 1974), controle de temperatura de reatores (King, 

Mandani, 1976), controle de temperatura de sistema de ar condicionado (lmaiida et al., 1990), controle de 

fomos industriais (Jiong, 1989) e inúmeros outros que se pode encontrar na literatura. Especialmente no setor 

de máquinas-ferramenta, tem sido realizados estudos quanto à sua aplicabilidade (Rosa et al., 1990a; Rosa, 

Gutierrez, 1991). 

Sistema de Controle Difuso. 

Alguns termos empregados em controle difuso serão vistos aquí de forma 

sumária, estando contidos na ampla literatura disponível (Li, Lau, 1989; Mota, Andrade Netto, 1981; Sugeno, 

1985; Tong, 1977). A lógica difusa é uma extensão da tradicional lógica Aristotélica e da lógica Formal de Boole 

onde tudo pode ser verdadeiro ou falso. Por um lado, introduz valores qualitativos, usando temos linguísticos 

como "quente", "próximo", etc. Em um posicionador, o erro de posição pode, por exemplo, ser "grande", 

"pequeno", "nulo", onde esses termos designam, de forma imprecisa, a qualificação da quantidade "afastamento 

da posição correta". Tais valores podem se sobrepor, em parte, não havendo uma delimitação precisa entre eles. 

De outro lado, qualquer saída ou resultado de certas condições difusas de entrada deve sempre refletir ou 

condizer com essas condições. Neste exemplo, na medida que o posicionador move-se gradualmente de "erro 

pequeno" para "erro nulo", a velocidade do servo-motor deve decrescer suavemente. A monitoração de entradas 

e saídas dá ao controle difuso, a possibilidade de gerar saídas que variam suavemente, quaisquer que sejam as 

condições, para atingir precisamente o valor fmal desejado (Self, 1990). 

As variáveis em um sistema difuso sofrem transformações durante o processo 

de controle. Primeiro, ocorre a "difusificação" das entradas de forma que cada entrada tenha estabelecido o seu 

"grau de pertinência" a uma ou mais Funções de Pertinência. Essas funções são pré-deftnidas e usadas em forma 

de tabelas ou mapas. Segundo, regras que fazem parte de um conjunto também pré-definido de regras, são 

avaliadas pela combinação dos graus de pertinência, produzindo saídas. Terceiro, as saídas sofrem um processo 

de "de-difusificação" para produzir valores determinísticos definidos pela ponderação dos graus de pertinência. 

Esses procedimentos estão ilustrados pela ftgura 1. 
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Lau, 1989): 

FUNÇÕES DE 
J_---I PERTINÊNCIA 

GRAU DE PERTlNENCIA 

BASE DE REGRAS 

FUNÇÕES DE 
PERTINÊNCIA 

Fig. 1 - Sistema de Controle Difuso 

Os seguintes operadores e definições, em lógica difusa, foram usados (Li, 

a) Função de pertinência do elemento X no subconjunto difuso A: 

Se IlA ( x) = 1 o elemento é membro do subconjunto A, e se IlA ( x) = O o 

elemento não é membro do subconjunto. O grau de pertinência poderá variar entre esses limites. 

b) União de dois conjuntos A U B (corresponde à função OU): 

c) Intersecção de dois conjuntos A (l B (corresponde à função E): 

d) Complemento do conjunto A (corresponde à função NÃO): 

Il (NÃO A) = 1- IlA ( x) 

CONTROLADOR DIFUSO 

Diversos termos devem ser definidos para o controlador difuso: 

POS = posição = erro = "set point" (menos) saída atual do processo 
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VEL = velocidade = mudança de erro = saída atual do processo (menos) 

saída anterior do processo. 

RESP = resposta = entrada aplicada ao processo. 

As variações são contínuas e normalizadas no intervalo [ -1, +1] e as funções 

de pertinência, em número de sete, são mostradas na figura 2, onde estão definidos os seguintes valores 

linguísticos: 

NB= Negative Big PB= Positive Big 

NM= Negative Medium PM= Positive Medium 

NS= Negative Small PS= Positive Small 

ZE=Zero 

. Para construir o controlador difuso, será necessário aplicar regras que são 

baseadas na experiência sobre o processo, e que formam uma tabela de decisão relativa a entradas e saídas que 

ocorrem em situações reais no sistema. A partir das situações e ações necessárias, é elaborado o algoritmo 

difuso, consistindo de um conjunto de regras expressas como "SE ... ENTÃO". Por exemplo, a regra número 1 

da tabela da figura 3 será expressa como: 

IF POS=PB ANO VEL=NB THEN RESP=PB 

Uma das maiores dificuldades na construção de um controlador difuso está 

na escolha de regras adequadas ao seu melhor desempenho, o que pode ser conseguido por meio de tentativas 

com base na experiência já existente e nos testes exaustivos que podem ser realizados, comparando-se o 

desempenho resultante de cada caso. 

No controlador em pauta, há duas variáveis de entrada (pOS e VEL) e uma 

de saída (RESP), e para cada uma são usados 7 valores linguísticos (NR, NM, NS, ZO, PS, PM, PB), resultando 

em 49 possíveis regras. No caso específico de um posicionador, diversas regras podem ser agrupadas. 

Considerando, por exemplo que, se o erro de posição é grande, qualquer que seja a velocidade, a resposta deve 

- 1 +1 

Fig. 2 - Funções de Pertinência Utilizadas 

- 285 -



I SBAI ~ UNESP - Rio Claro/SP - Brasil 

ser grande. Desse modo, o motor será acelerado e a posição atingida em menor tempo e o desempenho 

melhorado. 

Na figura 3 mostra-se wn conjunto de regras estabelecidas segundo os 

critérios acima descritos em função dos quais o desempenho pode ser observado e comparado com 

controladores clássicos. 

Diversas regras foram agrupadas, resultando seis sub-conjuntos de 

"meta-regras". As meta regras foram estabelecidas observando-se que, para cada par de valores das variáveis 

erro de posição e velocidade, somente um reduzido sub-conjunto da base de regras contribuirá com valores não 

nulos para a saída. Numerando as regras mostradas na Fig. 3, de 1 a 49 (da esquerda para a direita e de cima 

para baixo) ve-se que se 

0,666 < POS < 1 

somente as regras 1 até 14 devem ser selecionadas. Dentro deste sub-conjunto, pode-se selecionar apenas as 

regras segundo o valor da outra variável. Por exemplo, se a velocidade está contida no intervalo 

-0,333 < VEL < O 

somente as regras 3, 4, 10 e 11 serão selecionadas. Dessa forma, para qualquer par de entradas, o número de 

regras a inferir se reduz a 4 e, com isso, reduz-se o tempo de processamento. 

A "de-difusificação" é realizada usando-se a ponderação das regras que, em 

dada situação, produzem resposta não nula. Foi adotado o método do centrode gravidade (Li, Lau, 1989; Rosa, 

et alI, 1990b; Viot, 1993). 

REGRAS VEL 
PB PM PS ZE NS NM NB 

PB PB PB PB PB PB PB PB 
PM PB PB PB PB PB PB PB 
PS PB PB PB PM PM PM PM 

POS ZE NS NS ZE ZE ZE PS PS 
NS NM NM NM NM NB NB NB 
NM NB NB NB NB NB NB NB 
NB NB NB NB NB NB NB NB 

Fig. 3 - Conjunto de Regras Utilizadas para Testes 
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PC XT 

DAC 
SERVO 

I-------.j AMPLIFICADOR 

CONTADORES(2) 

Fig. 4 - Posicionador com Controlador Difuso 

POSICIONADOR 

MOTOR 

CODIFICADOR 
ÓTICO 

"HARDWARE" DO SISTEMA POSICIONADOR 

o posicionador com controlador difuso em estudo é constituído dos 

seguintes componentes básicos, e mostrado na figura 4. 

- Servo-motor Honeywell modelo 33M62-020-13, com tacômetro digital 

incorporado, RPM máxima 3875, tensão nominal 24 V; 

- Codificador ótico Heindenhain ROD 620, com 1250 pulsos/rotação; 

- Servo-amplificador DC linear Eltrol, modelo 6-120-024-00; 

- Placa conversora DAC de 12 bit (AD 563) que produz uma referência 

analógica de velocidade para o servo-amplificador; 

- Placa de contadores (8254) para os dois sentidos de rotação; 

- Computador PC-XT com co-processador 8087. 

ESTRUTU RA DO SISTEMA, 

Na figura 5 é mostrado o diagrama geral do sistema posicionador, notando-se 

, as funções realizadas pelo computador. 

As rotinas que constituem o controlador difuso foram compiladas em 

ASSEMBLER, tendo-se utilizado instruções do co-processador 8087. Os programas não criticos foram 

compilados em PASCAL com o Turbo-Pascal 5.0. O sinal de "clock" do computador foi usado para a geração de 

tempo para efeito de amostragem, ocorrendo uma leitura dos contadores a cada 10 ms. 

Os programas realizam as seguintes tarefas: 

- Seleção de diferentes algoritmos de controle; 

- Controle de posição do servo-motor; 
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r - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -PC XT-I 

I 
I 
I 

VEL 1 BASEDEREGRAS I 
~ -IJ GCE ----..--__ --, 1 RESPOSTA I 

REFERÊNCIA I DIFUSIFI- ---- INFERÊN- DE-DIFU- I H-I 
~ NORMALIZAÇÃO t-< SIFICAÇÃO ~ GANHO 

DE POSiÇÃO I ~~O ~ I II 

posterior; 

I 
I 
I 

r-- ---- I 
POS ~ '------' I 

I 
L - r- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -I 

I 
,L CODIFICA- SERVO 

CONTADORES r g~~o ~ MOTOR ~ AMPLIFICADOR 

Fig. 5 - Diagrama de Blocos do Sistema de Controle Difuso 

I DAC I 
I 

- Arquivo de posições instantâneas do servo-motor, para processamento 

- Cálculo de índices de perfonnance do controlador para entrada degrau: 

tempo de subida, tempo de estabelecimento, sobrepassagem, média de erro de estado estacionário e integral 

absoluta do erro; 

- Produção de gráficos dos resultados, em tela e em impressora. 

RESULTADOS E CONCLUSÕES 

o sistema descrito foi projetado para controlar um único servo-motor tendo 

em vista a relativamente baixa capacidade de processamento do computador empregado nos experimentos, o 

que é um obstáculo para a implementação de controladores difusos, em tempo real, para vários eixos. No 

entanto, esta dificuldade pode ser contornada com o uso de computadores de maior capacidade e velocidade, 

existentes no mercado. 

POS DIFUSO 
REF GCE GE 

(mm) 

1 40 .000 100 

10 40.000 120 

100 41 .000 138 

PID 

Kp 

0.6 

0.5 

0.24 

TS(s) TE(s) SO (mm) 

PID DIFUSO PID DIFUSO PID DIFUSO 

0.02 

0.02 

0.09 

0.03 0.03 0.04 

0 .03 0.05 0 .06 

0.09 0.16 0.15 

00= 1 Ki= 0.03 

, .' 
.~, , 

0.02 0.02 

0.0 0.0 

0.02 0.02 

Kd= O 

EEE (mm) 

PID DIFUSO 

o o 
o o 
o o 

Tabela 1 - Respostas dos Controladores PIO e Difuso 
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Na Tabela 1, mostra-se a resposta do sistema posicionador para uma entrada 

degrau, comparando-se o controlador difuso com um controlador clássico para diversos conjuntos de valores de 

posição de referência. Os ganhos de entrada e saída devem ser selecionados adequadamente, e é conveniente 

projetar funções de posição que realizem essa adequação ao percurso a ser realizado em cada caso. 

Os valores obtidos para os índices de performance mostram que a resposta 

do algoritmo difuso é, pelo menos, similar ao controlador PID. Considerando que um servo-motor é um sistema 

simples, cujo modelo matemático é bem conhecido e adequado, portanto, a um controlador PID, pode-se inferir 

que o algorítmo difuso é suficientemente rápido para equiparar-se a este e tem maiores possibilidades de ser 

aplicado a processos que incluem fatores menos conhecidos ou de modelagem mais complexa, onde os 

algoritmos clássicos são de difícil utilização. 

O controlador difuso é mais complexo porém mostra que suas 

potencialidades são muito grandes. As regras podem ser ajustadas a novas condições de trabalho, assim como 

os fatores de normalização, de um modo simples e independente. Regras podem ser eliminadas, adicionadas ou 

englobadas em "meta-regras" para contornar as limitações relacionadas com o tempo de processamento. 

Conforme previsto, as maiores dificuldades ocorrem ao se escolher o 

conjunto de regras para uma determinada aplicação, sendo necessário realizar exaustivas tentativas. A obtenção 

e escoL 'la das regras pode ser implementada em um algoritmo para formar o denominado "SOC - Self 

Organizing Controller" ou controlador auto-organizado, que modifica ou agrega regras a medida que constata 

diferenças com relação a algum padrão de comportamento do sistema, realizando esta tarefa a cada periodo de 

amostragem. Tal algoritmo estará em nivel hierárquico superior ao da base de regras. O padrão de 

comportamento do sistema pode ser estabelecido pelas especificações desejadas e este passo adicional ao 

trabalho está em andamento. Também se pretende testar algoritmos "genéticos" para a seleção de regras, de 

forma que a escolha recaia naquelas que ofereçam as melhores perspectivas de "evolução" para a obtenção de 

resultados ótimos. Após o amadurecimento da utilisação dessas técnicas, passar-se-á à implantação do 

controlador difuso a máquinas-ferramenta, procurando-se soluções para os problemas de usinagem explanados 

na introdução. 
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RESUMO 

Neste trabalho, apresenta-se o desenvolvimento 
de um ambiente integrado de projeto, análise e controle 
por lógica difusa (NÉVOA), que se constitui numa 
ferramenta bastante eficiente no sentido de minimizar 
as dificuldades de projeto e teste de controladores 
difusos. O ambiente integrado apresenta uma interface 
amigável de alto nível, utilizando um sistema de 
"menus" e "dialog-boxes" orientados para eventos, que 
permite ao usuário grandes facilidades durante a 
criação, edição e modificação de toda a estrutura do 
controlador. 

É revista uma introdução da teoria dos 
conjuntos difusos e uma metodologia utilizada no 
desenvolvimento de controladores que utilizam esta 
teoria. Descreve-se também a utilização do ambiente 
integrado NÉVOA para a implementação de 
controladores difusos, sendo apresentados resultados de 
simulação e controle real de um fomo elétrico. 

ABSTRACT 

It is presented in this work, the development of 
an integrated environment suitable for the design, 
analysis and control of fuzzy logic based systems 
(NÉVOA). It is a very efficient tool for reducing the 
difficulties on designing and testing fuzzy logic 
controllers. The environment consists of a high levei 
man-machine interface, based on a event-oriented 
system of menus and dialog-boxes, which gives to the 
user severa I facilities for creating, editing and 
modifying the controller structure. 

An introductory review of the fuzzy sets 
theory, a~ well the methodology used to design fuzzy 
controllers, are given. The utilization of the NÉVOA 
integrated environment is also described, taking the 
implementation of a fuzzy controller as an example. 
Simulated and experimental control results of an 
electrical oven are presented. 

I - INTRODUÇÃO: 

Várias investigações têm sido realizadas 
usando os conceitos difusos em diversas áreas, desde a 
proposição da teoria de conjuntos difusos por Zadeh [3]. 
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A primeira aplicação dessa teoria em controle de 
processos dinâmicos foi reportada por Mandani e 
Assilan [9]. Desde então a principal área de aplicação 
da teoria de conjuntos difusos na engenharia de controle 
tem sido no projeto de controladores baseados na 
transformação de expressões Iinguísticas, semelhantes 
às ações humanas, em modelos difusos. 

A tradução desta informação imprecisa 
utilizando a teoria convencional de controle é 
inviabilizada devido à complexidade matemática. 
Entretanto, a teoria de conjuntos difusos tem sido 
empregada para exprimir este conhecimento impreciso 
diretamente e implementada no desenvolvimento de 
controladores difusos [1, 5, 6, 10, 12]. Dado o sucesso 
destas implementações, e notadas as dificuldades 
existentes durante o projeto e ajuste de tais 
controladores, surgiu uma forte motivação no sentido de 
se desenvolver um ambiente no qual estas dificuldades 
fossem minimizadas. 

A seguir, apresenta-se um ambiente integrado 
para desenvolvimento e análise de controladores 
difusos, conjuntamente com uma explanação dos 
principais conceitos da teoria de conjuntos difusos 
(objetivando-se fazer uma exposição auto-suficiente) e 
sua utilização para o desenvolvimento de um sistema de 
controle. Descreve-se a utilização do ambiente 
integrado, alguns resultados de simulação e o controle 
real de um fomo elétrico experimental de laboratório. 

fi - TEORIA DOS CONJUNTOS DIFUSOS: 

Um conjunto difuso A de um uníverso de 
discurso U é caracterizado por uma função de 
pertinência IlA:U ~ [0,1] que associa com cada y de U 
um número IlA (y) no intervalo [0,1] representando o 
grau de pertinência de y em A. O suporte de A é um 
conjunto de pontos em U para o qual IlA(y) é positivo. 
Um singleton difuso é um conjunto difuso cujo suporte 
é um único ponto em U. Se A é um singleton difuso 
cujo suporte é o ponto y, escreve-se A=Jl/y, onde 11 é o 
grau de pertinência de y em A. 
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Um conjunto difuso pode ser visto como a 
união de seus constituintes singletons. Nesta base, A 
pode ser representado na forma 

A= J,uA(Y)/Y (1.) 

v 

onde o símbolo de integral significa a umao de 
singletons difusos /lA(y)/Y' Se A tem um suporte finito 
{Yl,y2, ... , Yn}, então (1.) pode ser substituída pelo 
somatório 

ou 

n 

A = L,ui / Yi (2.) 
i=1 

na qual /li, i=l, .. . ,n, é o grau de pertinência de Yi em 
A. Deve ser notado que o sinal + em (2.) denota a união 
ao invés de soma aritmética. 

2.1 - Operações Difusas Básicas 

A implementação das operações difusas pode 
ser realizada de várias maneiras diferentes [8], sendo 
que as mais utilizadas na prática são baseadas na lógica 
de Zadeh e na de Lukasiewicz [5]. 

2.1.1 - União 

A união de dois conjuntos difusos A e B do 
universo de discurso U é denotada por A+B com uma 
função de pertinência definida por 

Zadeh: ,uA+B = máx[,uA (U),,uB (v)] (3.) 

Lukasiewicz : 

correspondente ao conectivo "aR". 

2.1.2 - Interseção 

A interseção de dois conjuntos difusos A e B 
do universo de discurso U é denotada por A n B com 
uma função de pertinência definida por 

Zadeh: ,uAnB = mín[,uA (U),,uB (v)] (4.) 

Lukasiewicz : 

correspondente ao conectivo "AND". 
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2.1.3 - Complemento 

O complemento de um conjunto difuso A é 
denotado por -'A, com uma função de pertinência 
definida por 

correspondente à negação "NOT". 

2.3 - Relações Difusas 

O engenheiro de controle está sempre 
interessado na relação entre entradas e saídas do 
sistema. Para obter a relação entre uma variável de 
entrada difusa A e uma variável de saída difusa B de 
um sistema de controle, faz-se o uso das declarações 
condicionais difusas. 

Para relacionar os conjuntos difusos A e B de 
universos de discursos diferentes U e V, introduz-se o 
conceito de declaração condicional difusa, i.é., 
implicação lingüística: 

A => B (se A então B ) (6.) 

onde A é conhecido como antecedente e B como 
conseqüente. 

Esta relação de implicação, R, é expressa em 
termos do produto cartesiano dos conjuntos A e B e é 
denotada por 

R=AxB (7.) 

Para conjuntos finitos, uma função de 
pertinência comumente usada é definida por 

,uR (u, v) =,uAxB (u, v) (8.) 

= mín[,uA(u),,uB(v)] , u EU, V EV 

ou, em forma matricial, 

AxB = L[,uA (u) n,uB (v)j(u, v)] (9.) 
v,v 

Uma declaração condicional difusa pode 
consistir de conjuntos difusos de mais do que dois 
universos de discurso diferentes. Considere os universos 
de discurso diferentes U, V, W, com seus 
correspondentes conjuntos difusos A, B e C 
respectivamente, formando: 

se A então B então C (10.) 
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Assim a relação difusa é dada por: 

u.v.w 
(11.) 

Quando formulando uma estratégia de 
controle, é freqüentemente necessário formar um 
combinação de várias declarações difusas, cada uma das 
quais terá um conjunto difuso R(i) associado. Se este é o 
caso, os R(i)ls individuais são combinados para gerar 
um R global pelo cálculo da união de todos eles. Assim, 

R = R(1) + R(2) + ... + R(N) (12.) 

onde R(i) é um conjunto difuso produzido pela i-ésima 
regra e N é o número de regras. 

2.4 - Regra de Coml>osição de Inferência 

Em geral, várias regras, na forma de 
declarações lógicas (declarações condicionais lógicas), 
são requeridas para fornecer o controle adequado em 
um sistema. Entretanto é impraticável ter uma regra 
para todas as possíveis situações e portanto faz-se uso 
da regra de composição de inferência. 

Dada uma relação difusa R = A x B e um dado 
valor de um conjunto difuso AI de A, a relação é usada 
para inferir o correspondente valor BI pelo uso da regra 
de composição de inferência de Zadeh (2) , que é escrita 
como 

BI = Alo R = Alo (A x B ) (13 .) 

onde "o" denota o produto máx-mín. Assim a função de 
pertinência do subconjunto de saída BI é definida por 

~B' (v) = máx mín [ ~A (u), ~B (v)] (14.) 
u 

A regra de composição de inferência permite 
que as regras sejam usadas em situações que não são 
nominalmente cobertas. Esta é uma característica 
importante dos controladores difusos, propiciando 
robustez e insensibilidade a dados incompletos ou 
imprecisos a esta classe de controladores. 

III - CONTROLADORES DIFUSOS: 

3.1 - Variáveis Linguísticas e Regras 

A lógica difusa utiliza variáveis linguísticas no 
lugar de variáveis numéricas: Variáveis linguísticas 
admitem como valores apenas expressões linguísticas 
(ou termos primários), como "muito grande", "pouco 
frio", "aproximadamente alto", que são representadas 
por conjuntos difusos. Estes conjuntos podem ser vistos 
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como pontos num hiper cubo In = [ O, 1 ]n [7]. Este 
hiper cubo é chamado universo de discurso. 

Lingüisticamente, as equações (6.) e (lO.) 
anteriores podem descrever uma estratégia de controle 
de processo ou regra. Por exemplo, uma regra típica 
para controle de temperatura poderia ser: 

"Se a temperatura está alta e aumentando 
lentamente, então aumente o resfriamento um 
pouco" 

Podemos reescrever esta regra, utilizando variáveis 
linguísticas e seus termos primários, da seguinte forma: 

"Se temp = PG e delta_temp = PP então 
delta_resfr = PP" 

onde os termos primários PG e PP podem significar, 
por exemplo, "positivo grande" e "positivo pequeno". 

Uma coleção de regras lógicas de controle é 
chamada de algoritmo de controle difuso, ou banco de 
regras, ou matriz de regras. 

3.2 - Sistema de Controle 

Mandani e King propuseram um sistema de 
controle difuso que se tomou padrão. Na figura 1, 
mostra-se o diagrama em blocos típico de tal sistema: 

FIGURA 1 : Diagrama em bloco de um sistema de 
controle difuso 

Para reguladores de uma entrada e uma saída 
(mono variável), assume-se que o operador responde ao 
erro (E) do sistema e sua taxa de variação (delta_E), 
tomando uma decisão e atuando no sistema (delta_U) 
variando sua saída (incremento ou decremento). O 
sistema de controle resultante pode se comportar 
similarmente a um controlador proporcional + integral 
+ derivativo, dependendo da estratégia de controle 
adotada. 

Podemos dividir o controlador em três 
estágios: Difusificador -onde é calculado o erro atual e 
sua taxa de variação, e estes são convertidos em 
variáveis linguísticas difusas; Máquina de Inferência -
onde são avaliadas as regras, armazenadas num banco 
de regras ou matriz de regras, através de técnicas de 
inferência composicionais; e Desdifusificador - onde a 
variável difusa produzida pela máquina de inferência é 
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transformada em variável numenca (determinística), 
que atuará no processo de forma a regulá-lo. 

3.2.1 - Difusificador 

Os valores do erro e da variação do erro, no 
início deste estágio, são variáveis numéricas e devem 
ser convertidos em variáveis linguísticas difusas. 

O valor numérico é um índice ou elemento do 
Universo de Discurso do conjunto difuso. Partindo-se do 
grau de pertinência deste elemento em cada conjunto 
difuso definido, e limitando-se o valor máximo a este 
valor, respectivamente, tem-se a conversão da variável, 
ou pontos no hiper cubo In. 

3.3.2 - Máquina de Inferência 

A máquina de inferência é composta por um 
banco de regras, ou matriz de regras, e por um 
processador de regras. 

A análise de engenharia, combinada ao bom 
senso e à experiência do operador, definem a política de 
controle a ser empregada. Este conhecimento é 
transformado em regras condicionais do tipo: 

"Se erro = NG e var_erro = ZE então 
var_saída = PG" 

Para o caso mono variável, pode-se 
representar estas regras num diagrama de ação de 
estado [1] . Tal diagrama recebe também o nome de 
matriz de regras [7]. 

O conjunto de todos os pares de entrada/saída 
possíveis ( erro, var _erro, f ( erro, var _erro ) ) define 
uma superficie no espaço do produto entrada-saída, 
neste caso R 3. 

_Estas regras são criadas na fase de projeto do 
controlador, ou podem ser criadas dinamicamente 
(controlador difuso adaptativo, [7]). Durante o controle 
do processo, cada regra é avaliada individualmente 
através de uma técnica de inferência e combinada com 
as outras para produzir uma ação de controle. Como 
mencionado na seção anterior, utiliza-se a regra de 
composição de inferência ou produto máx-mín. 

3.2.3 - Desdifusificador 

De forma a produzir um valor numérico para 
aplicação ao processo, a variável linguística de saída 
(conjunto difuso) produzida pela máquina de inferência 
deve ser desdifusificada ("defuzzified"). Basicamente 
são mais utilizados os seguintes métodos: máximo, 
média dos máximos e centróide (ou centro de 
gravidade). 
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No método do máximo, o valor numérico da 
saída corresponde ao índice da variável linguística de 
saída, produzida pela máquina de inferência, de maior 
grau de pertinência. 

No método da média dos máximos, o valor 
numérico da saída corresponde ao índic~ referente à 
média dos máximos locais da variável linguística de 
saída produzida pela máquina de inferência: 

(15.) 

No método do centro de gravidade, calcula-se a 
área sob a curva do conjunto difuso de saída produzido 
pela máquina de inferência, e acha-se o índice 
correspondente que divide esta à metade: 

(16.) 

Dependendo do método utilizado para 
desdifusificação e a forma de aplicação à saída do 
controlador (incrementai, valor absoluto, etc), podemos 
alterar a forma de atuação do controlador. Se for 
utilizada a forma incrementai no processo mono 
variável que se está descrevendo (baseado no erro e 
variação do erro), pode-se obter uma ação 
correspondente a um controlador 
proporcional+integral+derivativo ou qualquer 
composição destes termos individualmente. Esta 
atuação depende também do banco de regras utilizado. 

3.3 - Implementação de um Controlador Difuso 

Os problemas primários que devem ser 
considerados no projeto de um controlador difuso são: 

- Definição dos universos de discurso das variáveis 
linguísticas do sistema, erro, variação do erro e 
variação da saída do controlador (discretização ou 
níveis de quantização); 

- Definição do número de termos primários e graus de 
pertinência dos conjuntos difusos que representam cada 
termo; 

- Determinação das regras que formam o algoritmo de 
controle (matriz de regras); 

- Definição de parâmetros de projeto tais como: método 
de inferência, lógica a ser empregada, forma de 
desdifusificação e atuação na saída do controlador. 

Infelizmente, ainda não existe um 
procedimento rigoroso de síntese para desenvolvimento 
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do algoritmo de controle [10). As regras devem ser 
desenvolvidas a partir de um conhecimento do sistema 
(experiência de especialista na operação e leis fisicas) . 
Um observador treinado pode obter a descrição da 
estratégia de controle pela observação e discussão do 
processo com o operador e a partir das leis fisicas que 
governam o comportamento dinâmico do sistema. 

Para se conseguir rapidez em implementações 
"on line" utilizando arquiteturas de computador do tipo 
Von Neumann, as ações de controle podem ser 
previamente pré-computadas ("off line") e colocadas em 
forma de tabela ("look-up table"), que terá tantos 
elementos quanto forem o número de regras e termos 
primários vezes o universo de discurso do erro, variação 
do erro e variação da saída. Em arquiteturas paralelas, 
as regras podem ser processadas simultaneamente. 

Na prática, computa-se apenas as regras cujo 
erro e a variação do erro, naquele instante, provocam 
uma alteração na variável linguística correspondente. 
Por exemplo, se o erro é negativo, as variáveis 
linguísticas positivas associadas ao erro não serão 
afetadas, portanto, as regras referentes a estas variáveis 
não são disparadas (grau de pertinência zero para erro e 
variação do erro). Logo, dependendo da definição dos 
termos primários, um número maior ou menor de regras 
é disparado por iteração. 

As regras devem ser avaliadas em intervalos 
regulares. do mesmo modo que em um sistema de 
controle digital convencional. A escolha do intervalo de 
amostragem depende do processo sob controle e deve 
seguir as regras válidas para o projeto de sistemas de 
controle amostrados convencionais [11] . 

As regras heurísticas devem ser testadas num 
modelo matemático do processo antes da 
implementação. Durante estes testes, é aconselhável a 
visualização da forma da curva de saída da máquina de 
Í1úerência, para avaliação das regras utilizadas. 

Para o ajuste de um controlador difuso, pode-se 
utilizar os seguintes métodos: 

- Modificação das regras de controle; 

- Modificação do universo de discurso (níveis de 
quantização ); 

- Modificação na definição dos subconjuntos difusos ou 
variáveis linguísticas. 

Os dois últimos métodos possibilitam um 
ajuste mais fino, enquanto o primeiro, um ajuste mais 
grosso [1) . 
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IV - O AMBIENTE INTEGRADO NÉVOA: 

O ambiente integrado de projeto e controle por 
lógica difusa possibilita ao usuário do Névoa grande 
facilidade no projeto, teste e utilização de um 
controlador difuso. Todo o ambiente foi desenvolvido 
em linguagem PASCAL, através do compilador Turbo
Pascal versão 6.0, sob o sistema operacional MS-DOS, 
e utiliza alguns conceitos de programação orientada 
para objetos, além da biblioteca de funções "Turbo
Vision" . Baseado num sistema de menus e caixas de 
diálogo orientados para eventos, permite o acesso a 
todas as suas funções através das setas do teclado, ou 
através do "mouse" ou ainda através de teclas pré
definidas. 

Visando-se desenvolver um ambiente que 
suprisse as dificuldades de utilização de controladores 
difusos, foram criadas rotinas que auxiliam o 
desenvolvimento em três áreas distintas (figura 3) : 

1. fase de projeto e ajuste de um controlador 
difuso; 

2. fase de controle e simulação propriamente 
dita; 

3. interface com o usuário. 

O ambiente Névoa possui todas as funções 
necessárias ao projeto, edição, gravação em disco e 
recuperação de todos os dados de configuração do 
sistema. Basicamente, o sistema é dividido em três sub
menus principais: configuração, controle e outras 
opções, como pode ser visto na figura 2. 

FIGURA 2 : Menu principal e sub-menus do ambiente 
Névoa 
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Fase de Projeto I Ajustes Fase de Controle I Simulação 

Editor de 

Termos Primários 

/~- - . 
, Termos "'--J Módulo de 

DIFUSIFICAÇÃO ~-';"'-'-, Primários / . 
" 

--- --
Editor de 

Regras 

,/ Banco de .... " ; ........; Máquina de 

Inferência ..... ---' '- Regras 
" 

~/ . 
-'- ---

Editor de 

Parâmetros de Simulação /~~ --- ---
Módulo de 

DESDIFUSIFICAÇÃO 
/ Outros " . 
I Parâmetros i"'"'-! :=============! 

Editor de 

Parâmetros do Controlador 

\, ....... -. ~/I' Módulo de 

Aquisição I Atuação 

FIGURA 3 : Diagrama de blocos simplificado do ambiente NÉVOA 

4. 1 - Sub-Menu de Configuração 

Na figura 2, são exibidos os itens disponíveis 
neste sub-menu : 

Controle : permite ao usuário a definição do perfil do 
sinal de referência, o número de amostragens de 
controle que serão efetuadas na sessão de controle 
simulado ou real, e o valor em segundos do intervalo de 
amostragem, para o caso de controle real (figura 4). 

FIGURA 4: Janela de entrada de dados do item 
controle 

Planta : possibilita a definição dos parâmetros da 
planta a ser simulada, do nível de ruído presente na 
saída do sistema, em percentagem do sinal máximo de 
saída, e do ganho DC da planta simulada (figura 5). 
Para simulação, é utilizado o modelo discreto ARMAX, 
jefinido pela equação de diferenças abaixo (4) . 
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(17.) 

onde os polinômios A, B e C são polinômios no 
operador de deslocamento Z-l , y(t) é a variável de saída 
do sistema, u(t) é o sinal de controle e S(t) um sinal de 
ruído aleatório, normalmente de média zero e variância 
I. 

FIGURA 5 : Janela de entrada de dados do item planta 

Termos: permite a edição dos conjuntos difusos que 
definem os termos primários do controlador. Nesta 
implementação, estes termos primários foram limitados 
aos valores Negativo Grande, Negativo Médio, 
Negativo Pequeno, Zero Negativo, Zero Positivo, 
Positivo Pequeno, Positivo Médio e Positivo Grande. 
No entanto, o usuário tem a opção de desativar os 
termos que achar desnecessários para um controlador 
em particular, apenas definindo o seu conjunto difuso 
globalmente nulo. Ao escolher um perfil para 
representar os seus termos primários entre os perfis 
disponíveis (função triangular, rampas crescente e 
decrescente, curva gaussiana, ou função sino, e 
sigmóides crescente e decrescente), o usuário deverá 
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entrar com os parâmetros necessários à sua completa 
definição, como por exemplo, a abcissa do pico do 
triângulo, o comprimento de metade da sua base 
(denominada aqui deslocamento), e o grau de 
pertinência do conjunto difuso no pico, para o caso do 
perfil triangular (figuras 6 e 7). 

FIGURA 6: Janela de edição de termos primários 

p'o.ativo ttedlo)( Unlv.r.o ... Dlacur-.o 

J.. .~ ~, ~ 00 • Ü 
~1°n.O -94.6 -••. 6 -32.Ó a,'o no '.:0 aio I:ziO 

1.0 ••• • r-----

"-- • ' . 0000 r ~ 0.. . .. . . . .. .. 
0.. .. .. . .. . .. . 

:: ... : ... , 00 " .., ... , ... , .. : ,. ~ : : M"'11.611;' -12C.O ~.O -".0 - ::tl.O 0.0 32.0 '1.0 "'"0 12G.0 

n,o rtn 

FIGURA 7 : Opção Mostra da figura 6 

Regras : através desta opção pode-se modificar o 
conseqüente de cada regra, ou mesmo desativar as 
regras que não forem consideradas necessárias ao 
controlador (figura 8). 

Controlador : permite ao usuano alguns ajustes e 
sintonias no controlador, como o ganho na variação do 
sinal de controle u(kT) calculada pela máquina de 
inferência, modificar a resolução do universo de 
discurso, escolher a lógica de inferência e o modelo de 
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desdifusificação utilizados pelo controlador durante a 
sessão de controle (figura 9). 

FIGURA 8: Janela de edição da matriz de regras do 
controlador 

FIGURA 9 : Janela de edição de parâmetros do 
controlador 

4.2 - Sub-Menu de Controle 

Este sub-menu consiste de dois itens, 
simulação e controle real, que iniciam a sessão de 
supervisão e controle, montando as telas gráficas de 
acompanhamento "on-line" da sessão, e monitorando a 
cada intervalo de amostragem os sinais de saída da 
planta, referência e sinal de controle gerado. São 
exibidos também o conjunto difuso de saída do 
controlador e a saída desdifusificada, dando uma idéia 
bastante clara das regras que são disparadas a cada 
instante e do comportamento do controlador [7]. Além 
disso, no caso de controle real, os procedimentos de 
inicialização do dispositivo de aquisição de dados e de 
atuação na planta são acionados. 

4.3 - Sub-menu "Outros" 

Para possibilitar o armazenamento e a 
recuperação das configurações, bancos de regras, 
termos primários e plantas de simulação, existem itens 
de gravação e leitura de arquivos neste sub-menu, que 
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podem ser acessados também através das teclas F2 e F3, 
respectivamente, e opções de armazenamento em 
arquivo de dados de entrada e saída da planta durante 
uma sessão de controle, para serem utilizados 
posteriormente em um programa de análise de dados ou 
gráfico. 

v -RESULTADOS DE SIMULAÇÃO E 
CONTROLE REAL: 

Os resultados obtidos em testes de simulação e 
controle real a partir do ambiente desenvolvido são 
apresentados nas figuras 10 e 11. A definição dos 
termos primários e o banco de regras utilizados nestes 
testes são mostrados nas figuras 7 e 8, respectivamente. 
O desempenho do controlador difuso pode ser avaliado 
a partir de uma análise dos resultados gráficos exibidos. 
Em processos muito ruidosos, observa-se uma 
degradação do desempenho do controle, apresentando 
uma ação de controle com uma variação muito forte. 

A avaliação do controlador difuso no controle 
de um sistema real foi realizada utilizando-se um fomo 
elétrico experimental de laboratório, não-linear, com 
constante de tempo de descida aproximadamente 10 
vezes maior que a de subida [11]. Nos testes realizados 
o desempenho do controlador foi satisfatório, 
considerando que as não-linearidades do processo 
dificultam muito um ajuste ótimo do banco de regras e 
dos termos primários. Este fato acabou levando o sinal 
de controle a apresentar oscilações significativas. 

De uma forma geral os resultados são 
encorajadores para investigações de novas estratégias e 
processos onde o controlador difuso poderia apresentar 
desempenho superior a controladores convencionais. O 
ambiente NÉVOA se mostra uma forma bastante 
eficiente para tais investigações. 
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VI-CONCLUSÕES: 

O ambiente integrado NÉVOA apresenta-se 

como uma ferramenta com interface de alto nível para o 

desenvolvimento e análise do comportamento de 

sistemas de controle difuso. O ambiente permite que se 

avalie e aperfeiçoe diversas estratégias de controle 

difuso através de simulação. Após o projeto, o 

controlador pode ser avaliado no controle de sistemas 

reais, já que o ambiente possui um conjunto de rotinas 

de comunicação que executam a aquisição de dados e a 

atuação em processos reais, através de um sistema 

baseado em um computador dedicado a controle de 

processos [11]. 

A utilização de um ambiente deste tipo permite 

que o usuário concentre suas atenções e preocupações 

estritamente na aplicação e no comportamento do 

sistema de controle, deixando de lado o trabalho árduo 

de programação do algoritmo de controle e a fase de 

detecção de erros. 

A existência de uma interface gráfica 

amigável, da versatilidade e de uma grande 

flexibilidade para o projeto de controladores difusos 



I SBAI - UNESP - Rio Claro/SP - Brasil 

confere ao ambiente NÉVOA uma considerável 

potencialidade didática e prática. 

Finalmente, observa-se, com os resultados 

obtidos nesse trabalho, o bom desempenho do 

controlador difuso e confirma-se a literatura que tem 

demonstrado, do ponto de vista de engenharia, que tal 

abordagem é promissora e pode trazer ganhos 

consideráveis de desempenho ao sistema de controle. 

\ 
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Este t rabalh o ap resenta a proposta de uma ferrame nta formal para. representa r regras de 
produção nebulosas em uma base de con hecimento: a Rede de PeLri Nehulosa dc Alto Nivel. 
As est rutu ras básicas para modelagem dos pad rões de inferencia ma i,; usad os elll ra.ciocini o 
ap roxim ado são int,rod uziel as. A modelagem el e reg ras co m quantifi cadores lI ebul osos , reg ras com 
fatores de ~erteza, regras paralelas e regras con flit.a nt,es é abo rdada. Dois t ipos de a lgo ri tmos 
para rac ioc in io nebuloso, usando estratégias" fonvard " e " ba.ck \Vard " são desc ri tos brevemell te . 
Finalmente, um exemplo de ap li cação relacionado a modelagem de cé lul as de Ina nufat ura é 
ap resentado, para ilustrar a ut ilid ade do modelo proposto. 

1 Introdução 

Diversos t ipos de Redes de Pet ri e Redes de Pet ri de Alto Nive l t.em sid o invest igados recc n
temente como ferramentas formais para representar regras em Sistemas Basea dos Cl1l Conh ec
imento (SBC ), tant.o co m predicados billéírios CO l1l0 com propos i(:ões neb lllosas. Enl [7] a redc 
predi cado/transiçã.o é proposta para a representação de regras cm sist.clllélS de produção en
volvendo predi cados binários. Em [4] um modelo de rede de Pelr i nebulosa ó propost,o, para. 
representa r as reg ras de produção nebulosa. ' de UI1l s istema baseado enl rcgras. Essa a bo rd age m 
tem sido utilizada na. representação, planej amento de operações e recup eração a utomát ica de 
erros em um sistema de montagem de robótica ([1],[2]) . Uma abord agem scmclh a nte pod e se r 
encontrada em [3] a qual está relacionada com a elaboração de um modelo combin a nd o redes 
de Petri com Objetos, Teoria de Possibilidades e noções de con hecimento de tempo nebuloso. 
Em [ll] e [1 3], um modelo geral de Redes de Petri Neb ulosas (RPN), diferentc daquele em [4], 
foi proposto para representar regras de produçã.o nebulosas. O modelo perm ite a rep rese ntação 
de uma grande variedade de tipos de regras e grupos de regras. Os a lgo ri tmos de rac ioc ini o 
são baseados na regra ele inferência composiciona l, ond e diferentes met.oelos de raciocini o po
dem ser rep resentados . Durante o projeto e verificação de bases de conll ec imento, a lguns dos 
detalhes representados pelos elementos da RPN nào são relevantes, o qu e sugere fortemente 
uma represent.ação em um nivel mais a lto de abstraçã,o. Neste trabalho propõe-se o uso de 
outro modelo forma l, o modelo baseado em Redes de Petri Nebulosas el e Alto Nivel (RPNAN) , 
com o objet ivo de fornecer uma ferram enta poderosa capaz ele fazer desc ri ções ma is com pactas 
de sistemas nebulosos. O modelo baseado 1'. 111 llPN AN é form almente defi nido em [1 2], [16] 
com base no conceito de rede predicado/transição ([6]). Na seçã.o segu inte, é feita uma breve 
revisão de conce itos de regras de produçào nebul osas e regra de inferência com posiciona l. Na 
seção 3, o modelo de Rede de Petri Nebulosa de Alto Nivel e form a lmente defi nido e as técni cas 
básicas pa ra representação de padrões de inferência, encadeamento de regras, regras com a n
tece dent.es múltiplos, regras qualificadas, regras pa ra lelas e conflitantes são ap resentadas. A 
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seção 4 contém as descrições dos algoritmos de raciocinio nebuloso . Finalmente, um exemplo 
d~ aplicação a respeito de modelagem de células de manufatura é introduzido para ilustl-ar a 
utilidade da abordagem proposta. 

2 Representação do Conhecimento 

Uma regra de produção nebulosa descreve uma relação nebulosa ent re duas proposições 
nebulosas ([10],[4]). Proposições nebulosas são' asserções de que o valor de uma variável é um 
subconjunto nebuloso em particular no domínio daquela variável. Por exemplo, o valor aUo na 
proposiçã.o A tempera'lm'a do paciente está alta, pode ser representado como um subconjunto 
nebu loso A do intervalo de temperaturas [0,50]. Formalmente, assuma que \I e U são variáveis 
definidas sobre os conjuntos bases X e Y, respectivamente. A regra de produção nebulosa tem 
a forma SE \I é A ENTÃO U é B, onde A eB sã.o dois subconjuntos nebulosos com conjuntos 
base X e Y, respectivamente. 

O padrão de inferência mais comum em raciocínio aproximado, chamado regra de inferéncia. 
c01l7pos·icion a.l, tem a forma: 

SE \I é A ENTÃO U é B 

\I é A' 

Ué B' 

onde A' e B' são proximações de A and B respectivamente. 

( 1) 

(2) 

(3) 

As le is essenciais para i nferir dados nesta abordagem são baseadas na teoria. de raciocínio 
aproximado ([18]), de acordo com a qual a proposiçã.o condicional (1) induz uma relaçã.o nebulosa 
D sobre .\ x } .. . A represenl.ação de D pode ser feita de várias formas diferentes. Em [8], 
um mét.odo generalizado de raciocínio nebu loso é proposto, pela extensão a T-operadores 1 de 
mét.odos de rac iocínio nebu loso convencionais nos quais os operadores de min and max tem 
sido largalllent.e ut.ilizados. Uma represent.açã.o genérica de f'unéões de implicação é definida por 
D,I_u(:I: , y) = f_(A(:l'), B(y)) . 

Para realizar inferencias com conceitos nebulosos, o consequente B' em (3) é calcu lado como 
IJ' = A' o Donde B'(!!) = sllP.v*(A'(x),D'I_n(:I:,y)). 

A present.e discllssão rest. ringe-se a casos onele as variáveis são definidas sobre conjuntos 
fini t.os. 

3 O Modelo de Redes de Petri Nebulosas de Alto Nivel 

As Redes de Petri Nebulosas de Alto Nível([12],[16]) derivam de redes Predicado/Transição 
([6]). Na RP NA N, os valores can egados pelas senhas são objetos est ru turados representando 
subconjunt.os nebu losos e os disparos de transições calculam novos conju ntos que sã.o os valores 
das senhas que saem dessas transições . 

Formalment.e, uma RPNAN consiste de: 

l. Um grafo dirigido bipartido, definido por uma tripla (P, T, F) tal que P e T são dois 
conj un t.os disj un t.os de vértices (P n T = 0) chamados lugares e transições respecti vamen te, 
e F é um conjunto de arcos dirigidos, cada um conectando um lugar P E P a uma tra.nsição 
t E T ou vice-versa (F C P x TU T x P). Lugares cOl'l'espondem a variáveis e transições 
representam cálculos de novos subconjuntos nebulosos. 

2. Uma rot.ulaçã.o dos arcos com l-uplas de variáveis; o comprimento de cada t-upla é a 
aridade do conjunto base da variável conectada ao arco. 

lR . . . I . I ep rese nta-se a seglllr normas tnangu ares como * e conorlllas t.l.'lilngu ares como s. 

- 301 -



I' SBAI - UNESP - Rio Claro/SP - Brasil 

3. Uma estrutura ~, defin indo uma coleção de objetos tipados juntamente com algumas 
operações e relações aplicáveis a esses objetos. Fórmulas const ru[das em ~ podem ser 
usadas como inscrições de transições. 

Uma senha < a~,a~, · ·· ,a:, > em um luga r p E P denota o fato de que a variável V sobre 
o conj un to base X = {x 1, ... , X71}' corresponden te a este lugar tem como seu valor o su bconj un to 
nebuloso A', representado por 
< a~, a.~"'" a~ > such that A(x;) = ai,x; E X . 

As incrições dentro de transições são tipicamente de três tipos: 

• espressões usadas para aplicar modus ponens composicional (bj = sllPi(ail'dij ), i = 1, " " n , j = 
1, ' " ,111, onde dij são os elementos da matriz de relação DA-B). 

• expressções para realizar conjunção de antecedentes múltiplos, (11.1.:" ... ,1.:,> = Ói =l , ... ,p(at), k i = 
1,· .. , 11. , onde p é o número de condições no antecedente e 11. é o número de elementos em 
cada conjunto base) . 

• expressões para agregar os resultados de regras paral elas ou de fontes parciais de in
formação (bj = Ti=l, ... ,p(b} ),j = 1, "' , 117., onde p é o número de regras em questão). 

As variá.veis ~f e Ó são operadores T-norma e T é um operador T-cono rma . A es Lru tu ra ~ deve 
incluir a definição desses T-operadores usdos nas expressões acim a pa ra cada rede em parti cul a r. 

Definição 1 Uma disi1'i buiçcio de senhas sobl'e os lugares de u1/I.a RP N A N é c1w1Jl.ada u1/l.a 
marcação nebulosa N! da rede . 

Definição 2 Uma RPNAN com alguns lugares contendo senhas é cha'/lwda '1l1/W llede de PeLri 
Nebulosa de Alto N[vel Marcada. 

N a modelagem de regras de procução nebulosas, transições represen tam regras, lu bares rep
resentam variáveis e conj un tos base e sen has rep resentam fatos . .A regra e o fa t.o em (1) e (2) 
onde a relaçào nebulosa induzid a DA-B é dada por DA-B(Xi,!}j) = dij , pode ser modelad a 
como mostrado na figura l(a). Neste caso, o lugar ]71 está associado com a variéÍ.vel V e com 
o conj unto base X. O lu gar P2 está assoc iado com a variável U e com o conj IIn (,0 base Y . O 
fat.o V é A' é represent. ado colocando-se uma senha < (/.~,a.~ ". , ,a:, > no luga r assoc iado a li. 
A conclusão U é B ' é atingida disparando-se t. O disparo de uma transiçào nluda o estado ou 
marcação de uma RP N AN , deri vando u ma nova marcação a parti r da. an t.erior, 

Definição 3 Para cada iT!!71siçcio 'l E T e cada luga1' p E P , int'/'Odu::i1/l.0s: 
I(l) = {p E P I (p, t) E F} I(p) = {i E T I (t, p) E F} 
0(1) = {p E P I (t,p) E F} O(p) = {i E TI (t,p) E F}, 

l(i) e O(t) seio os conjuntos de l-llga1'es de entmda e sai'da da Imnsiç(io l , 1'cs]!ecli'l1rtllle nl e. 
f(p) e O(p) SrlO os conjuntos de transições de entmda e sa[da do lugar p, l'es]lec liva1/l. entc. 

Uma transição t E T est.á hab ilitada quando todo lugar p E f(t) contém uma senh a da forma 
especificada pelo ró tu lo em < p,l >. Uma t.ransição hab ilitada I pode disparar removend o-se de 
cada luga r p E f(i) uma sen ha da forma esp ec ifi cada pelo rótu lo no a rco < ]J , I > e ad icionando
se a cada lugar p' E O(i) uma senh a da form a espec ifi cada pelo rótulo no arco < I , p' >. O 
valor da nova senha é calcu lado pe la fórmula inscrita em l. A ausencia de fórmulas inscritas em 
uma transição significa que o valor da senha em p' permanece o mesmo que em p. As fórmul éls 
inscritas em 'l na figura 1 sào as expressões usad as para calcular B' como A' o D,t-B ' Quando 
é atribu[do ao sfmbolo I' uma T-norma, um método espedfico de raciocfnio nebuloso é definido, 
Portanto, o modelo de RPNAN permite a representação de uma classe de métodos. A marcação 
resultante do disparo da transição t está ilustrado na figura l(b), onde cada bi representa o 
valor de pertinência de Yi em B'. Formas ma.is complexas de regras podem facilm ent.e ser 
representadas nesta abordagem: 
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\. 

;\ ' 
< 1/.) , ... • 1/." > 

< (1.1,"',(1.71. > 

li) = S· ·/l.]J(a;irl;)) 

i = 1,·· .. , n 
·=1 . ···.111. 

(a) 

b) = ." ·U71( CLjfel;)) 

i = 1, ···, n 
. =1. ... m. 

(b) 

u 
< b),···, bm > 

u 

< bj ,···, bm > 

P2 

'·' igll ra j : Rede de Petri Nebulosa de Alto Nfvel representando uma regra condiclonal.(a) Antes do 

disparo das l.rallsi<sões, onde A' =< a;, a~,··· ,a~ >. (b) Depois do disparo das transições, onde 

IJ' =< u~,b~,··· ,b"n >. 

• f{ cg/"a8 CO11/. antecedentes 1nítltiplos - Regra.'3 compostas da forma SE VI é AI e V2 é A 2 e 
... (' \'~, é !I" ENTi\O Ué B podem ser modeladas na RPNAN usando-se um lugar e uma 
trallsição ad icio ll a is em um n[vel intermediário, para agregar os conjuntos no antecedente. 
1\ t.ransição deve cont.er como fórmulas inscritas as expressões (hk, ..... kn = Ói=I .... ,"(aL )) . 

• Regras Qualificadas - Dois tipos de qualificação de regras podem ser modeladas quando 
int.erpret.adas sob a metodologia de Yager ([17]). Regras com quantificadores nebulosos no 
alll .(~cr.dent.p podem ser representadas no modelo de RPN AN de uma maneira semelhante 
a. represent.ação de regras com conj un ção no antecedente. A mesma estrutura usada para 
reg ras s impl es pode ser ut.ilizada para modelar regras com qualificação de certeza. A 
)'Ini ca diferença, em ambos os casos, limita-se a maneira como as constantes dx , •... x" são 
calcllladas. 

• Regras P(!"/"(t/c!as - regras da forma SE V é Ai ENTi\O U é Bi para -i = 1,··· ,11 são 
cha llladas T"cglYls llaralelas. A relação nebulosa global D é dada por 
D(:I:, y) = S:'~I (DA,-Bi (x, y)). Dado A' , o consequente B' é calculado por B' = A' o D, 
ond(' 

/3'(y) = .5Ul l.,,*(A'(:t:), si'=IU ..... (Ai(;t:), Bi(Y))))· A est rutura básica de RPNAN para este 
conjunl.o de regras paralelas t.em a mesma forma da representação de regras simples, 
s(~ nd o qu e a úni ca diferença está nos valores dos pesos dos arcos. Uma forma alternativa 
de ill1plcJllenl.ar regras paralelas é execut.ar cada inferência A' , Ai --. Bi f- Bi separacla.
II1 l.' nl.1.' P l'nt.iio combinar os (BD's . No segundo caso, necess it.a-se de uma transição sem 
fÓl"llIlIlas in sc rit.as para fazer cópias de senhas, tal que todas as regras paralelas tenbam 
SlJa" rcs pect.ivas (.rnsições habilitad as ao disparo e uma transiçào com as expressões in
srri(.i\s bj = Ti = 1, ... , 11(Ot ), para ap li car o operador de a.gregação 110S conjuntos BL 
-i = I ,··· ,11, result.anl.e de cada inferência. 

• RC!I/"((8 C01l .flilnnles - sào as regras que possuem as mesmas variáveis no antecedente 
(' variáveis diferen(.es no cOllsequent.e, originando caminhos de racioc[nio independentes . 
l'vlode la-se es te t.ipo de regras projetando-se um único lugar para o antecedente de todas 
as regras , um lugar para cada um dos consequentes e uma transição para. cada. regra. O 
luga r rep resent.ando o antecedente deve ser conectado a todas as transições. As senhas 
propagam seus valores através de apenas UIl1 dos arcos. 
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4 Algoritmos de Raciocinio Nebuloso 

Dois tipos de algorit.mos para raciocinio nebuloso são definidos com base no mod elo ele RPNAN , 
o raciocinio nebulso para frent.e e o raciocinio nebuloso para trás . 

1. Algor[tmo de Raciocfnio pam Frente - a rede é marcada inicialmente com senh as repre
sent.ado fatos na Base de Conheciment.o (BC) . Os lugares que contém uma senha inicial 
são chamados lugares iniciais. O algoritmo gera automaticamente todos os camin hos de 
raciodnio a part.ir dos lugares iniciais até que não haj a mais transições habilitadas a dis
parar. O algoritmo foi descrito em [12] em uma linguagem de pseudo-código. O a lgorit.mo 
de raciocinio para frente pode ser representado por uma estrutura. de árvore. Cada caminho 
da raiz até um nó terminal da árvore expressa um caminho de raciocinio na BC. 

2. Algor[tmo de Racioc!nio 1lam Trás - nest.e a lgoritmo é dado o obj etivo que se deseja 
atingir e a BC é pesquisada no sentido inverso para se encontrar sub-objet ivos e fato que 
deem suporte ao objetivo. O algoritmo de raciocinio para tréÍs apresentado em [14] é 
executado em duas fases. Na primeira fase, extrai"se uma sub-rede do modelo de RPN AN, 
correspondente a toda informação parcial sobre a variável desejada. Na segunda rase , a 
sub~rede é calcu lada por um algoritmo de raciocinio pa ra frente como o qu e foi apresentado 
no item anterior . 

5 Exemplo de Aplicação 

Uma base de con hecimento real, relacionada a sis temas de manufat.ura, roi mod elada usando 
RPNAN e RPN ([15]) . O sistema de manufatura estudado pertence a uma indústria que utiliza 
a filosofia de tecnologia de grupo para produção. Enfocamos aqu i uma célul a de máquina 
espec ifica para componentes de motores diesel, a saber, pist.ão , camisa e cabeço te . No processo 
de manufatura do pist.ã.o uma das máquinas (CN-72) realiza dois tipos de operações: acabamento 
de diámetro int.erno (operação 7) e tOl'l1eam ento acabado de di ámetro ext.ern o (operação 9). Um 
estudo de modelagem e simulação foi desenvolvido em [5], considerando a linh a de produção do 
pist.ã.o, com o objetivo de desenvolver estratégias para. o gerenciamento da cé lul a de Illanufa.tura. 
Regras de produção nebulosas foram derivadas em [5] para construção de um SBC o qual foi 
reriresentado no modelo de RPNAN . As variáveis do problema ass umem va.lores linguisticos 
do tipo 1I el/IlC1l.0, médio e g'mnde definidos sobre vários conjuntos base diferentes. A base de 
conhecimento contém regras do tipo SE lote de fabl'icaçrio é pequ.eno e lol e de l1'll.nsfel·ência é 
médio ENTÃO o tempo final é pequeno, ou SE lote de tml1Jeréncia é ymnde ENTflO a utilizaçiio 
da célu la CN-72 é peq·llena . 

• Aplicaçã.o do algoritmo de raciodnio para frente - Vamos supor qu e os fat.os O tam.anll.O 
do lote esüí em t01'l1.O de 60 e O tamanho do lot e de lmnsferéncia e8l!í em torno de 15. Os 
lugares associados com as variáveis 'lIl1ll.anho de lot e e tamanho de lol e de tmnsfel'éncia são 
marcados com senhas que levam os valores ap ropriados. Após a exec ução do a lgoritmo , 
o estado final da rede é interpretado como O t empo final é q'llas e m édio, A uWizaçrio da 
CN-72 é pequena e O tamanho m édio 'da fila está cn17'e pequeno e m édio . 

• Aplicaçào do algoritmo de raciocinio para l.rás- Para ilustrar o a lgo ritmo ele raciocinio 
para t.rás, vamos supor que a questã.o Qual é a utiliza.çiio da. CN-72 em opc mrôes de 
11rocessamento? tenha sido pergunt.ada. O lugar associado à variável utilizaçiio da CN-72 
em. opeTaç6es de ]l1'Ocessamen:lo (VI4) , cOl'l'espondente a.o consequenl.e de a.lguma regra é 
considerado o lugar objetivo. Na fase 1 do a lgoritmo , a reel e é pesquisada de t.réÍs para 
frente , usando-se a matriz ele in cidênci a da Rede de Petri assoc iada. O exemplo da. sub-rede 
extraida da rede completa é mostrado na figura. 2. Os nós ini ciais nest.a rede sào tam.anho 
do lotc de transferência (V~) , le1J/po de ]l01'cc8samenlo ]lllrl/. I/. 011crl/.çiio 7(Vo) e tempo de 
processamento IlaTa 01JeTaçlio 9 (VI o), significando que fa[.os fornecendo o valor ini cial das 
respectivas variáveis devem estar disponiveis para que se possa encontrar um va.lor para 
a variável na questão . Se os fatos são conhecid os, os resp ect ivos luga res são marcaclos 
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Figura 2: Sub-rede Extraida pelo Algoritmo de Raciocfnio para Trás. 

com os conjunt.os nebulosos correspondentes e a sub-rede é executada na segunda fase do 
algol'il'1ll0 c1 e l' aciocinio para trás, 

6 Conclusões 

Uma, fe rrament.a baseada em rede bastante geral e poderosa foi proposta para modelar raciocinio 
nebuloso , onde diferentes tipos el e mét.odos de raciocinio podem ser representados. As técnicas 
de modelagem a brangem uma grande variedade de tipos de regras como regras com antecedentes 
múll,ipl os, regras qualifi cadas, regras paralelas e conflitantes. A abordagem introduzida aqui tem 
se Illost,rado üt,il para mode lagem, projeto , ver ifi cação e implementação de bases de conhecimento 
c sist emas nebulosos. A RPNAN e sua versã.o detalhada, a RPN, qunado usadas de forma 
co mhinada, oferece m a ferramenta adeq uada a cada fase do desenvolvimento de SBC. No escopo 
d(~ 11111,\ aplicação em part,icul a r relacionada a modelagem de cé lul as fl exiveis de manufatura 
forall! di;;cllt,id a;; as Léc lli cas necessárias ao proj eLo de rede5 ma iores , através da combinação de 
cst,rlll,ul'as I.Hísicas de rede. Como trabalho fuLuro, prelende mos investigar o uso de propriedades 
cs t,rll I, 11 ra i~ da, rede pa ra verificaçã.o de integridade de bases de regras nebulosas , bem como 
op(~ raçõcs de hi erarquização e refinamento ela RPNAN, como meio de vizualizar as informações 
represenLadas pe la rede necessárias a cada etapa do processo de desenvolvimento el e sistemas. 
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RESUMO 
Um Cont.r'olador Nebuloso Adapt.ativo usa uma Tabela de Indices de Desp.mpp.nho 
<TIO) par:'! adapt.ar a Mat.riz de Re~ras , responsável pela saída do cont.rolador, 
às condições vigent.es no processo. Neste caso, t.odas as et.apas de cálculo a
dot.am os conceit.os de Lógica Nebulosa. Nest.e t.r'abalho, descr'eve-se uma abol'
da~em, onde se int.erpret.a o cont.eúdo da TIO como uma ação increment.al det.er
minist.ica sobre a mat.riz do cont.rolador, cujos element.os passam a corri~ir da 
mesma t'Ol'ffia a saída do cont.roladol'. Est.udos empll'icos sobl'e o desemp ... nho sao 
feit.os para os valores lingillst.icos e os niveis de quant.ização aplicados nas 
regras lingillst.ic3$ f.' na est.rut.Ul'a do cont.roladol' . 

PALAVRAS-CHAVES 
Cont.role Nebuloso, Cont.rolador baseado em 
Adapt.ativo, Cont.rolador Heur1st.ico Adapt.ativo. 

1. INTRODUÇÃO 

Re~ras, Cont.rolador Nebuloso 

Os cont.roladores heur1st.icos, incorporando t.écnicas de conheciment.o aproxima
do, procuram reproduzir o conheciment.o t.eórico ou prát.ico de especialist.as de 
um processo num conjunt.o de I't:c;L'u::.; lir~ti1st.icas . Os conheciment.os são expl'es
sos de forma imprecisa ou incomplet.a, pois o acompanhament.o das ações execu
t.adas durant.e a operação do processo at.est.a o carát.er int.uit.ivo dos procedi
ment.os e a falt.a de abran~ência das opÇões (ou seja, al~umas re~ras não pel'
cebidas e/ou definidas). Uma aborda~em t.eórica do processo possibilit.a uma 
melhor conceit.uação. Cont.udo, os modelos e as int.eraçê'Ses correspondem, em ge
ral, a um compol't.ament.o s1mplif"icado e linear- . 

O t.rat.ament.o t.eórico dos conheciment.os va~os e imprecisos contidos nas re~I'as 
li~illsticas requE'l' o uso dos conceit.os da Ló~ica Nebulosa ( 6 ) . Assim, cada 
re~l'a é expl'essa como uma declal'ução de implicação: 

R
L

: Se <Pl'emissa (Ant.ecedent.e» Ent.ão <Conclusão (Conseqtient.e» 

A combinação de n rer;ras, t.endo como ant.ecedent.es o Erl'o (E ) e a Var-iação do 
q 

El'l'o (CE ) do Pl'ocesso l'elacionado~ pelo conect.ivo "e" e 
q 

o conseqüent.e a Va-

riação na Saida do Cont.rolador (U ), fornece um A~ol'it.mo de Cont.role: 
q 

R: Se (E é E
l
) e (CE é CE) Ent.ão (U é U

l
) par-a L - 1, ,n 

~ l q q l q 

onde E -{e}, CE -{ce}, U -{u} são Universos de Discurso discret.os e fini-
q q q q q q 

t.os e E
l
, CE

l 
e U

l 
são os subconjunt.os nebulosos desses universos com valores 

de pel't.inência {0,3 0,7 1,0 0,7 0,3}. 

Os est.udos iniciam-se com os t.rabalhos de Mamdani e ( 3 ) no 
desenvolviment.o de um cont.rolador nebuloso baseado em re~ras fiv.as. As limi
t.ações dessa concepção, causadas pela dificuldade de se estipular um conjunt.o 
de re~ras represent.ati vo da est.rat.é,ia de cont.role ou de um performance insa-
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tis:f'atórla des:!..e conjunt.o pI'cC-!::;L;..luelec:ido, implicou na implement.aç~íCl de um 
procediment.o capaz dt;'! criar e aperf'ciço3r em t.empo real, as regI'a~ orlgl
nalment.e pI'opost.as em i'unção das -condições vigent.es no pI'ocesso ( 2 >, A it.
ser'ção deste Módulo de Apr'",ndiza~em ( :; ) resulta no Controlador Nebuloso A
d3ptativo baseado em Regras CCNA). No CNA, exist.e uma Tabela de índices: de 
Desempenho (TIO>, cujos elementos sao vaI'iáveiE nebulosas, Est,a t.abela, COI'
respondendo a IOI'ma matricial da Algoritmo Lingüíst.ico de Desempenho (Figura 
3,1), pI'omove a adapt.ação de uma Mat.r'i:G de Regras (MR), responsável pela ge
I'ação da salda do cont.I'oladoI', A MR e a TU> do CNA apI'esent.am a~ seguint.es 
peculiaI'idades: 
3) l1.~ linhas e ~~ calun':::5: 8:ão t res:peGt..ivament.e~ 

ro ce do Pl'OCesso, vinculadas às ent.radas 
q 

após a quant.ização; 

o erro e e a v?riação do er
q 

deterministicas do cont.rolador, 

b) O conteúdo da matriz em (e , ce ) estabelece o centro da re~ra no espaÇa 
q q 

de estado E ~ UE; 
c) O conteúdo da ma.tr'iz depende dos operadores adotados na 

regras e do Mét.odo de Desnebuliz<'Oç?-ío do conjunt.o nebuloso 
concat.enação 
de U . 

g 

A adaptação da MR é atribuida a um desempenho in~:'\t.isfatório da saida do pro
cesso s num inst.ant.e i, devido a uma entrada do processo en aplicada d ins-

p p 

tantes anteriores, Para melh')r.3-la, o conteúdo u (i-d) da MR em (e O-d), 
q q 

Cf:> (1-d» é alter·ado par'a u (i-d) + TH>(e (1), ce (1», onde d é o at..r·aso dI? 
4 q q q 

correção ( 2 ). 

Par·a sU(JI'imir' al~umas manipulações com conjuntos nebulosos e, conseqUentemen
te, otimizar o tempo de resposta do controlador par'a uma saída do pI'ocesso, é 
propost.a uma int.er·pr·et.ação alt.ernat.iva para a ~1R e a TID do CNA . A per'f'or'man
ce dest.a modalidade de Cortl"I'olador, Heur·1st.lco Adapt,at.i vo (CitA) < i ) de-pênde 
da TIO e dos par'âmet.ros internos. As simulações I'eaHzadas com JiveI's:as com
binações destes parâmet.ros viabiliz3 uma melhor caI'acter'ização das 
influências:. 

2. CONCEPçAO DO CONTROLADOR HEURíSTICO ADAPTATIVO BASEADO EM SAíDAS 
QUANTIZADAS 

2.1. Conceituaçáo 

A TIO simboliz3 o res:ullado do .'\,l~critmo Lir:::;Uist.ico de Desemperlhu par;", todas 
as combinações poss1veis de e e ce , seguido de um método de des:npbulização. 

q q 

do CHA devem ser anulado5: por uma ação gerada pela estra-Os valores e e ce 
q q 

t.égia de cont.I·ole, paI'a quv o pr·ocesso at.inja o pont.o de ajust.e pr·ef'ixado . O 
cont.eúdo d3 T!D pode ::;~r int.er'pr·eL3dc come ::: ~ç:10 ir:cr'etnent3! det..erminis"tica 
c~IJJaz de. a cada per'iodo ele amost.r·agem, corl((J.lzi J' a saída do pr'oC,eS:~O ~, um es
t.ado mais pr'6ximo do pont.o de ;:.,just.e. a1.6o que- o mesmo é at.lI.gido e pr'eser'va
do. Assim, o concei t.o de re~r-:=:s, mater-i:=:lizado pela MR e as operações com 
conjunt.os nebulosos predominant.e no CNA. é substi t.uielo no CHA das Sai das 
Quantizadas (CHASQ> por· mat.r,izl?s (a s<'ther·: ~1atI·iz d~.,s Sa1d,-'ts Qu".nU7.:I(I;,,~ 

(MSO) e TIO das Said3s Quar:tiz~das) e oper:=:ções 3l~ébric3S: manipulando \':=:10-
I'es det.erminist.icos: e quant.izados: . O uso de conjuntos nebulosos C! l'eb'!'",s lin
gU1sticas: encer'r'a-se após a det.er·minação da TID, Desta i·or'ma. o CHASQ COI'r'es
ponde a um CNA com as se~uint.es peculiar·\d<.:de~: 
a) A Dis:t.ância de Inf luência das Regras: é zero; 
b) Uma var'iável nebulosa quant.izada. V (vinculada 30 conjunt.o nebuloso 

{I-IV(v)/V}}, t.em a função de pertinência /-IV dada por: 

/J (v) ;:;; { 1 s:e v '" 
'V O se v ;x! v (i) 

q } 
v (1) 

q 
onde v (1) ê o v~lor' da vaI'ic~vel quant.izada e deter'milüst.lca no inst.ant.e i 
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c) 

d) 

e) 

Mét.odo de Oesnebulização da Média dos Máximos; 
A escolha da TIO det.ermina, implici t.ament.e, a dimensão da MSQ e os n1 veis 
de quant.ização present.es nos universos discret.os e f"irLll.os das variáveis 
E ,CF. eU; 

q q q 
O procediment.o de aprendiz3€em corresponde a um deslocament.o ao lon~o do 
universo da variável U do cont.eúdo da MSQ, ref'erent.e .:ao est.ado at.ual 

q 

(e , ce ), 
q q 

pelo element.o da TIO associado aos valores quant.izados do erro 

e da variação do erro do processo ocorridos a d it.erações ant.eriores; 

2.2. Implement.ação da Est.rat.éc::1a de Cont.role 

o CHASQ (F1~ura 2 .1) consist.e de: Int..erf'aces com o Processo, Cont.rolador Heu
ríst.ico das Sa1das Quantizadas CCHSQ) e Módulo de Aprendiza~em. 

.. 

,-------- - -- - -- -_._- - ----- -- ---- -- --
I : ~o O[ '''''''rohCEW : 

I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
1 ____ __ --- I 

,-------
I 
I 
I $IfEltr." IH[W.&(( O( 

&OI.nC.l.o [ 
TlUloU«NIO 

Dl o.t.OO'5 00 

'_ • .ce,I, ""'.Z ~s u. ,. .... , 

r-.;.----'---'.j 4fUAC.l.O 

"-"50 
.. ,OAS OUANTIZIoDAS : p".O:([sio 

I 
I 

~ __________ ~N~_, u, 

~oc .. dIM h~odIIN ~lzOldlM 

""-cr.uoe 1_,11-'" 0..0· .. u.n·~ I 

_ . _ . J W5oCI •• n·"" 0.,0-. J .... u.n·~. rae,m. oe.lnJ 
-('MoI , MSGI e.n·. ~ rt ... ) , , .... 
*" .• ___ WidII ... ~ dIt u. 

'. 

As Int.erfaces com o Processo fazem o condicionament.o das variáveis 
so necessárias à execução da est.rat.é~ia de cont.role. Est.as 
continuas sao compatibilizadas com as variáveis int.ernas do CHASQ 
t.es a universos discret.os, finit.os e normalizados. Num inst.ant.e i. 
faces efet.uam o escalonament.o e a quant.ização' de acordo com: 

e (1) = COE • e Ci»quanLi.:zado 
q p 

ce (i) • (OCE .. ce (D)quanti.~ado 
q p 

u Ci) • u (i-1) + 00 • u (i) 
p p q 

do proces
variàveis 

per·t.encen
as int.er-

onde OE, OCE e ao são f'at.ores de escalonament.o; e e ce são o erro e a vari-

ação do erro do processo e u é a saída do CHASQ. 
p 

p p 

No CHSQ, as ent.radas det.erministicas e quantizadas e e ce 
q q 

respect.ivament.e, ás linhas e ás colunas da MSQ. O cont.eúdo da 
ao V alo I' det.erminist.ico e quant.izado u , que é t.ransferido â 

q 

est.ão associadas, 

MSQ corI'c!;.;fJonde 
Int.er·face de A-

t.uação sobre o Processo. Se as re~ras f'orem represent.at.ivas, a pont.o de f'or
necerem um desempenho sat.1sf'at.ório do processo, a MSQ possui um cont.eúdo PL'C

def'inido e imút.avel. Est.e cont.eúdo provém da resolução do A~orit.mo 

Lin~illst.ico de Desempenho para t.OMS as combinações admissiveis de e e ce . 
q q 

Problemas int.r1nsecos à elaboração dest.e al~orit.mo podem exi~ir um ref'1namen
t.o, que é realizado pela incorporação de um procediment.o de adequação da MSQ 
ao processo real. Para atender est.e propÓsit.o, é implement.ado um MÓdulo de A-
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prendiza~em hierarquicament.e superior ao CHSQ. A aprendiza~em (Fi~ura 2 .2) e
xecut.a a modif"icação da MSQ, a part.ir dos est.ados det.erminist.icos e quant.iza
dos pr-e~r-essos e da TIO das Saidé.1b: Quant.izadas. Para o CHASQ, o cont.eúdo da 
TIO é interpretado como as saldas quant.izadas de referência e. port.anto, 
constantes, as quais simbolizam numer-icament.e o Al~or-it.mo Lin~ülst.ico de De
sempenho ori~inalrnent.e propost.o. Individualment.e, cada element.o da TIO ex
pressa a corr-eção a ser aplicada em al~um pont.o da MSQ. A ma~nit.ude da 
correção depende dos: fat.ores de escalonament.o GE e aCE, influenciando, res
pect.ivament.e, a seleção da linha e da coluna da TID das Saídas Quant.lzadas. 
As peculiaridades do CHASQ descrit.as: acima viabillzam a aplicação de um pro
cediment.o de aprendiza~em similar ao do CNA. 

3. PREMISSAS ADOTADAS NA EXECUÇÁO DAS SIMULAÇOES 

Um CHASQ ao intera~ir com um processo t.em o seu comport.ament.o inIluenciado 
pelos valores at.ribuidos aos parâmet.ros (t.ais como: TIO. f"at.ores de escalo na
ment.o, dent.re out.r'os) que o car-act.er-lzarn. A diver-sldade e as: 11lI.cL'açi::íes ent.r-e 
est.es parâmetros aconselham a escolha de um conjunto de condições iniciais e 
ajust.es it.erat.ivos post.eriores com o int.ui1...o de alcançar o desempenho deseja
do par'a a s1st.ema. A evolução dest.es ajus1...es acor're de for'ma emplr'ica e pela 
incor'poração da experiência prévia adquirida com sist.emas: similares. 

As condições de rcfcL'ência f"or-am uni:formizadas: em t.odas: as et.apas: da de1...ermi
naçao dos parâme1...r-os do CHASQ e nas s1mulaçí:íes. par-a per'mit.ir' uma andlise 
consist.ent.e dos result.ados. Com est.a met.a, as: diret.rizes que nor't.eiam os t.es-
1...es são: 
a) O cumport.ament.o do sist.ema é obt.ido par-a os modelos dos processos da Tabe

la 3.1, cujo ~anho no est.ado est.acionár10 est.á nor'm..u.izado em 1; 
b) A análise das simulações considera as: infor-mações oriundas: do úl1...imo expe-

r'lment.o de um ciclo compost.o de dez e"-periment.os com 300 1t.eraçi::íes; 
c) A MSQ t.em o mesmo conteúdo da TIO no inicio de um ciclo de experiment.os; 
d) O At.r-as:o d~ Cor-r-eção d é i~ual a 2; 
e) As faixas: de var-iaçãa dos :fat.ox'es de escalonament.o GE. GCE e (lO são es1...i

puladas: para abran~er 1...odos os comport.ament.os esperados para o sist.ema; 
f) A elaboração das: re~ras: lin~ü1st.icas: adot.a uma concepção gCIlL!rica baseada 

na cor'r-eção dos desvios da salda do pr-ocesso s com r'elaçao ao pont.o de 
p 

ajust.e (PA), de :for-ma a anular (ou, pelo menos. minimi:l:a! ' ) as variáveis e 
p 

e ce e a inIluéncia e dur'ação das per-t.urbações; 
p 

g) A det.er-minação da TID ut.Uiza canjunt.os nebulosos de f"oI'ma t.x·iangular si
mét.I'ic.:a, com valores de pert.inência {0,3 0.7 1,0 0.7 a.3}; a composi
ção de inferência MAX-MIN na concat.enação dos ant.ecedent.es e do consequen
t.e do Al~or-it.mo Lin~U1st.ico de Desempenho e o mét.odo de desnebulização da 
média dos máximos; 

plIRiIETRos DO l'fIOCaSO CCII) I ÇÕES tE RS'BIâIc I A 

Intervalo de Atrostragem 0.5 TIPO DA TlD Eq COII ZBIO IlU'\.O Eq COII ZBIO S III'LES 

CcrdicOes In iciais â> Prcx:es.so ylO! = O 
r}f = O ~ 

c 
E9...!!... 

14 211 13 ~ ........ 8 r- 14 r- I--wo 

&.bIm:lr tec i 00 
Vis! 

= 0. 36 
Modolo --

00 
Xis! 52 + O. 3 5 + O. 36 

> ..... VI. a 14 7 r2- rE-'C :::> 13 
-111 CE9 
a::w NO. 7rE- ~ rE- 2!5 
cz ,- 13 r-

Proc:esso 
5o..per sror tec I 00 

Vis! 0. 0375 --= 
> p VI. .7 13 7 13 

Xis! 52 + O. 4 5 + O. 0375 Tebele 3. 2 - Cori:> inecOes de Nlvels de o...nt IZocao INO.I e 

Tebele 3. I - CordicOes de Referm::le dos Processos Sinulacbs Velores Ling.Hst ic:os (VI.! used:lS.,., def inlcao das TIOs 

Os t.est.es empregam oit.o t.ipos dist.int.os de TIOs .• conforme a 
lores: lin~U1st.icos e n1veis de quant.1zação da Tabela 3.2 ( 
exemplifica um AI~orit.mo L1n~U1stico de Des:empenho, com os 
cos definidos na Figura ' 3.2. O conseqtient.e P de cada re~J"a é 
aplicada na sai da do processo. Par'a sist.emas monovar1aveis, 

combinação de va-
1 ) . A Figur·a 3 .1 
valores lingülst.i
a correção a s:er 
é equivalent.e a-
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q 
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e C MNM 

e CMNM 
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ou NI>ü 

q 

e CE 
q 

e CE 
q 

e CE 
q 

e CE 
q 

e CE 
q 

e CE 
q 
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q 
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q 
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e ZO 
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q 

ISe E
q 
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!Se E

q 
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q 
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q 
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Se E e (PM ou MPM) 
q 
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e CE 
G 

e CE 
G 

e CE 
q 
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e (NP ou MNP) 

20) 

e CNM ou MNM ou NG ou MNG) 

e CMPG 

e (MPP 
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ou PG ou MPM DU PI{) 

ou PP ou ZO) 

o u MNP) 

e (NM ou t-'.NM ou NS ou MNS) 

EnLll:o P e ZO 

En~l!: ::: r' e MNP 

Ent.!!:::: r' e MN~I 
Enlll:o P e MNG 

Enlão P é ZO 

Enl:!o F é t-'.NP I 
P e MHM

I 
Enlã::. 

En\.;!::: P e M
z
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e CMPG ou PG ou MPM ou PM ou MP? ou PP) Então P e 

e ZO 

e (NP ou MNP) 

e CNM ou MNI>ü 

e (NG cu MNG) 

e (MNG ou NG oc; MNM) 

e (NM ou MNP) 

é (NP ou ZO ou PP) 

e (MP? ou Pt-'.) 

e CMPM ou PG ou MPG) 
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PG) 
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e (MPG ou ?G 
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ou MPM ou PI>ü 

e (MPP ou PP) 
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e CMPG cu PG ou MPM ou PM) 

e (MPP oU PP) 

é CZO ou NP ou MN?) 

Er:!..ãc P é NP I 
Enl:!o P e MN? 

En\.;!::: P e t-'.NM 

En~ão P e MNS 

Enlão P e NM 

En~l!:o r' e Nr' 

Ent.ão P e zo II 
Ent.:!::: ? e PP 

EnUl:o P e PM I 
Ent..~o P é M?G

1 En:.:!:: P e MPM
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Er.~~::: =. e '7~ I 
Er.f ':!:" .......... e f 1 

Ent.ão P é ;';SI 

Ent.ã::: P e MPM

I Ent~Q ? é '7~P I 
EnLão P e .. 
Enlão P e ;sl 
Ent.~c ? ~ ~~M li 
En\.l!:o P é MPP 

Ent.?!c F' é 20 I 
Ajgorj~mo Lingülsticc de Desempenhe para ; 
( a ) U~: '/ersc~ de Discl..!~s~ E. CE e U cc~ zero simples. 13 V3.1o~es I 

ISe = é ~P0 cu MPG) e CE
q 

ISe E q e (PS ou MPG:' e CE' 

ISe E: e CPG __ MPG) e CE: 

!Figu:-a 3.1 . 

é (!'-IM ..... _ 

Ll nÇlu.l st i cos li? l'3 N! V91 s dG Qt..;a.nt.l zação (( -6 .. O . . 6)) I 
Cb) e Cj) = CPA:> - s Ci) ce (i) = e (j)- e (i-1). I 

p p p p p 

Cc) Simbologia dos Valores Lingülsticos: Z :-:· _ 7_-_. ::-. I 
NG - Negz t..! 'lO e Gr 3.:ide I PG - Pcsi t.i v-::: e Gr ande f_' --=:..: 
NM - Nega~ivo 6 Médio I PM - Posilivo e Médio 
NP - Nega .... ivo e Pequeno PP - Posit.ivo e Pequeno 
~ - M';J!t_ c (e . ~ . • HNG - ~'..!ito (NegaLi'/::: e G:-.a:ide) I 
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6 

FIQ.JI'a 3. 2 Repres<ntaçao de 13 Valores LIrQ.Jlstlcos USen:X> F'g.Jra 3.3. Tabela de Ird,ces de l:'esen-pert-o can 13 Nlvels 
de Q.Jant, zaçao e zero s, rrp I es E>'I1 E e CE. un lhlverso de Discurso can 13 NíveiS de 

~t,zacAo e zero s'rrples ([-6 .. 0 .. 6 li. 
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plicar a mesma correç;:-io ;'~ ent.racla do processo ou '" saída do cont.rolador ( 4 >. 
A F'igura 3.3 exibe a TU) gerada a part.ir dest.e algorit.mó. 

o pr-ocedlment.o de apr-endizagem do CHASQ ve)"-if"ica a cada it.er-ação a necessida
de de adapt.ar- a MSQ ao compor-t.amento do processo. A aprendizagem deve e'.'oluir
no sentido das variáveis en e s at.ingirem o pont.o de ajust.e e a MSQ t.ornar-

p p 

se const.ante (ocorrência de sintonia). Para favorecer estas tendências. os 
valores de reterência são rest.abelecidos no começo de cada experimento. man
t.endo-se, apenas, o conteútlo da MSQ disponível ao tér'mino do exper·iment.o pI-e
cede!~t,e . Assin~. c conheciment,c 3dquir-idc até aquele inst.3nt.~ é preservado e o 
procedimento de aprendizagem incumbe-se de incor-porar à MSQ os novos conheci
mentos. 

A determi nação da ef"icácia de um controlador sobre um processo deve incluir
um conjunto de critérios de desempenho, que possibilit.em a análise dos even
t.os ocor-ridos dur-ante a execução e no f"in.: .. l de um ciclo de exper-imentos. Por
isso, são empr-egados os seguintes parâmetros de performance: 
a) It.eração onde oeor-r-e o Tempo de Subida; 
b) Iter'ação onde comeÇa o Estado Estacionár-io; 
c) Sobrevalor Percent.ual; 
d) Média e Variância de u • u e s . 

q p p 

4. DESEMPENHO DO SISTEMA EM FUNÇAo DOS PARAMETROS DO CONTROLADOR 

o ob jeti vo dos est.udos é a determinação do comport.amento do sist.ema par'a as 
composiç<:íes de valores lingU1st.icos e n1veis de quantização da Tabela 3.2. A 
partir dest.a definição, const.at.a-se, por meio de s:\mulaç<:íes, os parâmet.ros 
mais relevant.es para as ações corretivas exercidas pelo CHASQ nas suas: inte
r-aç<:íes com o pr-ocesso. Dent.re os par'àmetr-os analisados, mer-ecem dest~"que a 
TIO e os f·at.ores de escalonamento. 

A adoçãn cl;-ts condições de referência propostas anteriormente permi t.e que o 
compor-tamento da MSQ e da EJnt.r-ada e s31da do pr'ocesso, dentl'C' outr'os aspec
tos, possam ser examinados nos it.cr:~ subseqüent.es. de modo que as tendências 
observadas possam ser imputadas. morment.e. aos p~râmet.ros em est.udo. 

4.1. Compor·tamento da Entr-ada e da Saída do Pr'oc€'sS'o 

ent.rada en e s3ida s de pr'ccesso em funç?-ic da iter3ç:iu (Fi~u-
p p 

4.1b) apr-esentam um compoI-t.amento similar-o Em caso de 
en alcança um valor- estacionário ant.es de co A evolução des-

p p 

tas: var-iàveis num dad-:. exper-imento nâo gar-ante a ocor-r'ência de qualquer- c.:-.,-
1~act,er·1stic.3 em (!:-qJ(;!·iment.os pcst.er·ior·es de um cicla . Se C! sist.e:n.3 j3 demons-
... '1""::10 •• ,.... .. . :,. r.y.orlic'r'\r.coi"..~r, r.-:: .... ·• -::. oC"+ -:.l,,; I';? "::10 ...... ::::,-,. oc·t o. f ·:.t , .... ",,':IIr •• ~ '.rrl-c ·~ r,11 "~r·.ca,....f 11-.. -<:"0 ................... ~ .............. ,-~ .. -t • ....., .......... "r-""'" ..... - ................ '--..., • ..a • .J ........ _-'-r--~ ,_ .................. ~ ............ _ ....... -- .... -..... '-Io...a " .......... '- ... ~ ... -

;;, m",dida que a dur-ação (IJllmer'o de it.er·açoes) de um ciclo aumenta. A 
incidênci3 de oscilações em en e s mant.ém est.a propensão quando o tempo de 

p p 

e>.:ecuçao da simulação Cl-esce (F'igul-a 
TID da Figura 4.1d, usando o processo 
namento GE ; 0.3; GCE .. 3.0; GO ;;; 1. 

4.1c) . Est.as cur-vas são obtidas 
::,:uperamort.ecido e os f.=:t.or-cs de 

com a 
escalo-

As CUl'vas de e e ce não sâo abor-dadas pelo:. ausência de qualquer- peculiar-i-
p p 

dade marcante. 

Os 1'·ator·.;os de escalonament.o ir.fluenciam a r·espost.a do sist.ema. PaI- ;~ V~.loI·es 

de GE pequenos (por exemplo, GE < 0.05), a atenuação sobre o er'ro do pI'oce~s:o 

torna a s:aida do processo lenta e eleva o tempo de subida (F'igura 4.203). Adi
cionalmente, a estabilização do sjf"~t.~m;-, ê f·avoI·ecida às e>.:pensas de um aumen
to no erro com relação ao ponto de ajuste. Esta sit.uação é a~ravada se o fa
tor GCE t.em a mesma ordem de grandeza. A possibilidade da saida do processo 
t~.rld€-r- 80 pont.o de ajust.e deCl-tÕ'scê com o cr-esciment.o pr-ogI-essi vo de OE e GCE 
e, s:imult..2:neanlent.e. 3ument,anl -=OC' ch3nces dest.::: \'3r'i3vel O$Ci!31' (Fi~ur=: 1.2b). 
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(a) Salda do Processo (300 i~erações) 
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(b) En~rada do Processo (300 i~eraçõp.~) 

CE 
-6 -6 -4 -) -2 -, 
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-) -6 -6 -6 -4 .... .... .... - ) -2 -2 o o o 
-2 -6 -5 -4 -) -2 -2 -2 o o -, -6 -4 -) -2 -, -, -, o o o 

E o -4 -) -2 -, o o o 4 

o o 4 5 
o o o o • 5 6 

o 2 2 • 5 5 
o o 2 6 
o o o 6 6 
o o ,o o o o 6 

Cc) Salda do Processo (500 i~eraçêSc~) (d) Tabela de índices de Desempenho 
Fl€ura 4,1, Compor~amen~o do Sis~ema no t'inaJ. de um ciclo com 10 e""Periment.os 

(mos~rado pela curva 3), 

' r ... , .... ;- .......... , . ... , .. _-; .. _-. 

____ l . 

I I " • 

: .· ... fTllltt!Jlt"J 
lA .... 
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(a) Processo Superamor~ec1do usando (b) Processo Subamor~ecido usando 
OE • 0,05; OCE • 1,0; 00 • 1 OE • 0,60; OCE • 6,0; (lO • 1 

Fi~ura 4,2, Compor~amen~o da Salda do Processo em t'unção do~ fa~ores de esca
lonament.o e do modelo do processo no final de um ciclo com 10 ex
pel'lment.os Cmost.l'ado na curva 3), 
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(a) PonLo de Ajust.e • 40 (b) Pon~o de Ajus~e • 60 
Fi~ura 4,3, Compor~amen~o da Salda do Processo coruorme o Pon~o de Ajus~e 
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Um pont.o de sintonia par'a 80 :: 1 sucede, ~r-efer'encialmente, em 0 .05 -< (lE~ 0.'( 
e 1 ::;; OCE ~ 7. sendo OCE ~ 10"'OE. 

o f"ator' 00, atuando na salda do GIJ/\::';Q, deve ser' seJec:lonado conf"or·me o ganho 
do processo. Um aumento de 80 prejudica a estabilidade do sistema. mas favo
rece uma diminuição no tempn de subida. Em processos subamor·tecido~, a 
oc:or'r'ência dé ~intonia est,ó associada aos valor'és iniciais das f"aixas suger·t
das acima para OE e OGE e 00 reduzido (e.g., 00 ~ 0,5). 

Os niveis de. quantização iníluenciam inversament.e os íat-ores de escalonament-o 
e o t-empo de subida. Um decr'éscimo destes ni veis acar·r·eta um compor·tament.o 
inst~-lVel da salda do pr'ocesso somente para valores elevados de GE e GGE. Uma 
TIO de dimensão elevada (vinculada, por exemplo, a 25 niveis de quantização) 
r'equer' uma diminuição dos f"ator'es de escalonamento (e.g., comeÇa da f'aixa de 
GE e GGE citada anteriormente) para faciliLar- a estabilização dn sistema e, 
conseqüentemente, a obtenção de um ponto de sintonia. Nestes casos, é espera
da uma degradação nos tempos de subida e dp. inicio do estado estacionh.r·io . 

A alt.er·ação das condições de referência (inclusive do ponto de ajust.e) pode 
exigir a determinação de novos íatores de escalonamento, para que seja resta
belecida a sintonia. A inf"Juência do ponto de ajuste no compor·tamento da 
sa1da do processo, mantendo as condições de referência, é mostrado nas Figu
ras 4 .1a e -4 .3. 

4.2. Compor·t.ament.o da Mat.r·iz das: Saídas Quant.izadas: 

A quantidade de adaptações llMSQ constatadas no final de um ciclo de experi
mentoR e eíetuadas na MSQ disponivel no comeÇa deste ciclo (MSQD pelo proce
dim€'nt,o de apr'endizagem está dir'etamente vinculi1da aos fator'és de escalona
mento e ao conteúdo e dimensão da TIO. 

O número. de alterações na MSQ ao término de cada experimento ou de um ciclo é 
aleatór·io. Os elementos da MSQ são passiveis de mudar'çils ha SU3 magnl Lude e 
no seu sinal duran~e .0 desenrolar de um e:,-~per·iJnento uu ciclo, devido 30 pro
cedimento de aprendizagem e à possibilidade de repeUção dos estados (e 

"I, 
ce ) . O cont.orno das regiões da MSQ, onde se localizam as modificações no fi-

q 
nal de ciclo, está delineado desde os seus pr'imeir'os exper·iment,os. O pI-oc:esso 
superamortecido apresenta uma evolução d.~R mudanças no conteúdo da MSQI, du
rante os experimentos de um ciclo, menos acentuado se comparado 30 cas:o s:uba
mor·tecido. 

Se os: fat..ores de escalonamento são elevados (sobretudo, GE e GCE), 6.MSQ pode 
decrescer em virtude da instabilidade do sistem,q Cint"luenciada, inclusi VI? ; 

pelo 1..11='0 do pr,ocesso) , associadu li I'epetição de um conJunto de est-ados 
(e Ce, u ), com u assumindo, em ger'al, um dos valores máximos do seu uni-

q , q q q 
\/el'so discI'eto e finIto. A hlst.'1billdade do sistema pl'ovoc:a um aumerlto signi
ficativo na quantidade de intervenções do módulo de apI·endiza~em. 

1\ est-abilização do cont.eúdo da MSQ gar'ante a preservação das condições inter'
nas do CHASQ, do compor·t,ament-o das CIJr'vas das var·ióveis per·tencentes ao sis
t,ema (em função das iter'ações) e dos: par'âme:tr-os: de per'for'mance, pelo menos, a 
partir do experimento posterior a sua ocorf'ência. Todavia, o procedimento de 
apr'endizagem continua opez'acioflal, Sem acaI'r'etar' qualquer' mudança na MSQ. OS 
ciclos com MSQ cOll~l,ant-e ou com ponto de sintonia não exibem nenhuma peculi;-i
l'idade mar'cante com r'elação à ll.MSQ 01.1 número de intervençõc~ p:r'omovidas pelo 
pr·ocedimento de apr·endizagem. 

A est..l'ul,ul'U pr'oposta para a MSQ em cada está~io da evolução exposta a seguir 
considera um sistema, cuja estabilidade declina numa taxa associada ao modelo 
do pr'ocesso e aos par'âmetI'os escolhidos. Par·a GE e aGE pequenos (e.g., 0,05), 
as adaptações sobre os eiementos da MSQI concentram-se, predominantemente, 
numa re~ião situada no entCll' f10 de Ce, ée) = (O, O). O crescimento prol;ressivo 
destes fat-or'es acar·r·eta, a pr'incipio, que as modificações atinjam " as bOI·dc: .. e:: 
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d", 1'1SQ, p':-H'a, poster'ior'mente, =1h l'.'..lug C I' t..oda a matriz. Si Il\ult.':,r,c-'ament.e , po
de(m) sUI'gir quadr-ante(s) com maior lendência ao recebiment,o das ad-"ptações_ 
DUI'anle esla evolução, a quanlld:--1de de elemerllos da 1'15Q, possuindo · valOI'es: 
máximos do un1veI'~0 discrelo e rinilo da V3I'iável U , eleva-se até alc::lfIçar 3 

q 

pr'edornint.ncia, 
Uzação. Num3 
vados de GE e 

Est,a situação é favoI-ec1d.'..l p€'la diminuição dos: niveis de quan
fase mais avançad3 de instabilidade, produzida por' valores ele
aCE, com GE > 10"'GCE, obser'va-se um decl1neo de ll.M5Q e as alle-

l·'a.~;:;es ria MSQ, tendo em sua maior-ia valoI-es n\à,dmos, posicionam-se 
r'ifer'ia, A influência de <30, nas situações descr-itas, é menos 
pois a sua atuação incide, mormenle, na saida do CHASQ. 

na sua pe
abr'allbcnte, 

4_3_ Desempenho do Sislema par-a a MSQ no Inicio de um Ciclo de Exper-imenlos 

o uso da 1'1SQ1 idêntica 3 TID adot3da pressupõe um 3primo!'amento na pel-for-man
ee do sislema, facili tanda a ocorrência de sinlonia, Esla eonjelura advém do 
vinculo exislenle enlr·e a TID e o AIgoI-ilmo LingU1slico de Desempenho e da 
pro'..'~vel redução d.í.!S: adaptações: promovidas pelo procedimento de 3prendiz3~em, 
poslo que a MSQI leria um cont-eúdo mais realisla das ações a serem empreendi
das pelo contr·olador· sobr-e o pr'ocesso, 

No entanto, simulações executadas com MSQ! 
dições de rererência dão resullados, pelo 
TID ( 1 ), f'ClT-lant..o, a ~1SQI oI'iginalmenle 
não lr-azer as vanla~ens esperadas, 

4.4. Parâmetros de Perf'or'",""nce 

= O e preservando as demais con
menos, similares ao caso 1'1SQI = 
PI-oposla lor-na-se dispensável pOI-

Os par-t.melI-os de per-for-mance per'milem ~ compar-ação do desempenho de estr-até
~ias de controle, quando as mesmas: são empre~adas num processo, 

No CHASO. est.e objelivo não pode ser, plenament.e, usada. vislo que os pontos 
de sint.onl a não apl'eSent.alll 11C!r.huma coincidência I-elevantê p;"l-a os par-:;'lIIelr-os 
E'$colhidos. 

/I. ::-1nálise dos p3r-âmelr-os de per-ror-mance proposlos: no capitulo ::I mostr-a: 
a) Uma t.ende,ncia de aument.CI do sobr-evaloI- per-cenlual e das vaI-iânc:ias: de u e 

q 

u , se o processo superamorlecido é subsli tuido pelo subamortecido; 
l' 

b) Uma dêpêndfncia com l-e la.;::3o á TIO e aos f;-11,ClI-es de escalonament..<:" <:('.18 po
dem de~T';1d3r prováveis t.endências (se, por exemplo, GE ~ 10~GCE) , 

:\dl c:iondllllE:nte, exist.em dificuldades de c:onciliação dos: di versos paI'~,metI'os: 

(t.ais como: sobr'evalor percentual e tempos de subida e inicio da est:-~do esta
cion;,rio >. que podem exigir- uma solução de compromisso para a sL!leção do pon
t.o ~1", sintonia lIIais ;.'tdequado_ 

-1_~. l::Huência dos: Valores LingUísUcos e dos Níveis de Quantizaçào 

/\ implementação do C!lA I'eqUE:l' uma descr-iç3c lin:.;üí:=;t.ica das ações a ser-em 0-

! L' t.u;.,d;:..s: sútll-e o pI-ocesso par'a s1lu'-It;í:ies nor-mais de oper-aç?-ío e em lr·ar.sien
tes:o Est.a aquisiç~-ío dos conhecimentos é ir:eI'!"~nLement.e confli t3nte e complexa 
pelrts inter-pr-elações e padr-ões de comportamenlo distinlos, que pess:n:=ts dife
r·ent..ê~ 1.<"'111 qU8ndo 1nt.eI·a~elll c:om UIII pI·ocesso . Estes f"t..u~ !lIfluencialll a eJabn
r-ação ep.lali Lati 'la das I-e~r'a~ lin~üistic-3s, que compõem a estraLé~ia de con
tl-üle_ A $1.\.3 r-epI'esenLal.ividade deve consid<?rar o ~rau de contw<.:imenlos 
1..,,6r-1co e pr-ât..1co dos: individuas:, qUe concebem o algor-1Lmo de desempenho, s:em 
esquecer ;;lS dificuldades de discernimenLo dos valores lin~i.iisticos pelo sC'r
hUlllano. Um melhor- enlendimento d.;.s peculiaridades do processo racili t.a, 

. l.:-1lllb"'llI, ~'t idc·r.Lif 1c~-1çao d:"s var-i~\lels llI-"is r-epr'esE'lIlal1 v as: , ulilizadit;c-~ c:ümo 
;::ntecedentes €' cor:scqUente das I'e~r-as, bem como a deLer-minação das respecl1-
v~:s classes de alribulos e int.eT·v::bt.: discreLos de variação, 

!lr~~:t8 f(,r-ma, ;:, 

quantiebde ""xl~e, 

qU:":IlLld'-.ldc- de 
no m1nimo, 

valor-e,;; lingUis:t.icos: 
um número idt5nt.ico 
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::;U2. det 'iniç3(' ti,,, Lc l'rnirl-'1 3~; dimen5:Õ~5: d.-:~s llIat.l'i7.es cnLJ e ~ISO) e dos Im; '!P. f' :"': O :O-: 

disCI'elns e f'ini t.os: dos: ant.I?<::f?(ll?nf..es: e do conseqUent.e , Gom isso. esLabe lece
se o espaço necessàI·io pãr'ã o ãI·Il\,-'tz","n .-"ment.o dãs var'iáveis e dos diver'sos 
par·âmet.I·os do cont.r·olador· dur'~Y" , e as simulaçi5es. 

A partir dest.as: p ·remiss.:'I!':, ger'a-se (1 i\lgor·it.mo Lingüís: Lico de Desempenhu , :\ 
~ua r·epr·eSF.-nlaç30 malr·ici;;,l p€'Ja 'l'iD t,or·n .-;, t.l'wlspar·en"le (I cOflcelt.(J de v~1l(>r' €' s 

lin~(jis"licos . Uma TID harmonizad:=t com o compol'La::::':1I1,0 real do pr'ocesso tende 
a minimizar as aLu'-'r;õcs: do pr'ocedimenlo de .;tprendizagetrl sobre 3. MSQ e, cons:e
qllenlemenle , apr·im ..... r·;;,T· (> desempenho (:;lübal do sist.ema. 

As simulações realizadas mostram uma dependência irlver::;;:.t ent.re '=' número de 
n1veis de quantização e a possibilidade de ob"lenção de um ponlo de s:inlonia. 
As cor-r'eçi:íes m:-,is inLensas causad::1s pelo uso de 1'11 veis de quantiZ'-'1ç30 el~\!a

uo::; (por' exemplo, 25 niveis) decrescem o lempo de r·e5:pclsla. mas dificullam a 
est.abilização da salda do processo. a sua conver~ência para o pont.o de ajus"le 
e a ocor'I-{,ncia de sintonia. A aplicação de um númeI-o excessivo desLes n1veis 
só é r-ecomendá\'el , nos es"ludos sobl 'e a evoluç3o das adaptações efetuadas na 
MSQ (principalmente, se a MSQI = O) pelo procediment.o de aprendizagem. 

5. CONCLUS()ES 

() Cont.rolador Heurist..ico Ad3pt.at..i' .. '':' d3$ Saídas Ouant.iz3d':::$ <.CHASO) ut,iliza, 
apenas, manipulaçêíes: algébricas: sobre v:n'iáveis: delerminis:licas: e quant.iza
das. As: oper'açtíes com conjunt.os nebulosos e o uso de I·egJ'·as lingUls"lica s en
volvendo variáveis nebulosas encerram-se após a det.er-minaç3o da TIO. Com 1s
~e, o "lempo de resposta de controlador é otimizado com relação a um Cont.rola
dOI' Nebuloso Adapt.ativo baseado em Regy·as. 

Os valores lin~i.iisticos são necessários, somente, nos antecede ntes e no con
seqüent.e d:::ts: regI-as: lingüíslicas:. que rf?presenlam o comport.arnent.o do proc es:
so . O númeI'ú de valor·es l1r,:;Uist.ico!;! deper,de do gI';;'U de cOllhecimenLo do pr· ... -
cesso e in! !uencia '-'t r·epr-ese nt..at.i vid;?de do Algoritmo Lirlgi.i1s:licu de Desempe
nho, Os: niveis de , quantização dF.~f inem o compor·t.ament.o dinâmic o ciro, cada 

v".r-i'::..,vel. Cúw=;lder-ando-~:e as: caI· ;';tcter-lsticas do CHASQ, ()~: v:-,Ior-es I1ng lll!;:U
cos e os rtiveis de quantizaç."ío devem se resLl'in~ir a quant,idade necess.~l'i;:, 

para atender aos requisitos do processo. Na maioria dos casos. 5 a 7 valores 
Un~Ulst.icos e 5 a 13 n1veis de quantização devem ser' suf"lcientes. 

As .:tn;~lis [! s: d '~ influ~ncia da TID e dos f:::toI'es: de es:c .~tonament.o c onc ent.ranl-se 
nos par·âmet.ros julgados: relev '-:1nt.es do 
p~ocesso e a es:trutu~3 da MSQ. A 
empir'ica, pois o efeito dos t atoy-es de 
I'ificado VUI' meio de sirnl.llaçêíes. at.é que 
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Abstract. This paper presents results of research in the field 
of using the Bellman-Zadeh approach for decisionmaking in pro
blems of power and energy shortage distribution conformably to 
different leveis of territorial, temporal, and situational hie
rarchy of the power consumption contrai. The solution of these 

, problems within the framework of the multicriteria decision ma
king models allows one to take into account and to minimize di
verse negative consequences (technical, economical, ecological, 
social) associated with limitation of consumers. The results of 
research are realized within the framework of the adaptive inter
active decision making system. The system gives convincing proce
dures for the decision making person in taking into account fac
tors, which are difficult to formalize, and in forming and cor
recting the vector of importance coefficients of objective func
tions on the basis of linguistic variable concept. 

1. MODELS OF MULTICRITERIA OPTIMIZATION AND THE FUZZY SET THEORY 
One encounters different kinds of uncertainty in the process of 

posing and solving a wide range of problems related to the con
trai of the design and operation of complex systems and, in par
ticular, of electric power systems. This should be considered as 
natural, objective, and an unavoidable feature of these problems. 
Taking into account the uncertainty factor in shaping the mathe
matical models of electric power systems and the processes that 
occur in them serves as means for increasing the adequacy or the
se models and, as a result, their credibility and factual effec
tiveness of decisions that are based on their analysis [lJ, [2]. 

Investigations of recent years [3], [4] show the principie pos
sibility of using the apparatus of fuzzy set theory for correct 
and, from calculating point of view,effective taking into account 
different kinds of uncertainty in problems of power engineering. 
In this connection it should be pointed out the foi lowing. 

The uncertainty of objectives is the notable kind of uncertain
ty and is related to a multicriteria character of many optimiza
tion problems. In particular, I. Diner considers the uncertainty 
of objectives as the most serious one of ai I the uncertainly 
kinds in a field of operations research because in this case "we 
do not know what we want" [5]. 

In analyzing models of multicriteria optimization the vector of 
objective functions 

FeX) = (F eX), ... ,F ex)}, XeM 
:1. 9 

is considered, and a problem consists in simultaneous optimiza
tion of ali objective functions (local cri teria) , i. e., 
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F (X) ~ 8xtr. k . k= 1 ••••• 5 (1) 
XEM 

where M is the set of permissible solutions in Rn
• 

The general formal approach to solve problems formalized within 
th~ framework of (1) is associated with finding the compromise 
region (Pareto set) O [5]. This region has such a property that 
solutions XcM belonging to it cannot be improved on ali criteria 
simultaneously. The importance of the compromise region is that 

it has to include a solution of multicriteria problem XOEX from 
the formal standpoint. Orientation on finding the compromise re
gion is constructive in the context of reducing number of possi
ble alternatives. however. it does not permit one to obtain the 
sole solution. It is necessary to intrude into the compromise re
gion on a basis of taking into account an additional information 
received from the decision making person (DMP). There are three 
approaches for receiving and using this information [6]:a priori, 
a posteriori. and adaptive. The more perfect approach is the 
adaptive one [6]. When applying this approach. an additional in
formation can be directly used in a process of decision making. 

When analyzing multicriteria optimization problems. it is ne
cessary to solve some specific guestions related to the normali
zation of criteria. selecting principIes of optimalness, taking 
into account priorities (importance) of local criteria. Solving 
the pointed out guestions and, therefore, development of multi
cr1teria optimization methods carries out in the following direc
tions [7]: synthesizing an united criterion of optimalness; impo
sing restrictions on criteria; goal programming; usingthe prin
cipIe of guarante~ - r..e~ult. Without discussion of these methods 
(the indicated groups of methods are discussed in detail in [5]

[7]. for example), it is necessary to point out convincing subs
tantiations of the expediency and perspectiveness of the direc
tion associated with the principIe of guarantee result [7]. 

At present, much attention is given to rational receiving and 
using an additional information on the basis of the dialogue "DMP 
- Computer" [6] with development of inter-active eman-machine) 
systems dedicated to solving multicriteria optimization problems. 

When using the adaptive approach, it is realized a procedure of 

° successive improvement of the most preferable solution X as a re-

sult of transition from the alternative XOEX to other alternative 
OI 

XO EX with taking into account the additional 
01+1. 

information I ob-
OI 

tained from the DMP. The process of 
sented [6] in the following form: 

a solution search may be pre-

I 
XO FeXo) ~ XO FeXo) 

1.' 1. 2' 2 

I 
0(-1. 
~ 

I 
2 
~ 

I 
0(-1. 
~ 

It is necessary to indicate the essential shortcoming of elabo
rated interactive systems associated with their attachment to the 
sole form of an additional information presentation. In many ca
ses DMP has more spacious information which can reduce time for 
the solution search. From this point of view development of adap
tive interactive decision making systems (AIDMS), allowing to 
perceive and take into account an additional info~mation on limi-
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ted natural language of the DMP,is presented as very perspective. 
Taking this into consideration, when analyzing multicrite

ria optimization problems, it is expedient to orient on methods 
based on the principie of guarantee result. Besides, when analy
zing complex multicriteria problems demanding direct participa
tion of the DMP in the process of decision making, it is impor
tant to aspire to elaborate AIDMS providing an intercourse bet
ween the DMP and computer on a language close to the professio
nal, natural language of the DMP. 

The lack of clarity in the concept of "optimal solution" is the 
fundamental methodological difficulty in solving multicriteria 
optimization problems. When applying the Bellman-Zadeh approach 
[8], this concept is defined with reasonable accuracy because the 
maximum "degree of implementation" of ai I objectives serves as 
the criterion of optimalness that conforms to the principie of 
guarantee result and provides the constructive line in solving 
multicriteria problems [9J. Besides, the Bellman-Zadeh approach 
permits one to realize the sufficiently effective (from the cal
culating standpoint) and rigorous (in the context to obtaining 
solutions from the compromise region) method of analyzing multi
criteria optimization models . Finally, the Bellman-Zadeh approach 
aI lows one to preserve the natural measure of uncertainly in mul
ticriteria decision making and to take directly in the decision 
making process into account indices, criteria, and restrictions 
of qualitative (semantic, contextual) character [3], [9J.This type 
of information is related to poorly defined goals and restricti
ons, and the impossibility of formalizing many factors in the de
sign, planning and control, and is based on experience, knowledge 
and intuition of the DMP. It is necessary to note that this type 
of information was taken into account in the past but only after 
obtaining solutions on the formal models, distorting these models 
without convincing ba.sis. 

When using the Bellman-Zadeh approach, each of objective func
t i o n 5 F k ( X ), X EM , k = 1 , . . . ,5 o f t h e i n i t i a 1 p r o b I em (1) i 5 r e p I a -

ced [9], [10] by a fuzzy objective function or a fuzzy set 

A = { X , u C X ) }, X EM , k = 1 , 
k ' A . , '" 

k 

where 1-1 (X) is a membership function of a fuzzy set A [ôL 
A k 

As it fs shown in [8J, a fuzzy solution D with setting up 
sets (2) is turned out as a result of their intersection, 

'" n D= A . 
k = ~ k 

The membership function of the fuzzy solution D 

( 2 ) 

fuzzy 
i. e. , 

(which 

is a fuzzy set as wel I) may be presented in the foi lowing form: 

1-1 (X) 
D 

= /\ 

k=~ 

= min 
k=1., . .. ,SõI 

1-1 eX), 
A 

XEfvl. e 3 ) 
k 

Using (3), it is possible to obtain a solution XOwhich provides 
the maximum degree of belonging to a fuzzy solution 

max 
XEM 

1-1 ex) 
D 

= ma.x min (4 ) 

XEM k = 1. , . . . ,s;o 

Thus, solving the initial problem (1) is reduced to 
o 

X = arg max min ( 5 ) 
XEM k = 1. , . . . ,s;o 

To obtain the solution in accordance with (5), it is necessary 
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to form a membership functions I-l (X), k=l, ••. ,s. It is evident, 
A 

membership functions 
convincingly reflect 
tive functions F (X), 

k 

may be consid~red as acceptable if they will 
a degree of reaching by corresponding objec

XEM, k=l, ..• ,s of their "own" opt.imums.This 

demand is satisfied [9] by using the membership functions 

I-l (X) 
A 

= 
k 

F (X) k· . 

max 
XEM 

F (V ) k . i\. . 

XEM 

- min Fk(X) 
XEM 

>--k 

for objective functions which must be maximized ar 
membership functions 

max F (X) 
k 

XEM 

XEM XEM 

>-
k 

for objective functions which must be minimized. 

( 6 ) 

by using the 

(7 ) 

I n (6) a n d (7) ;., f k = 1 •... ,s a r e t h e i m p o r ta n c e c o e f f i c i e n t 5 o f 
objective function~ F (X ·), XEM, k=l, ... , S. 

Other types of memb~rship functions are considered in [10]. 
Forming of membership functions (6) ar (7) demands to solve the 

following two monocriteria problems: 

F 
k 

(X) ~ ma. x ; (8 ) 

XEM 

F ex) k' . ~ min, ( 9 ) 
XEM 

P roviding the solutions X
co

= <3.rg min Fk(X) a.nd Xo= k k d. r g min 

respectively. 
XEM XEM 

Hence,the solution of multicriteria optimiz~tion problem (1) on 
the basis of the Bel Iman-Zadeh approach demands analysis of 2s+1 
monocriteria problems (8), (9), and (4), respe-;; tively. 

As noted above, the solution of the problem (1) must belong to 
a set XcM associated with the Pareto set O.To put this in another 
way, it is necessary (from a formal standpoint) to consider the 
membership function 

= A I-l (X) A I-l (X) 
A p 

k =:1. k 

= min { min 
k=:1., .. . ,Q 

L1 (X), 
'A 

1< 

instead of the membership function 
of (3). 

I-l (X) calculated 
o 

In (10) the membership function I-l (X) is defined as 
p 

__ { 1 i f X EX_- ; I-l (X) 

P O if X~X. 

I-l (X)} 
p 

( 10) 

on the basis 

At the same time, the corresponding construction of calculating 
procedures of solving the problem (4) provides a way to obtain 
solutions XOeXcM [9]. Besides, there are theoretical basis [11] 
that set D accords well with the Pareto set O for the wide class 
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of membership functions J..1 rx). In t.his connect.ion, it. CEl.n be SEl. id. 
A 

k 

about equivalence of J..1
D

eX) and J..1~(X) t.hat. gives grounds t.o refuse 

the necessity of implementing cumbersome procedure of finding the 
set XcM.This circumstance ai lows one to use the multicriteria ap
proach in problems of ai location of resources (or shortage of re
sources), including the efficient and flexible control of it. 

MULTICRITERIA DISTRIBUTION OF POWER AND ENERGY SHORTAGE 
At present, problems of power and energy consumption control 

are growing in importance. This is associated with the rising 
c o st of inst a i led power of a manoeuvre generator equipment (that 
in vo l v es a rise of a unit production cost of peak energy in com
paris o n with base energ y l and with a rise of fuel cost (that in
volves a rise of a unit production cost of anyenergy). These 
circumstances explain not only the necessit y but the expediency 
as wel I of active influence on energy consumers. Taking this into 
account and also with justified anxiety of the people regarding 
the ecological factor, optimization of power consumption condi
tions should be considered as one of the most important problems 
of contemporar y power engineering. 

The general conception of the power consumption control is dis
cussed in [12]. The fundamental proposition of this conception is 
associated with a fact that elaboration and realization of con
trol influences is carried out on the basis of two-stage ap
proach. In particular, problems of power and energy shortage dis
tribution (or equivalent problems [13] of power and energy limi
ting values distribution), solved conformably to different leveis 
of territorial, temporal, and situationa. 1 hierarchy of power con
sumption control, are considered on the levei of electric power 
systems, that provides elaboration of tasks for consumers on the 
basis of externai characteristics of them. The elaboration and 
realization of real control influences, corresponding to these 
ta.sks, are carried out on the levei of consumers [14], [15J. 

Problems of power and energy shortage distribution fali into 
important class of problems in theory and practice of controlling 
technical and economical systems, associated with the allocation 
of resources. Three fundamental principies of the allocation of 
resources are considered in [16]: proportional ai location,optimal 
allocation, principie of inverse priorities. 

When using the principie of proportional allocation, the ten
dency of unlimited overstating the demands of consumers arises 
with ignoring the necessity of minimizing the damage of them. 

When using the principie of optimal allocation, such a solution 
is realized that provides the minimum of integrated damage of 
consumers. The orientation on this principie is related to the 
tendency of overstating the demands of consumers as well.Besides, 
the forming of damage characteristics is attended by great diffi
culties (in particular, characteristics of damage of consumers 
used in problems of power and energy shortage distribution have 
considerable uncertainty and inaccuracy [13]). In this connection, 
using only the damage value does not give convincing bases for 
decision making. Finally, the idea of the integrated damage mini
mization by itself may be subjected to questioning because it can 
lead to "taking money from one consumer and putting them into the 
pocket of another consumer" in real situations. 

The principie of inverse priorities is the artificial and unna-
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tural one, and forces consumers to decrease their demands [16]. 
However, this principIe, as other principIes, does not stimulate 
consumers to show objective demands. In addition, the allocation 
of resources on a basis of the indicated principIes does not pro
vide stimulated influences on consumers. Besides, when solving 
such problems as the aI location of resources, it is necessary to 
take into account diverse consequences which cannot be reflected 
within the framework of the traditional damage functions . 

Overcoming the noted moments in solving problems of power and 
energy shortage distribution is possible on a basis of their for
malization within the framework of the multicriteria optimization 
model [13], Separate objectives of this model have to reflect 
diverse negative consequences Ctechnical,economical, ecological, 
social) associated with limitation of consumers on the basis of 
using real, readily available reported and planned information. 
This model has also to include criteria taking into account the 
need of creating incentive influences for consumers. Taking the 
above into consideration, the list of 18 objectives has been for
med on a basis of substantial and informational analysis of indi
cated problems. This list is sufficiently universal because can 
serve as a basis for power and energy shortage distribution for 
different leveIs of hierarchy of power consumption control by 
aggregating and posterior decomposition of problems in accordance 
with territorial or branch indications. The concrete list of ob
jectives may be defined at every case by the DMP Cindivid0al or 
group) from the general set of objectives. Structurally different 
objective functions FCX), k=l, . .. , s may correspond to these ob
jectives. Thus, in the general case the problems are reduced to 
the following: 

where 

F ( X) ~ 
k 

min, 
XEM 

k= 1, .. . , "" 

n 
M = {XeRnl O~x. ~A . , E x . =AJ; 

L L L 
i.=1. 

X=(x , ... ,x) is the sought for vector of limitations 
ener~y);A . n is a permissible value of the limitation 

( 11) 

( 12) 

Cpower or 
for i.-th 

consumer;L A is a total value of limitations for alI s consumers 
taking part in the process of power consumption controlo 

Before describing the general scheme of solving problems forma
lized within the framework of the model Cll), (12), on the basis 
of the Bel lman-Zadeh approach, it is advisable to introduce a lin 
guistic variable [17] Q - LIMITATION PUT ON A CONSUMER to provide 
the possibility for DMP to take into account conditions which are 
difficult to formalize.Application of this linguistic variable is 
associated with creating the interactive procedure for forming 
and correcting the term-set T(Q) and constructing the membership 
functions corresponding to these terms. Indicated membership func
tions may be considered in (3)-C5) and Cl0). In particular, 
k=l, ... ,s+d if we have to take into account of d additional con
ditions. 

Besides, if the solution XO with 
OI 

rl 
values U ' (X-), 

'A OI 
k = 1 , . . . , s (or 

k 

F (Xo), k=l, ... , s) is not satisfactory, 
k OI 

the DMP has to have the 

possibility to correct this solution 

, Xo on the basis 

, 
I 

01+1. 
of increasing or 
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one or more objective functions. Application of such an inter
ference of the DMP is also associated with creating the interac
tive procedure for forming and subsequent correcting the vector 
A=C\. , ... ,À ) of the importance coefficients of objective func
tion~ on th~ basis of using a linguistic variable R - INTENSITY 
DF CDRRECTIDN. 

The general scheme of interactive solving the problem (11), (12) 
is associated with the following sequence: 

1. Forming the initial vector A=O. , ... ,;., ) of the importance 
coefficients of objective functions. ~ ~ 

2. Forming the model (lU, (12), including the procedures of ag
gregating information in accordance with territorial or branch 
indications. 

3. Solving the problems (8) and (9), and finding the values of 

Xoo and XO , respectively, for each objective function. 
k4. Formfng the membership functions ~ ' (X) defined by (7) and 

A 

corresponding to taken into account obje~tive functions. 
5. Analysis of presence of the additional conditions defined by 

the linguistic variable Q. If the DMP has none of these additional 
conditions then go to the step 8; otherwise, go to the step 6. 

6. Inputting the additional conditions,selected by the DMP from 
the term-set T(Q) of the linguistic variable Q, with indicating 
consumers which are affected by these additional conditions. 

7. Verification of compatibility of the given additional condi
tions and, if necessary, correcting them with invoking the DMP. 

8. Solving the problem (4) with goal to obtain the solution XO. 
Cl 

9. Analysis of the solution XO. If the DMP is satisfied by it, 
then go to the step 13; otherwis~ go to the step 10. 

10. lnputting the additional conditions, selected by the DIP 
from the term-set T(Q) of the linguistic variable Q, with indi
cating consumers which are affected by these additional condi
tions, and/or inputting the demands, selected by the DMP from 
the term-set TCR) of the linguistic variable R, with indicating 
objective functions which are affected by these demands. 

11. Analysis of presence of the demands defined by the linguis
tic variables R. If the DMP has none these demands, then go to 
the step 7, taking Cl:=Cl+1; otherwise, go to the step 12. 

12. Correcting the vector A=(À , ••• ,À ) of the importance coef
ficients of objective functions~ and g~ing to the step 7, taking 
01.: =01.+ 1. 

° 13. The calculations are terminated because the soIution X ,ac-
ceptable for the DMP, is obtained. 

The presented general scheme of interactive solving the problem 
(11), (12) is to satisfy demands, relative to construction of 
AIDMS, which have been described in the section 1 of the present 
paper. Taking this into account, the general scheme has served as 
a basis for realization of the multicriteria approach to the 
power consumption contraI within the framework of the correspond
ing AIDMS developed in the Kiev Polytechnical Institute. 

The calculating kernel of the AIDMS dedicated to formal obtain
ing the solution XO in accordance with (5) (step 8 of the general 
scheme) is related to the non-Iocal search that presents the mo
dification of the "ravine" method because the hypersurface 
structure of (3) or (10) is associated with a multidimensional 
"crest". 

The developed AIDMS includes, as indicated above, the special 
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procedure for forming and correcting the term-set T(Q) and cor
responding membership functions. The AIDMS also includes the pro
cedure for forming arid correcting the vector A =e~ , . . . ,~ ). This 

:1. Sil 

procedure is based on the method [18] bound up with processing 
qualitative comparisons of importance of different objective 
functions. The DMP has to indicate the objective function which 
is more important among two compared objective functions and has 
to estimate the perception of distinction intensity using the 
rank scale. This allows one to form the mél.t.rix [B]=[b], 

kl 

k,L=l, ... ,s.The eigenvect.or. corresponding t.o t.he maximum eigen
number of this matrix and normalized in a certain way, can serve 
as estimations of importance coefficients ;>"k' k=l, ... , s. 

The application of the AIDMS within the framework of the power 
consumption control system allows one to obtain solutions on the 
basis of the most updated information. This is very important 
from the point ofview of uncertainty of the used data. Besides, 
the substantial effectiveness of the AIDMS is highlighted on the 
basis of comparison of results from solving the same problems by 
using the Bellman-Zadeh approach and by using the well-known 
Boldur method [19] associated with maximization of the united 
criterion, called as the value function. As an simple example we 
can consider the results of solving the concrete problems of 
power shortage distribution in the case when 

F eX) = E c x ~ min, 
k k i. i. 

k= 1 , . ,4 
i. =:1. 

(the necessary initial information is given in Table 1) for the 

situations A:1.= 20 000 kW, A
2

= 40 000 kW, and A
3

= 60 000 kW. 

Table 1 

i 1 2 3 4 5 6 

c :1. i. 
1. 65 3.24 1. 47 2.22 1. 12 2.13 

c 
21,. 

0.53 0.33 0.23 0.19 0.22 0.27 

c 18.64 19.87 21. 96 ! 14.99 17.72 22.40 
3 i. 

c 
4i. 

5 400 6 800 6 200 5 600 4 900 7 000 

A 16 obo 5 000 4 000 5 000 23 000 14 000 
I. 

The results of solving the problems on the basis of the Bel-
n 

Iman-Zadeh approach (X-) and on the basis of the Boldur method 

(Xoo) are given in Table 2. The comparison of these solutions is 
given in Table 3. The results of comparison show that solutions 

XO are more harmonious than XOO because the correlation 

. (Xo) mln 1-1 
A 

k k 

> m i n (X
oo

) 1-1 A ' 
k k 

k= 1, ... ,4 

is correct in ali cases. 
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Table 2 

i 1 2 3 4 5 6 

X:l.,O O O O 2 000 18 000 O 
X:l.,OO O O O O 20 000 O 
X2,O 5 000 O 4 000 5 000 23 000 3 000 
X2,OO 8 000 O 4 000 5 000 23 000 O 

X3 ,o 12 875 2 375 4 000 5 000 23 000 12 ,750 
X3 ,oo 11 000 O 4 000 5 000 23 000 12 000 

Table 3 

K 1 2 3 4 

!-lA 
(X:I.,o) 0.916 0.983 0.918 0.965 

k 

!-lA 
(X:I.,oo) 1.000 0.972 0.864 1.000 

k 

!-lA 
(Xz,o) 0.859 0.781 0.778 0.804 I k 

!-lA 
(X 2 ,oo) 0.906 0.650 0.880 0.911 

k 

!-lA 
(X 3 ,o) 0.663 0.628 0.604 0.624 

k 

!-lA 
(X 3 ,oo) 0.986 0.446 0.727 0.932 

k 

In conclusion it must be noted that the described approach and 
the AIDMS, respectively, are opened for broadening functions and 
including new criteria. Taking this into account, the investiga
tions related to adaptation of this approach (on the basis of 
correcting and supplementing the list of objectivies) for condi
tions of Brazil are being carried out at present. 
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Resumo: 
A Inteligência Artificial Distribuída é uma área que tem recebido grande atenção 
dentro da Inteligência Artificial. Nela são combinadas técnicas tradicionais de 
Inteligência Artificial com técnicas de Processamento "Distribuído. Esta 
combinação, tem como propósito a criação de modelos mais flexíveis para 
resolução de problemas, onde um único problema possa ser resolvido, de forma 
cooperativa, por um conjunto de agentes inteligentes. Neste trabalho, serão 
discutidos alguns dos conceitos fundamentais da Inteligência Artificial Distribuída, 
e bem como, será proposto um ambiente reativo para testes de sistemas de 
Inteligência Artificial Distribuída. 

1. INTRODUÇÃO 

Por muitos anos, as pesquisas em Inteligência Artificial foram orientadas para abordagens 
onde uma única entidade atuava em um ambiente estático. Contudo, esta abordagem 
mostraram-se inadequadas para diversos problemas do mundo real onde há a 
necessidade de se prever e modelar as interações de uma entidade inteligente, com um 
ambiente dinâmico e com as demais entidades que possam existir (3). Na verdade, quando 
uma entidade inteligente planeja suas atividades, deve ter "em mente" o comportamento 
das demais entidades existentes, pois estas podem auxiliar ou dificultar a sua atividade. 

Unindo conceitos de Inteligência Artificial e de Processamento Distribuído, a Inteligência 
Artificial Distribuída (IAD), tem como propósito estudar as interações entre entidades 
inteligentes. De fato, um Sistema de Inteligência Artificial Distribuída pode ser visto 
como um grupo de entidades inteligentes, chamadas de agentes, que interagem por 
cooperação, coexistência ou por competição. 
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Apesar do conceito de agente ser bastante amplo, neste trabalho, o termo agente será 
empregado segundo a definição proposta por Bond (1): "agente é um processo 
computacional com escopo bem definido e com um único local de controle ". 

Segundo Huhns, em (14), as pesquisas em IAD podem ser caracterizadas e entendidas 
através do seguinte paradigma: existe uma coleção de agentes tentando resolver um único 
problema. Onde, embora haja um estado e um objetivo global para o problema, cada 
agente possui apenas uma visão parcial e imprecisa destes. Sendo assim, cada agente 
procura entender, prever e influenciar o estado global segundo sua visão local dos 
objetivos do sistema. A comunicação entre os agentes é permitida e é através dela que são 
trocadas soluções, tarefas, objetivos e estimativas do estado global do problema. 

Deste seu primeiro "WorkShop" em 1980, a IAD vem se tornando uma importante área 
de estudos dentro da Inteligência Artificial. Para melhor poder estudá-la, Huhns (14) 
divide as pesquisas em Inteligência Artificial Distribuída em duas grandes áreas: 

• Pesquisas com resolução distribuída de problemas: que estuda como o 
trabalho para resolver um problema pode ser dividido em um conjunto de nós ou 
módulos, que dividem e compartilham conhecimento sobre o problema e sobre o 
estado de solução do mesmo; 

• Pesquisas com sistemas multi-agente: que procura modelos e técnicas que 
coordenem as atividades de um grupo de agentes autônomos, de forma que os 
mesmos trabalhem de forma inteligente e cooperativa. 

A seguir serão discutidos alguns dos principais conceitos da IAD e ao final deste 
documento será descrito um ambiente para o teste de sistemas de IAD, além de uma 
arquitetura para um sistema multi-agente. 

2. RESOLUÇÃO DISTRIBUÍDA DE PROBLEMAS 

Nos sistema que seguem esta abordagem, os resolvedores formam uma rede. Onde cada 
nó possui apenas uma visão local do problema que está sendo resolvido. 

Em uma abordagem tradicional de Processamento Distruibuído, seria necessária uma 
intensa troca de mensagens entre os nós da rede, na tentativa de suprir os mesmos com as 
informações necessárias ao processamento e ao controle local de cada nó. Como resultado 
desta intensa comunicação tem-se uma queda na performance de todo o sistema e um alto 
nível de sincronismo no processamento dos nós. 

Uma forma de se reduzir a taxa de comunicação e o sincronismo entre os nós, é aceitar 
que os mesmos produzam resultados parciais - ou canditados a resultados -
incompletos, incorretos ou, ainda, inconsistentes com os resultados parciais gerados nos 
demais nós da rede. 
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Este tipo de processamento requer um modelo para resolução de problemas, que permita 
a cooperação entre os nós, de tal forma que os resultados parciais de cada nó possam ser 
revisados e evolui dos a partir das informações obtidas através da interação com os demais 
nós. 

Um dos mais importantes modelos para a resolução de problemas de forma distribuída, 
foi proposto por Lesser e Corkill em (17). Por possuir as características descritas acima, 
este sistema foi denominado Sistema Funcionalmente Correto e Cooperativo ou 
Sistema FAICl - do inglês Functional Accurate and Cooperative. Funcionalmente 
correto por ser capaz de gerar soluções aceitáveis a partir de resultados intermediários, 
muitos deles incorretos e inconsistentes; cooperativo porque é a cooperação entre os nós 
que garante a coerência do processo de resolução. 

o problema da cooperação entre os agentes, nos sistemas F AlC, tem sido tratado em 
diversos trabalhos (6,9,16,17 e 18). Contudo, nenhum dos protótipos apresentados 
operam com um fluxo contínuo de dados. Permanecendo, ainda, em aberto a questão de 
como estruturar a cooperação em sistemas F AlC, para que estes possam funcionar de 
forma reativa. 

3. SISTEMAS MULTI-AGENTE 

Em se tratando de sistemas multi-agente, deve-se acrescentar à definição de agente vista 
anteriormente o fato que: os agentes desta classe de sistemas são capazes de receber 
informações do ambiente, processar estas informações e conforme o resultado deste 
processamento atuar no ambiente, modificando-o. 

Os agentes em um sistema multi-agente podem trabalhar em um único objetivo, ou em 
objetivos distintos que interajam entre si. Assim como os nós, nos sistemas de resolução 
distribuída, os agentes necessitam compartilhar informações sobre o problema e sobre o 
estado de solução do mesmo, porém diferente dos nós, os agentes precisam "raciocinar" 
sobre a coordenação de suas atividades - ações - com as dos demais agentes. 

Em muitos domínios de aplicação os sistemas multi-agente precisam ter características 
reativas - como por exemplo, no controle de robôs e de células flexíveis de manufatura. 
Nestes domínios, a complexidade da tarefa de controle cresce na proporção em que 
aumentam o número e a variedade de estímulos enviados pelo mundo externo ao sistema. 

Para lidar com esta complexidade e responder aos estímulos com a velocidade que o 
domínio de aplicação impõe, a tarefa de controle não pode ser centralizada (10). A 
descentralização do controle, contudo, não é fácil de ser implementada. Pois, 
paradoxalmente ela pode levar a um acréscimo do tempo de solução do problema, uma 

1 Devido ao seu uso já consagrado, neste trabalho será utilizado a notação FAle para se referir aos 
sistemas Funcionalmente Corretos e Cooperativos. 
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vez que esta pode comprometer a coerência do processo de resolução. Para evitar este 
fenômeno é necessário determinar: 

a) Como cada um dos agentes irá usar seu conhecimento, planos, objetivos e 
habilidades, no processo de resolução; 

b) Como e quando cada agente irá comunicar aos demais agentes seus planos, 
objetivos e habilidades; 

c) Como cada um dos agentes irá representar internamente as informações 
recebidas dos demais agentes, bem como as recebidas (coletadas) do ambiente. 

Com o intuito de se estudar algumas destas questões, iniciou-se o desenvolvimento do 
sistema multi-agente, descrito na seção 7. 

4. COERÊNCIA E COORDENAÇÃO 

Coerência e Coordenação são conceitos largamente usados na análise e na descrição de 
sistemas de IAD, mas raramente são definidos ou diferenciados (1). 

o termo coerência deve ser usado para se referir a uma propriedade de todo sistema -
ou de alguma região deste -, e a coordenação, é uma propriedade da interação entre um 
conjunto de agentes, que executam tarefas distintas. Deve-se ter em mente que, quando 
dois os mais agentes trabalham em tarefas que possuem algum grau de interação, suas 
atividades devem ser coordenadas para que o sistema funcione coerentemente. 

A coerência é particularmente problemática em domínios de aplicação, como os de IAD, 
onde: cada agente possui apenas uma visão limitada das atividades do sistema, a 
comunicação entre os agentes também é limitada e não existe um controlador central. 

5. COOPERAÇÃO 

A cooperação entre pessoas, ou grupos de pessoas, ocorre quando cada uma acredita que 
pode obter mais beneficio cooperando com as demais, do que se estivesse trabalhando 
isoladamente (5) . 

Apesar de ser bastante comum, no mundo real, a cooperação é um fenômeno pouco 
estudado. O advento do computador como um agente em ambientes humanos têm levado 
à problemas bastante interessantes. Por exemplo, o de como garantir a cooperação em 
ambientes onde existam pessoas e agentes computacionais interagindo. 

A cooperação entre humanos é fácil, uma vez que cada pessoa possui uma compreensão 
sobre a outra - é possível prever as ações da outra pois ambas tem muitas coisas em 
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comum. Por outro lado, a interação homem/computador é frequentemente acompanhada 
de frustações, isto ocorre porque ambos os agentes possuem uma visão inadequada do 
porque - e do como - o outro agente atua. 

Este problema se agrava ainda mais em se tratando da interação entre agentes 
computacionais. Diversos pesquisadores de IAD estão preocupados em desenvolver 
mecanismos que permitam aos agentes, de um sistema de resolução distribuída de 
problemas, interagirem de forma cooperativa. Alguns destes pesquisadores (5 e 24), 
tratam a cooperação com sendo um tipo especial de coordenação. 

Desde que agentes individuais possam tomar decisões sobre quais ações tomar, cada 
agente busca atividades que pareçam interessantes, segundo seu ponto de vista local. Cada 
agente é desta forma "self-interested", pois procura sempre maximizar seu resultado 
local, (6) . Este ponto de vista pode variar de um agente para outro e a compatibilidade 
destes irá determinar o tipo de interação entre os agentes - competição, cooperação, ou 
simplesmente coexistência. 

Para cooperar, um agente deve reconhecer que a cooperação é de seu interessse. Isto é, 
ele deve ter um conhecimento local que o leve à cooperação, sempre que esta trouxer 
algum benefício. Quando os agentes são guiados por objetivos, a cooperação pode surgir 
através do compartilhamento destes. Como os agentes são guiados à atingir seus 
objetivos, os dois agentes tendem a cooperar. Entretanto, se os agentes tiverem diferentes 
visões de como chegar ao objetivo pode ocorrer uma competição, comprometendo, 
assim, a coerência do processo de resolução. 

6. O MODELO BLACKBOARD 

o modelo BlackBoard para resolução de problemas é um modelo oportunístico 
fortemente estruturado (22). O termo oportunístico refere-se a capacidade do sistema 
selecionar e aplicar o conhecimento mais adequado - oportuno - para um dado instante 
no processo de resolução do problema (23). 

Além do raciocínio oportunístico e de uma estratégia para a aplicação do conhecimento, o 
modelo também prescreve a organização do domínio do conhecimento, de todas as 
entradas do sistema e das soluções finais e parciais do problema. Estas soluções 
constituem o espaço de solução do problema que, no modelo BlackBoard, é organizado 
em um ou mais níveis de hierarquia. 

Não há uma definição formal para o modelo BlackBoard, mas, de uma forma mais ou 
menos evidente, os sistemas implementados possuem as características do primeiro 
sistema BlackBoard desenvolvido: o HEARSAY-I1 (7 e 15). Este sistema foi 
desenvolvido para ouvir e entender frases, ditas em inglês, sobre um determinado assunto 
que estivesse armazenado em sua base de conhecimento. 
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Esta falta de uma definição formal, somada a uma grande variedade de problemas que 
foram atacados usando o modelo BlackBoard - interpretação de sinais de sonar (23), 
geração de planos (11 ,12 e 21), etc - fez com que os projetistas destes novos sistemas 
propusessem variações do modelo inicialmente proposto pelo HEARSAY-Il . 

o que pode ser visto, entretanto, é que mesmo os mais diferentes tipos de BlackBoard 
possuem módulos com características similares, tais como: 

a) As Fontes de Conhecimento - FCn ("Knowledge Sources") : os conhecimentos 
necessários para resolver um problema são divididos e armazenados nas FCn, as 
quais são totalmente independentes uma das outras. O objetivo das FCn é 
contribuir com informações que podem levar à solução do problema. Elas coletam 
dados no BlackBoard e os modificam usando o conhecimento nelas contido, 
apenas as FCn podem modificar o BlackBoard, sendo que todas as modificações 
são explícitas e visíveis; 

b) A Estrutura de Dados do BlackBoard: os dados referentes aos estados do 
sistema são mantidos em uma base de dados global, o BlackBoard propriamente 
dito. As FCn podem ler e alterar o BlackBoard na tentativa de levá-lo mais 
próximo da solução do problema. Toda a comunicação entre as FCn é feita 
exclusivamente através do BlackBoard. 

O termo oportunístico, como foi mencionado anteriormente, é frequentemente associado 
com os sistemas BlackBoard. O oportunismo pode ser definido como uma estratégia de 
controle que faz o melhor uso do espaço de solução corrente (4). Ou ainda, como sendo a 
capacidade do sistema explorar os seus melhores dados, usando-os no método de 
resolução mais promissor (12). 

O modelo BlackBoard, a princípio, não é um modelo para a Inteligência Artificial 
Distribuída. Contudo, devido a sua modulariedade e ao seu raciocínio oportunístico, o 
modelo BlackBoard vem sendo usado para modelar os agentes, em inúmeros protótipos 
desta área (5 , 6 e 9). 

7. O SPIDER-BYTE 

O ambiente de chão de fábrica é caracterizado pelo grande número de agentes 
envolvidos, pela incerteza quanto aos eventos futuros e pela necessidade de respostas em 
tempo-real. Em se tratando de aplicações de Inteligência Artificial, o termo tempo-real 
implica que o sistema deva ser capaz de gerar uma solução antes que o ambiente tenha 
oportunidade de mudar substancialmente. Mesmo a melhor solução pode levar ao desastre 
se o mundo tiver mudado substancialmente no período que separou o desenvolvimento da 
solução de seu uso na prática. 

- 332-



I SBAI - UNESP - Rio Claro/SP - Brasil 

As abordagens tradicionais de planejamento (8) - são puramente estratégicas, onde 
primeiro o plano é gerado, para depois ser executado - garantem a coerência nas 
atividades dos agentes e um certo grau de adaptação do sistema às mudanças do mundo. 
Contudo, esta separação entre planejar e agir compromete a eficiência destas abordagens 
em aplicações de tempo-real. 

Uma abordagem alternativa é proposta por Chapman (2) onde o sistema é 
puramente reativo, planejando apenas a próxima ação a executar. Esta abordagem garante 
a resposta do sistema, às mudanças do mundo, em tempo real. Porém, compromete a 
coerência nas atividades dos agentes, uma vez que fica praticamente impossível aos 
agentes coordenarem suas atividades - um agente, para coordenar sua atividade com as 
de outros agentes, deve ser capaz de antever o comportamento destes (20). 

Qualquer modelo ou arquitetura de sistema de Inteligência Artificial que venha a 
ser proposta para operar no ambiente de chão de fábrica, deve possuir características 
reativas e características multi-agente. Muitas questões terão que ser resolvidas antes de 
ser possível construir tal sistema (13), com o entuito de elucidar algumas destas questões, 
iniciou-se o desenvolvimento de uma ambiente para testes de sistemas multi-agente: o 
Spider-Byte. 

7.1. O Domínio da Aplicação 

Os projetistas de sistemas de Inteligência Artificial contam com um desafio 
adicional, que é a dificuldade de se testar os novos modelos e arquiteturas em um mundo 
real. Não apenas pela variedade de componentes - de "hardware" e "software" 
envolvidos, como também pela complexidade dos mesmos. Um teste, por exemplo, de 
uma arquitetura de controle em uma célula de manufatura pode ser dificultado, ou até 
mesmo ser inviabilizado, pela falta de um sistema de visão adequado. 

Um "video-game" é de fácil construção e pode possuir as mesmas características do 
chão de fábrica - no que diz respeito a necessitade de reatividade2 e a coordenação das 
atividades de mais de um agente, ou jogador. 

o Spider-Byte é um "video-game" onde cada jogador controla uma aranha e tem 
como objetivo eliminar, em um tempo limitado, um conjunto de moscas que estão em 
constante movimento pela tela, Figura 1. 

Sempre que a última mosca for eliminada uma nova fase do jogo terá inicio, a cada 
nova fase o grau de dificuldade aumenta - com o aumento do número de moscas e com 
o surgimento de obstáculos -, exigindo um melhor desempenho dos jogadores. 

2 Na verdade, em muitos jogos as restrições de tempo são, ainda, mais rígidas que no ambiente de chão de 
fábrica . 
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Esta melhoria do desempenho dos jogadores deve ser obtida não apenas através do 
aumento da eficiência individual de cada jogador, mas também através de uma maior 
coordenação entre os mesmos. Desta forma, o ambiente dos "video-games" oferece uma 
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v v 
v 

v 

v 
v v 

Figura 1: Spider-Byte 

vantagem adicional aos projetistas de sistemas de IAD, que é a facilidade de se aferir a 
qualidade de uma arquitetura através do placar dos jogos. 

7.2. Uma Primeira Experiência 

Após a elaboração do Spider-Byte, InICIOU-se o desenvolvimento de um sistema 
capaz de coordenar as atividades das aranhas no "video-game" - ou seja, jogar o 
Spider-Byte. 

Este sistema foi denominado Player. Cada um dos agentes do sistema Player é 
formado por um BlackBoard do sistema SBBS(21). Cada BlackBoard foi modificado 
para permitir a comunicação entre os agentes, o fluxo contínuo de infomações e para 
acomodar as restrições de tempo do domínio de aplicação. 

Através da observação de jogadores humanos, constatou-se que o planejamento das 
atividades - de dois ou mais agentes - em um "video-game" como o Spider-Byte, pode 
ser dividida em três fases : 

a) A fase estratégica: onde através de negoclaçao são estabelecidos os sub
objetivos de cada um dos agentes. A maior taxa de comunicação entre os agentes é 
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observada nesta fase do planejamento. É nesta fase que os jogadores do Spider
Byte determinam qual conjunto de moscas será atacado por cada aranha; 

b) A fase tática : após estabelecidos os sub-objetivos de cada agente, estes passam 
a planejar suas ações com o intuito de alcançar seus objetivos. Nesta fase, ocorre 
um queda na taxa de comunicação entre os agentes, existindo apenas para resolver 
algum conflito que possa existir entre dois agentes. No Spider-Byte esta fase é 
caracterizada pela elaboração das rotas das aranhas até as moscas; 

c) A fase reativa: nesta fase ocorre o refinamento final do plano e a sua execução. 
Durante esta, o plano vai sofrendo adaptações para atender as mudanças do meio 
- a aranha pode modificar sua rota para pegar uma mosca que está próxima. 

Com o intuito de comportar estas fases, cada BlackBoard do sistema Player foi 
dividido em dois painéis3: 

a) Painel Estratégico: que comporta as fases estratégica e tática. - a reuruao 
destas duas fases em um único painel foi possível devido a simplicidade do 
domínio de aplicação. Este painel é encarregado de gerar um plano de alto nível, 
- semelhante meta-plano gerado no sistema OPM (12) - que descreve a 
estratégia adotada pelo agente para alcançar seu objetivo, que também é 
estabelecido por este painel. Este painel possui um conjunto de FCn cuja função é 
comunicar-se com os demais agentes. 

b) Painel Reativo : este painel é responsável pelo refinamento final e pela execução 
do plano - através de um conjunto de FCn especiais, capazes de atuar no mundo 
externo. 

Diferente da interpretação de sinais, que é uma tarefa de natureza basicamente 
analítica, o planejamento é uma tarefa, primariamente, de natureza generativa. Nos 
planejadores oportunísticos (11,12 e 21) o plano é, normalmente, gerado em um processo 
"top-down" - através de refinamentos sucessivos - e otimizado, de maneira 
oportunística, em um processo "bottom-up" . O sistema Player, ao contrário do demais 
planejadores BlackBoard, não faz esta otimização do plano. Uma vez que este processo 
consome um considerável esforço computacional e não faz sentido otimizar um plano, 
pois este é sucetível a constantes alterações. 

No sistema desenvolvido, o processo "bottom-up" ocorre quando o plano precisar 
ser adaptado às mudanças do ambiente. Embora, a maior parte das adaptações do plano 
ocorra na fase reativa - no painel reativo do sistema Player -, podem ocorrer 
mudanças no ambiente que inviabilizem parcialmente ou totalmente o plano. Nestes casos, 
dependendo do grau de mudança que o ambiente sofreu, os agentes devem retornar, em 
um processo "bottom-up", às fases tática ou estratégica. 

3 Para aumentar a eficiência das buscas no espaço de solução, o BlackBoard pode ser sub-dividido em 
estruturas menores chamadas painéis (21). 
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8. CONCLUSÃO 

A IAD propicia uma nova luz nas ciências cognitivas e na Inteligência Artificial, esta 
importância é reconhecida por pesquisadores como Nilsson, (19), que considera os 
estudos em IAD de fundamental importância para o avanço das demais áreas de 
Inteligência Artificial. Pois, sem estes estudos, provavelmente a Inteligência Artificial 
estaria fadada a domínios estáticos (3). 

Enquanto o sistema Player constitui o inicio de um estudo, que visa entender melhor 
alguns dos principais conceitos da IAD, principalmente no que diz respeito à coordenação 
das atividades em um sistema multi-agente, o ambiente Spider-Byte mostrou a viabilidade 
de se empregar "video-games" no auxílio ao desenvolvimento de sistemas de IAD que irão 
atuar em ambientes reativos, como é o caso do ambiente de chão de fábrica. 
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Sumário 

Planejamento é uma área que devido ao 
seu grande escopo de aplicação tem desper
tado interesse em pesquisadores do mundo 
todo. Nos primeiros estudos realizados, os 
planejadores geravam planos passo a passo 
em função de ações primitivas possíveis 
para o domínio de aplicação -denominado 
planejamento tradicional. Mais recen
temente tem-se dado grande atenção a 
uma abordagem para planejamento onde o 
planejador, diferentemente de planejamento 
tradicional, se utiliza de experiências ante
riores para a geração de planos. Com isso, 
ao surgir uma situação semelhante a outra 
ocorrida no passado, o planejador busca por 
um plano já pronto que a solucione. As
sim, neste trabalho serão discutidos alguns 
conceitos desta abordagem, bem como será 
apresentado um modelo de planejamento 
que faça uso de experiências anteriores. 

1 Introdução 

Um problema que persiste no campo de 

venham a ser executadas, é possível atin
gir os objetivos desejados com menos riscos 
usando um mínimo de recursos necessários 
[Nil 82]. 

É neste contexto que surgiu planejamento 
apoiado em Inteligência Artificial. Até re
centemente, tinha-se que a idéia central de 
planejamento era gerar uma sequência de 
ações para um agente - por exemplo um 
robô-, que poderia alterar a descrição de 
um determinado ambiente. A esta sequência 
de ações dá-se o nome de plano. 

Dentro desta concepção, os planos são cons
tniídos pela escolha das ações que são ca
pazes de resolver os objetivos que compõem 
uma determinada meta. Para esta es
colha devem ser levadas em conta as ações 
disponíveis -para o domínio de aplicação-, 
as situações nas quais elas serão aplicadas, 
bem como as mudanças que elas irão provo
car na descrição do ambiente [Fre 92]. 

Assim, as entradas para um planejador deste 
tipo serão: 

e Um conjunto de objetivos -meta. 

raciocínio automatizado é projetar sistemas e Um conjunto de ações primitivas. 
capazes de descrever um conjunto de ações 
-ou um plano- que possibilite ao sis- e Uma descrição de um estado inicial. 
tema atingir um dado objetivo. Considera-
se também que a habilidade para racioci-
nar sobre ações é a parte central do com- O resultado produzido pelo sistema será 
portamento inteligente [Kau 88], e que, co- uma sequência de ações que, aplicada ao es
nhecendo as consequências das ações que tado inicial, leve à meta desejada. 
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Contudo, o conceito de planejamento tem 
sido alterado nos últimos anos. A noção de 
que um planejador pode pré-planejar exaus
tivamente para um conjunto de objetivos 
prioritários para a execução tem sido alte
rada [Ram 90]. 

De certa forma, isso tem ocorrido em função 
de que as suposições tradicionais em plane
jamento -mundo fechado e completo co
nhecimento deste mundo- somente são 
válidas para domínios extremamente sim
ples. Ou seja, existem domínios que são tão 
complexos e incertos que não se consegue 
planejar de modo satisfatório [Cha 85]. 

Parte desta mudança também se apóia na 
idéia de que, para resolver determinado pro
blema, uma pessoa não faz um planejamento 
passo a passo em cima de ações primitivas. 
Ao invés disso, ela relembra situações pas
sadas semelhantes e as adaptam para a nova 
situação [Ram 89a]. 

Um planejador deste tipo utiliza de ex
periências passadas para auxiliar na elabo
ração de novos planos. Assim, sucessos ante
riores -planos que foram usados para solu
cionar problemas anteriores- são acessados 
e usados para a criação deste novo plano. 

Por outro lado, os insucessos -falhas na 
solução de problemas anteriores- são usa
dos para evitar caminhos que novamente 
provoquem · falhas e, finalmente, correções 
anteriores -alterações feitas no plano para 
corrigir as falhas- servem de guia para 
novas correções. Existe também um con
junto de regras armazenadas que auxiliarão 
na adaptação de planos anteriores para a 
situação atual. 

Neste trabalho serão discutidos alguns con
ceitos sobre esta abordagem para plane
jamento, bem como será apresentado um 
modelo 1 que faz uso destes conceitos. Com
plementando o trabalho, serão listados al-

1 Para este modelo está sendo desenvolvido -
dentro do GIA/UNESP- um protótipo na lin
guagem de programação lógica PROLOG, que tem 
como domínio de aplicação uma célula flexível de 
manufatura. 
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guns sistemas de planejamento que fazem 
uso de experiências anteriores. 

2 Reutilização de Experiên
cias Anteriores 

Quando se refere a reutilização de ex
periências anteriores em planejamento, na 
verdade está se referindo a reutilização de 
planos prontos e também de conhecimento 
sobre falhas potênciais para uma determi
nada situação. Ou seja, uma vez que é mon
tado um plano para solucionar determinado 
problema, é possível armazená-lo numa base 
de planos prontos e, sempre que surgir uma 
situação futura semelhante, reutilizá-lo para 
esta situação. 

Como o situação corrente é semelhante a 
outra ocorrida no passado, existe grande 
probabilidade de que se repitam também as 
mesmas falhas. Assim, torna-se extrema
mente útil o armazenamento destas falhas. 

Uma vez que existam estes dois tipos de ex
periências armazenadas, a suas reutilizações 
provocam uma sensível redução de esforço 
na solução de novos problemas. Para se con
seguir isso o planejador deve ter um rico co
nhecimento do domínio de aplicação, além, 
é claro, de um método de armazenamento 
para posterior reutilização. 

Assim, um plano é construído pela 
adaptação de um outro plano já existente, 
que satisfaça completa ou parcialmente as 
novas necessidades. As falhas, além de 
serem contornadas em função de experiência 
prévia, podem ser em alguns casos também 
previstas, o que dá a possibilidade de mu
dança antes que elas ocorram. 

Desta forma, o aprendizado também torna
se questão central, visto que o planejador 
deve reutilizar e aprender em cima de ex
periências anteriores. Estas experiências 
auxiliam não somente na elaboração de 
novos planos, mas também na eliminação de 
falhas que ocorreram em vezes passadas. 
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2.1 Aprendizado e Indexação possue a descrição correta do mundo. 

Espera-se, em princípio, que a tarefa de 
aprendizado nesta abordagem seja simples, 2.3 
restringindo-se ao simples armazenamento 

Diferenças em Relação 
Planejamento Tradicional 

ao 

de novas experiências encontradas [Kol 92]. 

Contudo, não se pode simplesmente ar
mazenar uma experiência sem se preocu
par com uma maneira de indexá-la. Sem 
a indexação, quando for necessário realizar 
a busca para recuperar um plano, é pre
ciso percorrer e comparar a situação cor
rente com todas as que estão armazenadas. 
Por isso muitos sistemas dão grande im
portância a questão de indexação. Esta in
dexação deve levar em conta durante a re
cuperação não somente situações similares, 
mas também situações potencialmente simi
lares. 

o aprendizado é feito em cima de sucessos e 
insucessos. Os planos bem sucedidos são ar
mazenados e indexados pelos objetivos que 
eles resolvem e pelos problemas que eles evi
tam. As falhas são armazenadas pelos as
pectos do mundo que irão provocá-las. Com 
isso o planejador pode antecipar e evitar fu
turas falhas nos planos. 

2.2 Falhas em Planos 

Um dos grandes problemas que existem em 
planejamento é a diferença que pode ocorrer 
entre o conhecimento que se tem do mundo 
e a sua atual representação. Ou seja, por 
algum motivo a descrição que o planejador 
possue do mundo não é a que realmente 
existe. Isso será fator gerador de falhas, uma 
vez que o planejador usa seu conhecimento 
sobre o mundo para construir o plano. 

Em função disso, o plano após ser contruído 
é testado e, se for falho, indica que o co
nhecimento está falho. Neste momento, não 
somente o plano deve ser corrigido, mas 
também deve ser corrigida a descrição que 
o planejador possui do mundo. Assim, as 
falhas nos planos também podem ser usa
das como indicativo de que o planejador não 
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Planejamento baseado em regras 
-aqui também denominado planejamento 
. tradicional- difere da abordagem que re
utiliza experiências no sentido de que novos 
planos não são baseados apenas em conhe
cimento, mas principalmente em sucessos e 
insucessos passados. 

Segundo Hammond [Ham 89a], outros as
pectos que demonstram as diferenças entre 
a abordagem tradicional e esta abordagem 
são: 

• Ao invés de planejar para objetivos in
dividuais e então integrar os resulta
dos, um planejador que reutiliza ex
periências busca planos armazenados 
na memória que satisfaçam muitos 
objetivos de uma só vez; 

• Ao invés de perder os resultados da 
recuperação de falhas, o planejador 
trata estes erros como possibilidades 
para aprender mais sobre o domínio e 
seus problemas; 

• Ao invés de descartar os planos cons
truídos, o planejador os armazena na 
memória para usá-los mais tarde em 
circustâncias semelhantes. 

2.4 Justificativa Funcional 

Um planejador que pode· aprender e reuti
lizar planos complexos é preferível à um 
que repita todo o trabalho que já foi feito. 
É mais econômico salvar planos inteiros e 
reusá-Ios quando surgirem situações onde 
eles possam ser usados, do que refazê-los por 
completo. Portanto, a justificativa funcional 
de reutilizar experiências anteriores é a ne
cessidade de se aprender em cima desta ex
periência [Ham 90]. 
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3 Um Modelo de Plane
jador que Reutiliza Ex-

• A • perlenClas 

Um sistema de planejamento que faça uso 
de experiências passadas poderia ser divi
dido em diferentes processos componentes. 
Para fazer uso de uma experiência ante
rior, deve exitir um processo encarregado 
de buscar dentre todas as experências ar
mazenadas a mais adequada para a situação 
corrente (BUSCA). Vale salientar que neste 
caso quando se fala em experiência anterior, 
na verdade está se referindo a um plano que 
foi gerado para resolver determinado pro
blema em uma situação passada. 

Caso não se tenha uma equivalência com
pleta entre a situação corrente e a anterior 
que foi escolhida, tem-se que o plano resul
tante da busca não atende a todos os obje
tivos requeridos. Assim, torna-se necessário 
um processo que possa adaptar este plano, 
de forma a atender por completo as necessi
dades correntes (ADAPTA) . 

Para saber se o plano adaptado é correto, 
pode-se utilizar um processo que simule 
a execução deste plano, verificando as
sim se o resultado esperado foi realmente 
obtido (SIMULA). No caso de ser correto, 
necessita-se de um processo que armazene 
este plano juntamente com outros planos 
correspondentes a outras situações anteri
ores (ARMAZENA). É através deste ar
mazenamento que esta experiência poderá 
ser reutilizada em situações futuras. 

Caso o plano simulado apresente proble
mas durante sua execução, tem-se a necessi
dade de um processo que corrija este plano 
antes que ele seja utilizado, ou mesmo ar
mazenado para reutilização (CORRIGI). 

Para melhor vizualizar como serIa a 
organização destes processos observe a 
Figura 3.1. A seguir serão brevemente des
critos cada um destes processos. 
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Figura 3.1: Diagrama de um Modelo para 
Planejamento 

3.1 BUSCA 

O planejador recebe como entradas os obje
tivos que compõem -o problema ao qual se 
deseja solucionar -através de um plano de 
ações- e a descrição da situação inicial do 
domínio de aplicação. 

A partir destas entradas, o processo BUSCA 
irá visar a obtenção de um plano anterior 
que resolva total ou parcialmente estes obje
tivos. Isto porque, se não for possível encon
trar um plano que satisfaça todos os objeti
vos, é escolhido um que satisfaça da melhor 
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maneira possível este conjunto de objetivos. 
Ou seja, BUSCA deve ser capaz de não so
mente encontrar planos, mas também de es
colher entre planos. 

Portanto, quando é possível encontrar um 
plano que satisfaça todos os objetivos não 
existe problema. Porém, quando isso não 
é possível, deve-se escolher o que mais se 
adequa às necessidades correntes. 

Para escolher entre planos candidatos, 
observa-se não somente o número de objeti
vos que um plano atende, mas também quais 
objetivos são mais importantes. Assim, 

possíveis de sugir indexadas pelas situações 
-objetivos e descrição inicial do domínio de 
aplicação- em que se deram. 

Ao ser detectada uma falha possível de sur
gir, basta incorporar um objetivo, dentro 
do conjunto de objetivos, que possibilite a 
sua eliminação. Isso deve ser feito antes de 
que BUSCA procure por um plano. Assim, 
o plano procurado será aquele que resolva 
não somente os objetivos requeridos, mas 
também aquele que elimine a falha poten
cial. 

o planejador tentar escolher o planos que 
atendem preferencialmente o maior número 
de objetivos considerados como os mais im- 3.2 ADAPTA 

portantes. 

Um caminho para implementar isto é ar
mazenar os objetivos usando uma hierarquia 
de valores. Objetivos que são mais fáceis de 
serem resolvidos recebem valor mais baixo 
e objetivos mais difíceis recebem valor mais 
alto nesta hierarquia. 

Através destes artifícios o planejador 
procura selecionar a "melhor instanciação" 
entre a situação corrente e as situações pas
sadas existentes. 

Deve também existir um mecanismo que es
tabeleça regras de similaridade entre objeti
vos. Essa similaridade pode ser conseguida 
agrupando-se os objetivos em conjuntos. A 
importância de tal mecanismo surge em 
situações em que BUSCA não encontra 
planos indexados por objetivos idênticos aos 
do problema a ser resolvido, existindo porém 
planos para objetivos similares e, por con
sequência, de mesma eficácia. 

Como já citado anteriormente, usar ex
periência anterior também implica em 
relembrar falhas que ocorreram no passado. 
Desta forma é p.ossível evitá-las antes de 
seu surgimento. Para isso, incorpora-se em 
BUSCA um mecanismo que avalie também 
a possilidade do surgimento de uma falha 
-previsões de falhas potênciais. Isso é con
seguido ao se percorrer uma base de falhas 
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O plano retornado por BUSCA pode ainda 
não estar atendendo a todos os objetivos re
queridos. Portanto, deve existir um novo 
processo (ADAPTA) que se encarregue de 
adaptar o plano anterior a fim de resolver 
estes objetivos ainda não satisfeitos. 

U ma maneira de se realizar esta tarefa, é 
buscar por sub planos prontos que atendam 
apenas um único objetivo dentre os fal
tantes. Assim, repete-se este procedimento 
até que todos os objetivos sejam atendidos. 
A etapa seguinte é inserir os passos gera
dos pelos subplanos dentro do plano global. 
Esta tarefa é complexa, pois podem ocor
rer passos redundantes e isso diminuiria a 
eficácia do plano. Outro problema é verificar 
se a introdução de novos passos não traria 
prejuízo à execução dos passos seguintes do 
plano. Portanto, uma solução seria veri
ficar passo a passo qual o local mais ade
quado para realizar esta inserção e, após 
isto, realizar uma verificação para eliminar 
redundâncias. 

Pode-se ainda utilizar o conhecimento do 
domínio de aplicação para se elaborar re
gras que especifiquem o que pode e o que 
não pode ser feito para uma determinada 
situação. 

Em resumo, BUSCA encontra um plano 
antigo e ADAPTA torna-o melhor. 
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3.3 ARMAZENA 

Para fazer uso de experências anteriores 
é necessário que elas tenham sido ar
mazenadas, ou seja, os planos corretos que 
foram encontrados devem ser armazenados 
para posterior uso. 

Para armazenar estes planos existe o pro
cesso ARMAZENA. Este processo não au
xilia na busca ou adaptação de um plano, 
servindo apenas para a tarefa de armazenar 
um novo plano que foi originado de um plano 
antigo (BUSCA) e adaptado (ADAPTA). 

o planejador não somente assimila novos 
planos mas também aprende no sentido 
de antecipar problemas. Ou seja, AR
MAZEN A deve também armazenar todas 
as falhas que surgiram para uma determi
nada situação. Para isso, ele cria uma base 
de falhas indexadas pelos objetivos requeri
dos e pela descrição inicial do domínio de 
aplicação. 

Para colocar novos planos na memória, 
ARMAZENA precisa indexá-los em função 
das mesmas características observadas por 
BUSCA para encontrá-lo: os objetivos que 
são satisfeitos e as situações para as quais o 
plano é adequado. 

3.4 CORRIGI 

Por melhor que seja um planejador, em al
gum momento pode surgir uma situação 
em que ele possa falhar. Em função disso, 
deve existir um mecanismo que possibilite a 
correção destas falhas. Este mecanismo será 
chamado de CORRIGI. 

As entradas para CORRIGI serão duas: um 
plano falho e alguma descrição da falha em 
si. Em outras palavras, as entradas de
vem conter o plano e, ou o estado desejado 
que ele falhou em obter, ou o estado não 
desejado que gerou o problema. Estas in
formações são fornecidas pelo SIMULA. 
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Juntamente com um vocabulário que auxilie 
na descrição da falha, CORRIGI deve incor
porar um conjunto de métodos de correção. 
Assim, o relacionamento entre problemas e 
correções é similar ao relacionamento entre 
objetivos e planos. 

Para decidir quais aspectos são os respon
sáveis por uma falha, CORRIGI necessita 
ser capaz de descrever as causas da falha. 
Portanto, quanto mais extensivo for o vo
cabulário para esta descrição, melhor será 
esta descrição. 

Existe também um aspecto de aprendizado 
dentro das correções. Desde que um plano 
foi corrigido, ele passa a ser não somente 
um plano que satisfaz determinados objeti
vos mas, também, um plano que evita de
terminados problemas. 

Assim, com a incorporação de CORRIGI, 
ARMAZEN A pode agora indexar planos 
não somente pelos objetivos que ele satis
faz mas, também, pelos problemas que ele 
evita. 

3.5 SIMULA 

Para saber se um plano gerado está correto 
faz-se necessária a sua simulação. Para isso 
existem as seguintes possibilidades: ele pode 
rodar um plano atual e verificar os resulta
dos ou ele pode solicitar à uma fonte externa 
se o plano irá atender a solicitação. 

Após ter sido verificada a correção de um 
plano, existem dois caminhos possíveis: no 
caso de estar correto, o plano é passado para 
ARMAZEN A; no caso de estar incorreto, 
o plano é passado -juntamente com uma 
breve descrição da falha- para. CORRIGI. 

3.6 Resumo do Funcionamento 

A seguir tem-se o resumo do funcionamento 
do modelo descrito anteriormente . 
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• Um conjunto de objetivos é enviado 
juntamente com a descrição inicial do 
domínio de aplicação para BUSCA. 
Baseado no conhecimento construído 
em CORRIGI, BUSCA faz algumas 
previsões de falhas que podem surgir 
para a situação especificada; 

• Os objetivos são manipulados por 
BUSCA juntamente com as previsões 
de falhas a serem evitadas; 

• BUSCA usa ambos (objetivos e pre
visões) para auxiliar na busca por um 
plano que satisfaça os objetivos e evite 
alguns problemas antecipadamente; 

• O plano obtido é enviado 
para ADAPTA, o qual adiciona ou 
substitue alguns dos passos especifica
dos, no sentido de satisfazer objetivos 
ainda não alcançados; 

Sistema Domínio 

CHEF Cardápios para Cozinha 
[Ham 86] Chinesa 
TRUCKER Rotas para Caminhões de 
[Ham 89b] Entrega 
[Ham 91] 
RUNNER Geral 
[Ham 89b] 
[Ham 91] 
CLAVIER Disposição de Materiais em 
[Hen 92] Esterilizador 
ARCHIE Projeto Arquitetõnico 
[Pea 92] 
CBS-l Escalonamento de Trabalho 
[Bez 92] 
CASCADE Suporte Técnico para VMS 
[Sim 92] 

Tabela 4.1: Planejadores que Reutilizam 
Experiências 

• O plano resultante é executado por 5 
SIMULA e os resultados são verifica-

Conclusões 

4 

dos no sentido de se detectar algum 
tipo de falha; 

• No caso de falha, CORRIGI constrói 
uma caracterização desta e usa isto 
para encontrar e aplicar os métodos de 
correção; 

• O plano corrigido e uma descrição 
dos problemas são enviados para AR
MAZENA; 

• ARMAZENA indexa e armazena os 
planos pelos objetivos que ele resolve e 
pelos problemas que ele evita -assim 
os planos podem ser reutilizados. 

Alguns Sistemas de 
Planejamento 

Foram e continuam sendo desenvolvidos sis
temas para planejamento que fazem uso 
de experiências anteriores. Para com
plementar este trabalho serão listados na 
Tabela 4.1 alguns dos sistemas existentes, 
citando também seus respectivos domínios 
de aplicação. 
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Planejamento tem sido um tópico de 
pesquisa muito ativo -nos últimos 30 . 
anos- na área de Inteligência Artificial. 
Neste período, foram e continuam sendo 
desenvolvidas diversas abordagens para sis
temas de planejamento. 

Dentre estas abordagens, neste trabalho foi 
apresentada uma que tem como principal 
característica a reutilização de planos pron
tos. Esta reutilização busca agilizar o pro
cesso de planejamento, pois evita que seja 
repetido todo o trabalho de elaboração de 
um plano para situações semelhantes que 
venham a ocorrer no futuro. Além disso, 
tem-se que as falhas ocorridas durante a e
xecução de um plano também podem ser 
usadas para evitar problemas futuros em 
situações semelhantes. 

Neste contexto, os maiores problemas a 
serem resolvidos incluem: criação de índices 
para organizar as experiências armazenadas; 
criação de algorítmos de busca eficientes; 
desenvolvimento de técnicas gerais de 
adaptação de experiências prévias para no
vas situações. 
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Para finalizar, salienta-se que a resolução 
de problemas através da reutilização de ex
periê.ncias anteriores é um caminho promis
sor para projetar um sistema inteligente, 
principalmente em domínios que não podem 
ser totalmente definidos. 
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Abstract 

RTX-Parlog (Real-Time Extended Parlog) is a concurrent logic programming language for 
real-time systems. It is specially suited for the implementation of Real-Time Knowledge-Based 
Control Systems. In this paper, the most relevant aspects of RTX-Parlog are described: time 
management, scheduling, and the tools for timing and scheduling analysis. 

1 Introduction 

The increasing complexity of control systems in areas such as Process Control, Computer Inte
grated Manufacturing (CIM), Flexible Manufacturing Systems (FMS), and Robotics, requires the 
use of state-of-the-art problem-solving techniques, such as the use of Real-Time Knowledge-Based 
Control Systems. In such applications, the · control system executes a large number of processes 
concurrently. These processes have real-time constraints (deadlines). If deadlines are not met 
the system fails, possibly with catastrophic consequences. Conversely, knowledge-based systems 
make extensive use of search over complex knowledge bases and data bases, and consequently their 
response times have a large variance [PABS91]. This basic conflict between the two aspects of 
real-time knowledge-based control systems has been the subject of much research. Solutions to this 
conflict require the cooperation between the two fields (real-time systems and knowledge-based 
systems) to dynamically make trade-offs between [Sch91]: processing power, response time, data 
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space, information inattention, and result degradation. There are many aspects to this problem: 
time constrained reasoning techniques, knowledge representation and partitioning, programming 
languages for real-time AI, computer architecture for real-time AI, and others. In this paper we 
focus on the programming language aspecto The use of the language presented here (RTX-Parlog) 
does not preclude the use of techniques developed for the other aspects above, rather, these tech
niques can be implemented in RTX-Parlog. These techniques include the use of knowledge areas 
(declarative procedure specification on how to accomplish goals or react to situations [IGR92]) and 
of knowledge partitioning [PABS91] . 

. Programming languages used for non-real-time knowledge-based systems are usually one of 
functional (e.g. LISP), logic programming (e.g. PROLOG), production system (e.g. OPS5),or 
proprietary languages. These languages are preferred over conventional (imperative) languages 
because they are declarative and symbolic, facilitating knowledge representation and inference. 

The problems with current tools and languages for knowledge-based systems when used in the 
real-time domain are [LG89] [LCS+88]: 

• not fast enough 

• minimal capabilities to reason over time 

• difficult to embed 

• difficult to integrate to conventionallanguages 

• no real-time clock 

• cannot handle asynchronous events 

• not designed for continuous operation 

• unpredicatable response time 

We extended the concurrent logic programming language PARLOG to provi de support for real
time systems. RTX-Parlog (Real-Time Extended PARLOG) [RD93] is a declarative and symbolic 
language designed to solve the problems listed above. Its run-time system has a real-time priority 
and deadline based preemptive scheduler, processes have access to a real-time clock, the program
ming environrnent has a timing tool to analyze the execution time of prt>cesses and a simulator 
used for scheduling analysis and performance estimates; garbage collection allows the system to 
operate continuously and an externallanguage interface (to C) is available. 

2 RTX-Parlog 

Concurrent Logic Programming languages describe a set of processes that execute concurrently, 
communicate via shared logic variables (communication channels), and have a dataftow synchro
nization mechanism (a process suspends · if its input data is not available). Among the existing 
concurrent logic programming languages, PARLOG was selected since it allows an efficient imple
mentation (mode directives reduce run-time overhead) and because of its sequential-and ('&') and 
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sequential-or ('j ') operators (that allow explicit sequentialization of processes). Like other concur
rent logic programming languages, PARLOG has no notion of time, neither of process priority: 
ready processes are selected for execution using a LIFO scheduling. 

In the next sections, the most relevant àspects of RTX-Parlog are described. 

2.1 Time Management 

RTX-Parlog has a built-in abstract data type time. Values of this type are absolute (date) or rela
tive (duration) times specified in Ínicroseconds (the actual resolution of the current implementation 
is 10 ms). The operations on objects of type time are: plus (+), minus (-), less than «), and 
larger than (». The variable Time is a predefined variable of type time that represents the current 
time. An expression of the form Time> T1, where T1 is an expression yielding an absolute time 
value, can either succeed (if the current time is later than T1) or cause the process to suspend until 
time TI. Expressions of this form are used to implement deIays and to specify periodic processes. 

A periodic process that polls a sensor every 50 ms and sends the value read to another process 
can be written in RTX-Parlog as: 

type sensor_read(time, channel of sensor_value). 
mode sensor_read(?,?). 
sensor_read(PoIITime,Channel) <-

Time > PollTime 

get_sensor(Value) & 
Channel = [ValueI Channel1] , 
NextPollTime = PollTime + 50 ms, 
sensor_read(NextPoIITime,ChanneI1). 

% suspend until next period 
% end of the guard 
% read the sensor and then .. . 
% send the value 
% calculate next polI time 
% loop back 

Figure 1: RTX-Parlog code for sensor polling process 

2.2 Scheduling 

The run-time system of RTX-Parlog includes a priority and deadline based preemptive scheduler. 
The scheduler has an array of ready queues: one queue for each priority leveI (Fig. 2) . Ready 
processes are scheduled by priority first, and within a priarity leveI the scheduling policy is one af: 

EDF (Earliest Deadline First), FIFO, or LIFO with time slicing. Process deadlines are considered 
only for processes at an EDF priority leveI. The programmer specifies the priorities and deadlines 
of each process, as well as the scheduling policies for each priority leveI, in a separate file, which is 
used as input to the RTX-Parlog compilei". 
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Priority 
ready queue for priority levei O Levei 

~I 
~ O head I (highest) ------------------

Policy: FIFO 

ready queue for priority levei N 

head .I ~ H ~~ ~ ------------------
"I N 

Policy: EDF 

Figure 2: Prioritized Ready Queue 

2.3 Scheduling Analysis 

The prograrruning environment of RTX-Parlog includes a timing tool and a simulator. The timing 
tool extracts from an RTX-Parlog program the execution times of the processes. The simulator 
inputs are: 

• the timing information generated by the timing tool 

• a description of how the input signals (service requests) are generated (request rates are 
specified as average values of Poisson distributions) 

• a description of the processes activated by each input signal and of the inter process synchro
nizations 

• the number of resources available (if applicable) 

The execution of the RTX-Parlog program is then simulated, producing: 

• a performance estimate of the system 

• a timeline 

• an analysis of the resource utilization and processor utilization, over time 

The timeline is a list describing the sequence of events (inputs, outputs, and processes executed) 
and their occurrence times. The timeline is a useful tool for scheduling analysis, as the causes of 
missed deadlines can be identified and corrected. 
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3 Conclusion 

RTX-Parlog is an extension of the concurrent logic language Parlog that provides support for real
time programming. Since RTX-Parlog is a logic programming language, it is specially suited for 
the implementation of real-time AI, such as, real-time knowledge-based control systems. RTX
Parlog design considered the limitations of non-real-time languages and tools, commonly used 
for real-time AI. It can be used in conjunction withmany implementation techniques, such as, 
knowledge-base partitioning and knowledge areas. The most relevant aspects of RTX-Parlog were 
described: the abstract data type time, the real-time preemptive scheduling, and the timing and 
scheduling analysis tools. 
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Este artigo descreve sucintamente as fases da aquisição de conhecimento e alguns métodos ou 
técnicas geralmente usados neste processo. São discutidos os principais problemas encontrados. Por final 
é dado um exemplo de aquisição de conhecimento de especialistas em controladores PID aplicado a um 
motor DC. 
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INTRODUÇÃO 

Qualquer aplicação em Inteligência Artificial (IA) depende da forma de aquisição, retenção e 
manipulação do conhecimento. 

Um sistema especialista (SE) deve ter uma estrutura eficiente para acumular, transferir e 
transformar o conhecimento do seu domínio. O conhecimento deve ser coerente e suticientemente 
profundo. Isto determinará a eficiência do SE ou do Sistema baseado em conhecimento (SBC) . Um SBC 
não é tão especializado quanto um SE, e geralmente não possui procedimentos que expliquem sua linha 
de raciocínio, como é feito por um SE. Estas são suas duas diferenças básicas. 

A aquisição do conhecimento é "o primeiro passo ( ... ) no desenvolvimento de um SE" 
(Hoffman(1987,p.53», sendo assim o seu elemento chave, "o gargalo na construção" (Barr & 
Feigenbaum (198l,p.lO». 

Como dito por Goudard et aI. (1992,p.Ol) : "a aquisição de conhecimento consiste na extração 
do conhecimento específico de um ou mais especialistas num domínio e na transferência deste 
conhecimento obtido para máquina" em forma de alguma linguagem especítica de aplicação. 

O processo de aquisição de conhecimento pode ser muito trabalhoso, podendo consumir de 50 
a 80% do esforço total para implementação do SE (ou do SBC). Isto se deve a vários fatores. Os mais 
marcantes são: a dificuldade de verbalização do conhecimento pelos especialistas, e a falta de tempo que 
eles (os especialistas) geralmente possuem. 

O conhecimento pode ser adquirido de duas formas: em literatura publicada (livros, teses, 
dissertações, revistas, etc.), e/ou através de um especialista, como dito por Kumara et aI. (1986,p.l109-
1110). 

O processo de aquisição de conhecimento pode ser dividido em cinco (05) fases: identiticação do 
problema, conceituação, formalização, implementação e testes (onde são feitas as reformulações e 
refinamentos enquanto for necessário). Estas fases podem ser melhor vistas em Waterman (1986, p.152-
161), Goudard et aI. (1992, p.06-08), dentre outros. 

As técnicas ou métodos usados para a extração do conhecimento de um especialista são discutidas 
por Waterman (1986, p.158-161), Goudard et aI. (1992, p.14-26), Hart (1989,p.54-80) e Hoffman (1987, 
p.54-58) dentre outros. 

O objetivo deste artigo é discutir alguns dos problemas da aquisição de conhecimento, mostrando 
as fases do processo, os métodos mais comuns usados na extração do conhecimento e por tinal descrever 
a experiência que os autores obtiveram quando estavam fazendo a extração do conhecimento de vários 
especialistas para a construção de um SBC que tizesse a sintonização dos parâmetros de um controlador 
do tipo PIO que será aplicado num motor DC de forma a controlar sua velocidade. 

Desta forma, o artigo constará de duas partes: uma teórica, dando uma breve revisão sobre as 
fases do processo, bem como dos métodos. E uma segunda, prática, mostrando a experiência dos autores 
numa aplicação especítica. 
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1. UMA BREVE REVISÃO 

A aquisição de conhecimento geralmente é feita através de entrevistas estruturadas (facadas) ou 
não (abertas). As entrevistas abertas são geralmente feitas para que o engenheiro de conhecimento (que 
tem o papel de entrevistador, geralmente) tome intimidade com o assunto, já que são terrivelmente 
ineficientes para descobrir o raciocfnio que o especialista us quando ele está resolvendo um problema. 

As entrevistas estrutudas (ou focadas) direcionam a entrevista de forma que possa ser percebido 
o raciocfnio do especialista. Estas entrevistas podem ser feitas acompanhando roteiros de acordo com os 
métodos existentes para extração de conhecimento, apesar de alguns autores considerarem a entrevista 
um método a parte. 

Os métodos ou técnicas mais comuns na literatura são: observação no local de trabalho do 
especialista, discussão e/ou descrição do problema, análise de problemas com ou sem restrições, 
refinamento e examinação do sistema. Estamos considerando que as entrevistas são instrumentos para 
estes métodos. 

Os métodos/técnicas são: 

a) observação das tarefas: 
o especialista é observado no local de trabalho resolvendo as tarefas ou problemas reais do seu dia 

a dia. Uma análise destas tarefas executadas gera um primeiro passo da construção da base de 
conhecimento. Isto pode incluir leitura de manuais e textos afins. É normalmente usado para a 
familiarização do engenheiro de conhecimento com domínio. Não é um bom método para ser usado 
durante todo o processo, pois consome muito tempo e a extração do conhecimento é limitada; 

b) discussão do problema: 
o engenheiro de conhecimento explora os conjuntos de dados, conhecimentos e procedimentos 

necessários para a solução do problema, através da discussão com o especialista; 

c) descrição do problema: 
o engenheiro de conhecimento tem a descrição do especialista sobre o problema. Isto o ajuda a 

definir um protótipo. Este exercício pode sugerir caminhos para organizar hierarquicamente o 
conhecimento no SE/SBC; 

d) análise do problema: 
o engenheiro questiona o especialista sobre a solução de uma série de problemas, investigando como 

o especialista raciocinou para encontrar a solução dos problemas . O que pode ser feito, também, aqui é 
limitar as informações do problema ao especialista, assim ele será forçado a formular hip6teses, 
pensamentos estratégicos e heurísticas. Isto é muito proveitoso. Uma restrição também geralmente usada 
é a do tempo: o especialista tem de resolver um problema em um tempo limitado; 

e) refinamento do sistema: 
O engenheiro de conhecimento cria um SE ou um SBC que resolve problemas simples baseado nas 

primeiras informações extraídas do especialista. Depois vai aumentando a complexidade de acordo com 
as informações que vão sendo acrescentadas quando o especialista avalia a base de conhecimento e a 
máquina de inferência . 

Deve ser observado que, como feito por Goudard et aI. (1992, p.26), as técnicas e métodos 
empregados neste processo de aquisição de conhecimento são experimentais. Muitas destes métodos são 
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descritos com algumas diferenças ou possuem outras denominações. Isto porque este processo apesar de 
ser muito importante, s6 agora está tendo a devida atenção. 

o desenvolvimento do processo de aquisição de conhecimento pode ser visto em cinco fases, não 
necessariamente na ordem abordada aqui. Na maioria destas fases há um trabalho conjunto do engenheiro 
de conhecimento e do especialista. 

As fases são: 

a) identificação: 
nesta primeira fase são determinadas as características mais importantes do problema. Isto envolve 

definição dos possíveis participantes do processo de desenvolvimento (especialistas adicionais), os 
recursos ( de tempo e computacionais) que serão necessários e as metas e objetivos de construção do SE; 

b) conceituação: 
aqui, são definidos os conceitos chaves, relações e mecanismos de controle necessários para 

solucionar o problema. O engenheiro de conhecimento não deve tentar conceituar o problema por 
completo. Isto pode trazer dificuldades. O interessante é conceituar o problema superficialmente numa 
primeira instância e na implementação perceber o que deve ser definido com mais clareza; 

c) formalização: 
esta fase implica no mapeamento dos conceitos chaves e sub-problemas isolados durante a 

conceituação num caminho formal usando ferramentas de construção de SE ou linguagens pr6prias para 
estes casos; 

d) implementação: 
esta fase envolve também uma formalização s6 que agora haverá um mapeamento do conhecimento 

formalizado na fase anterior com uma ferramenta computacional escolhida para o problema. Com isto 
consegue-se um programa executável. Este programa certamente será revisado várias vezes. 

e) testes: 
consiste na avaliação da execução e utilidade do prot6tipo acarretando, às vezes, a revisão de todas 

as fases acima. 

Para se ter uma idéia melhor destas fases observe a Figura 1. 
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identificação conceituação 

- -

formalização implementação 

2. O EXEMPLO 

- - -

reformulações 
ções reproje 

refinam entos 

testes 

Para o desenvolvimento do exemplo a seguir, vamos mostrar primeiramente o problema a ser 
resolvido e porque estamos usando IA para resolvê-lo. 

Um sistema de controle é um sistema dinâmico que transforma um sinal de entrada (ou um 
conjunto de sinais de entrada) em um sinal de saída controlado (ou um conjunto de sinais de saída 
controlado) usando regras pré-determinadas, contendo internamente um processo de realimentação. Em 
diagrama de blocos, é normalmente representado como na Figura 2, onde: 

uref é a entrada de referência, 
Uc é a saída do controlador PID que será a entrada , 
y é a saída do sistema, 
e é o erro do sistema, ou seja, a diferença entre a entrada e a saída. 

o controlador do tipo PID é aquele que faz a correção do erro do sistema combinando três ações: 
uma proporcional, outra integrativa e outra derivativa ao sinal do erro do sistema. O PID é muito usado 
na indústria devido a sua simplicidade e confiabilidade. 
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Uref 

__ mo_to_r _o_c ........ r I Y 
PIO 

Existe toda uma formulação matemática para ajustar os termos do controlador PIO. Isto pode ser 
visto em Ogata(1987) . Só que o modelamento matemático não reproduz fielmente o comportamento do 
sistema, devido a simplificações e/ou aproximações de cáculos feitas durante o modelamento. Assim, por 
métodos convencionais fica difícil construir leis que controlem o sistema. Oaf, existe o papel do operador 
(instrumentista ou engenheiro) que ajusta os termos "manualmente" por tentativa e erro. Com o tempo, 
este operador adquire experiência e dependendo de como osistema reage, ele sabe exatamente como 
sintonizar o PIO eficientemente chegando a esquecer a formulação matemática inicial. 

Baseado nisto, construir um SE ou um SBC que manipule o conhecimento destes operadores é 
uma maneira eficiente de sintonizar estes controladores. O que para uma indústria é interessante, já que 
algumas possuem centenas de controladores para serem sintonizados. 

Já existem vários trabalhos de controladores PIO inteligentes aplicados a processos industriais 
feitos: Pagano et al.(1988), Pereira (1989), Pereira et al.(1991), Pereira et al.(1989), Pereira et aI. (1990), 
Yoneyama (1988), Silva et al.(1988), Astrõm et al.(1992) , dentre outros. 

Aqui, o que será mostrado é a experiência na aquisição de conhecimento dos operadores para se 
construir um SBC que sintonize o controlador PID que está aplicado a um motor OC. 

Através de entrevistas estruturadas, foram feitas perguntas de forma que os especialistas 
descrevessem e discutissem o problema em questão, ou seja como sintonizar um PIO aplicado a um motor 
OC. 

o primeiro problema encontrado foi em preparar a primeira entrevista, visto a complexidade do 
problema e a maneira pouco usual de tratá-lo. Foi feito um questionário que foi sendo alterado no 
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decorrer do processo . 

o segundo problema foi, preparado o questionário, em quem aplicá-lo. Foram contactadas várias 
pessoas, mas algumas não aceitaram por se sentirem inseguras. Ficaram inibidas. Argumentaram que não 
tinham tanta experiência e indicaram outras. 

Resolvido isto, aplicou-se o questionário. Nas duas primeiras entrevistas feitas (com especialistas 
diferentes) foram avaliados e refeitos os questionários. Depois foi aplicado um mesmo questionário a mais 
três pessoas diferentes, e as respostas não se diferenciaram mutio, dificultando a formulação de novas 
regras. Aí percebeu-se que o questionário deveria ser novamente refinado buscando respostas mais 
detalhadas. 

Para se ter uma idéia mais precisa das dificuldades que são encontradas nas entrevistas, 
descreveremos algumas delas. 

A primeira entrevista foi feita com um pesquisador do IPT que havia trabalhado mais de dois anos 
com controladores digitais. Foram feitas perguntas básicas, para se ter um maior contato com o domínio. 
As dificuldades encontradas, nesta em particular, foram que o entrevistado às vezes era um pouco evasivo 
com algumas respostas, chegando a indicar livros. Isto dificulta na hora da transcrição da entrevista. Mas 
o que foi bom, foi que ele argumentou sobre dois focos do problema que não havíamos pensado. Assim, 
percebemos que o questionário estava insuficiente e deveríamos refazê-lo. 

Uma outra entrevista foi feita com um outro pesquisador do IPT que trabalhou na indústria muito 
tempo. Com ele trabalhamos em cima de controladores anal6gicos aplicados a processos industriais. Um 
segundo questionário foi aplicado, incluindo os focos que faltaram no primeiro questinário. Esta o que 
teve de interessante foi que o entrevistado foi muito evasivo nas respostas. Quando insistíamos, ele 
respondia : "É um processo interativo. Não dá para descrever." E aí não conseguimos grandes 
informações. Ele não conseguiu verbalizar o seu conhecimento. 

Uma outra entrevista teve problemas parecidos. O entrevistado quando se sentia inseguro desviava 
a conversa, querendo mais informações sobre o sistema que estávamos propondo construir. No final, não 
conseguimos fazer todas as perguntas do questionário numa entrevista s6. Tivemos que fazer duas 
sessões. Mas, mesmo assim, não conseguimos grandes coisas. 

Apesar destas dificuldades, e aproveitando-as conseguimos organizar um bom questionário e 
adquirir um bom conhecimento de forma a con·struir a nossa base de conhecimento a que nos propomos. 
Além de maturidade para estar fazendo as estrevistas futuras. 

3. CONCLUSÕES 

Neste artigo mostramos as dificuldades no processo de aquisição e da importância da realização 
de questionários variados e abordando aspectos diversos. A aquisição é de grande importância e s6 
percebemos isso quando deparamos com esta fase do processo na prática. 

A entrevista é realmente um processo difícil, como mostrado anteriormente. O especialista pode 
se perder em suas idéias e acaba levando a conversa para outro rumo, às vezes, propositavelmente quando · 
se sente inseguro com a pergunta, indicando a existência de aspectos psicol6gicos envolvidos no processo 
e que merecem uma análise de especialistas de outras áreas de conhecimento. Um outro problema durante 
a entrevista é quando o especialista não responde de forma clara a pergunta e o engenheiro de 
conhecimento insiste na pergunta. Aí o especialista pode se "irritar" e passa a ser mais evasivo não 

- 358-



I SBAI - UNESP - Rio Claro/SP - Brasil 

acrescentando novas informações. Sugerimos desta forma um questionário onde a mesma pergunta seja 
feita de forma diferente. 

Uma outra coisa que acontesse muito, também, é o especialista ficar muito prolixo, sem no 
entanto acrescentar informações úteis à formulação de novas regras. Este ponto exige um controle e 
treinamento do entrevistador para interromper ao entrevistado e variar os assuntos 

Pedir para definir termos como bom, ruim, é outro problema. As pessoas têm dificuldade de 
verbalizar e qualificar estes conceitos que são tão intuitivos para eles. 

Assim, a partir do que aprendemos podemos sugerir que as entrevistas sejam bem elaboradas, 
com as perguntas numa ordem que se consiga descobrir o raciocfnio do especialista. O questionário com 
uma má ordem das perguntas pode gerar muita conversa em cfrculos. Um questionário sem astúcias de 
questionamento e variação da mesma pergunta, cria cansaço rápido e bloqueios da evolução da entrevista 

Uma outra sugestão é estar atento ao comportamento do especialista quando se faz a pergunta. 
Se a pergunta incorre em dificuldades de expressão do especialista, é necessário ir de maneira sutil em 
frente, colocando outras perguntas e voltando ao mesmo problema em seguida com outra abordagem. A 
mínima manifestação de insegurança do especialista precisa ser percebida, pois a evolução desta 
insegurança põe a perder o projeto. 
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RESUMO 

Resolução de Conflitos em Planejamento é um processo computacional complexo. 

Usando o formalismo de SOUZA(l989) para categorias lógicas de representação de 

conhecimento é feita uma análise da complexidade de se projetar algoritmos que tratam 

da solução de detecção e remoção de conflitos em sistemas de planejamento clássicos . 
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1. Introdução 

Um problema enfrentado pelos sistemas de planejamento clássicos é a 

composição de conjuntos de operadores, ou planos para obter certas metas específicas. 

Um obstáculo no processo de composição é que diferentes partes do plano podem 

interagir produzindo efeitos indesejáveis. Tais interações prejudiciais, normalmente 

chamadas de conflitos, podem frequentemente ser removidas através da imposição de 

vários tipos de restrições sobre o plano. Este processo é conhecido por resolução de 

conflitos. 

Resolução de conflitos em Planejamento é um processo computacional complexo. 

Um simples plano pode conter vários tipos de conflitos, e cada conflito pode ser vez 

resolvido por vários conjuntos alternativos de restrições. Resolução de conflitos, 

segundo Y ANG(1992), é frequentemente o principal fator contribuindo para a 

complexidade do planejamento de atividades. 

Um dos objetivos da teoria da complexidade usual segundo JOHNSON(1990), é a 

classificação dos problemas conforme a sua dificuldade computacional intrínseca. Dado 

um problema, que recursos computacionais são necessários a sua solução? As medidas, 

geralmente utilizadas, são o tempo e o espaço. O tempo é a quantidade de intervalos 

discretos e o espaço é a quantidade de locais de armazenamento necessários à execução 

do algoritmo. 

A medida de complexidade utilizada neste artigo difere das medidas usuais . 

Ela é uma medida da complexidade do projeto de um algoritmo e não da complexidade da 

sua execução. As medidas usuais determinam, por exemplo, quais algoritmos são mais 

complexos no que se refere ao tempo, ou espaço de memória necessários a sua execução. 

Por outro lado, a medida proposta determina quais projetos de algoritmos são 

intrinsecamente mais complexos. 

A medida de complexidade utilizada se fundamenta 

introduzidas inicialmente por BATESON(1972) e formalizadas 

nas categorias lógicas 

em SOUZA(1989). Esta 

formulação é definida classificando sintaticamente as fórmulas do À-cálculo tipado 

introduzido por CHURCH(1940) . Utilizando a classificação das fórmulas, definem-se as 

diferentes relações de ordem, as quais fundamentam a medida de complexidade. Este 

formalismo será utilizado na análise de complexidade do processo de resolução de 

conflitos em sistemas de planejamento. 

2 O Problema 

Planejamento não linear, um sistema de planejamento clássico proposto por 

SACERDOTI(1977), permite que áreas completas do espaço de planos lineares sejam 

pesquisados de uma única vez. Entretanto, um novo problema comparado a planejamento 
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linear surge: tem-se que decidir se toda ordenação linear de operadores num plano não 

linear resulta numa seqüência correta de operadores a ser executada. Resumidamente, o 

problema consiste em detectar e se necessário resolver conflitos. 

Embora todo planejador não linear tenha que detectar e resolver conflitos de 

uma maneira ou outra existem poucas teorias coerentes de resolução de conflitos. Uma 

destas, proposta em HERTZBERG;HORZ(l989), chega a seguinte conclusão: dado um plano 

contendo . um conjunto de conflitos , o sistema de planejamento deve decidir 

a) em que conflito trabalhar primeiro; 

b) se deve resolver um conflito por 

restringir substituições de variáveis(se variáveis são envolvidas) ou 

- apenas ordenar os nós envolvidos(exceto .para conflitos lineares) ou 

- arrumar um C-produtor no lugar certo(um C-produtor corresponde a um operador que 

produz uma condição C). 

3 A Complexidade do Planejamento 

Nesta seção faremos uma análise da complexidade da teoria de detecção e 

remoção de conflitos utilizando o formalismo de SOUZA(1989) para categorias lógicas 

de representação de conhecimentos. 

3.1 Uma Formalização das Categorias Lógicas de Representação de Conhecimentos 

As categorias lógicas da representação de conhecimento são analisadas em 

BATESON(1972). Bateson define "aprendizado" como qualquer modificação no contexto do 

conhecimento." Modificação denota um processo. Mas um processo também está sujeito a 
-

uma modificação. O processo também pode determinar outros tipos de modificações. 

Neste caso, tem-se um novo processo. Diferentes categorias de aprendizado são 

definidas: (i) Aprendizagem zero é o sinal de . estímulo mais elementar. A Aprendizagem 

zero é a simples aceitação de uma informação proveniente de um estímulo externo. 

Neste caso, um estímulo idêntico em outro instante determina a mesma informação. Além 

disso, não se tem critérios que avaliem a informação determinada pelos estímulos 

elementares. (ii) Aprendizagem I é o contexto dos estímulos, ou metamenssagens, que 

classifica os sinais elementares. Este é o caso obtido pelas modificações da 

Aprendizagem zero. Geralmente, Aprendizagem I é o que se entende por aprendizagem em 

um laboratório de psicologia segundo BATESON(l972). Um conhecimento que representa 

a Aprendizagem I informa como se obtém o conhecimento que representa a Aprendizagem 

zero, isto é, como se obtém um sinal elementar de estímulo. Muitos algoritmos 

apresentam, pelo menos, a Aprendizagem L Estes algoritmos estabelecem uma mesma 

decisão toda vez que se apresentar em sua entrada o mesmo sinal elementar como 
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estímulo. Oii) Aprendizagem II é o contexto do contexto dos estímulos elementares ou 

uma meta-metamensagem que classifica uma metamensagem. Aprendizagem II é a 

modificação do processo de Aprendizagem I. Ela define uma escolha no conjunto das 

alternativas que determinam a Aprendizagem I. A Aprendizagem II é urp conhecimento que 

determina como uma seqüência de experiências é obtida. Este tipo de conhecimento é 

necessário na formação dos hábitos de uma pessoa, ou de um sistema especialista. 

Neste sentido, a representação da Aprendizagem II é um dos objetivos da inteligência 

artificial. Há heurísticas que definem formas de Aprendizagem II. Um algoritmo com 

Aprendizagem II tem a capacidade de modificar a especificidade das respostas 

corrigindo erros a partir de um conjunto de alternativas. Ele pode, dependendo do 

instante, determinar diferentes saídas para um mesmo sinal elementar de entrada. Ov) 

Aprendizagem 111 e a modificação no processo da Aprendizagem 11, isto é, uma escolha 

no conjunto das alternativas que deteminam a Aprendizagem 11. Este conhecimento 

limita e direciona o conhecimento representado pela Aprendizagem 11, sendo outra 

forma de heurística. É um conhecimento para auto validação de premissas obtidas pela 

Aprendizagem 11. Isto indica que este tipo de heurística é mais difícil, sendo rara 

até mesmo no homem. (v) Aprendizagem IV e uma modificação na Aprendizagem III. 

Possivelmente este tipo de conhecimento não se apresenta nos seres vivos conhecidos 

de acordo com BATESON(l972). Analogamente, definem-se níveis mais elevados de 

aprendizagem. 

Para formalizar as categorias lógicas da representação de conhecimento indicadas 

acima, define-se uma classificação sintática das fórmulas do À-cálculo tipado. Esta 

classificação se fundamenta nas estruturas das fórmulas, que sao representadas por 

árvores de descrição em SOUZA(l989). Em seguida, propõem-se relações de ordem entre 

as fórmulas do À-cálculo tipado, o que determina uma hierarquização da representacao 

do conhecimento. 

3.1.1 Definições Básicas 

A teoria das categorias lógicas, ou teoria dos tipos utilizada neste artigo é um 

sistema lógico de ordem superior onde os símbolos do alfabeto possuem símbolos para 

tipos como índices. 

DEFINIÇÃO 3.1.1.1 (Símbolo para tipo). 

Seja If um conjunto que possui pelo menos dois elementos 

"e" e "t". Estes elementos não são n-tuplas tais que n ~ 2. O conjunto dos símbolos 

para tipo é o menor conjunto lf tal que: 

(i) If E lf. 

Oi) se a E lf então (al E lf. 
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(iH) se a,(3 E li" então (a ~ (3) E lI". 

• 
Os símbolos para tipo sao denotados por letras gregras minúsculas e IF é o 

conjunto fundamental. Objetos do tipo "e", "e" E IF, representam sinais, ou estímulos 

pertencentes a Aprendizagem zero. Objetos do tipo "t" representam valores de verdade. 

DEFINIÇÃO 3.1.1.2 (Ordem de um símbolo para tipo). 

A ordem de um símbolo para tipo a, denotada por ordem[al, é definida 

recursivamente como se segue, 

(i) se a E IF então ordem[al = o. 
Oi) se a E li" e ordem[al = k, então ordem[(a)l = k + 1. 

Oii) se a = ((3 ~ T), então ordem[al = k + 1 onde 

k = max{ ordem[(3], ordem[T]} 

• 
A ordem dos símbolos para tipo define uma hierarquia no conjunto dos símbolos 

para tipo. Esta hierarquia é utilizada para formalizar as categorias lógicas da 

representação do conhecimento. 

DEFINIÇÃO 3.1.1.3 (Alfabeto do À-cálculo tipado). 

O alfabeto do À-cálculo tipado é definido pelos seguintes símbolos. 

O) símbolos impróprios: "(", ")" e "À". 

Oi) símbolos próprios: para cada símbolo para tipo a, tem-se duas listas enumeráveis 

disjuntas de variáveis e constantes do tipo a. 

• 
Utiliza-se a seguir letras latinas maiúsculas para denotar as constantes e 

letras latinas minúsculas do final do alfabeto para denotar as variáveis. Os símbolos 

para tipo associados as constantes e variáveis são indicados como índices. 

DEFINIÇÃO 3.1.1.4 (Fórmulas do À-cálculo tipado). 

O conjunto das fórmulas do À-cálculo tipado e definido recursivamente a seguir. 

Dado um simbolo para tipo a, o conjunto das fórmulas do tipo a é denotado por FORM . 
a 

(i) toda variável ou constante do tipo a pertence a FORM . 
a 

Oi) se xa é uma variavel e H(3 uma fórmula, ent~o (À xa H(3) pertence a FORM(a~(3) 

(iH) se F(a~(3} e Ha sao formulas, então (F(a~(3) Ha} pertence a FORM(3. 

• 
Os parênteses mais externos das fórmulas 
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são omitidos quando não há possibilidade de confusão sobre suas interpretações. 

Utiliza-se, para funções n-árias e para símbolos para tipo, as seguintes 

equivalências: 

e 

(;\ x (;~. x ... (À x Ha ). .. )-
IX IX IX I" 

1 2 n 

À x 
IX 

1 

À x ... À x 
IX IX 

2 n 

(IX -+ (IX -+ ... (IX -+ (3). .. ) - IX -+ IX -+ ... -+IX -+ (3 
1 2 n 1 2 n 

3.1. 2 A Ordem dos Símbolos para Tipo e as Categorias Lógicas. 

Na lógica matemática, as . relações entre os elementos são descritas por funções e 

predicados. Se A, ... ,A são 
1 n 

termos e p é um símbolo de predicado n-ário, então 

p(A, ... ,A) é uma proposição, 
1 n 

que pode ser interpretada como sendo T ou F. 

Portanto, o símbolo de predicado p representa um conhecimento que classifica os 

objetos A , ... ,A . No À-cálculo tipado, um predicado n-ário p é uma fórmula 
1 n 

Àx ... ÀX H 
IX IX t 

1 n 

onde IX
i 

e t são os símbolos para tipo da variável XIX e da fórmula 
i 

respectivamente. Portanto, o símbolo para tipo de um predicado é da forma: 

IX -+ IX ... -+ IX -+ t 
1 2 n 

é o resultado da aplicação do predicado p a seus argumentos A , ... ,A 
IX IX 

1 n 

proposição: 

((Àx ... Àx 
IX IX 

H ) A ... A )t 
t IX IX 

1 n 1 n 

cujo símbolo para tipo é t. 

é 

H 
t 

a 

Se A , ... ,A sao fórmulas que represenfam um conhecimento na categoria lógica 
1 n 

Aprendizagem zero, então o predicado p representa um conhecimento na categoria lógica 

Aprendizagem I. Analogamente, se A, ... ,A representam um conhecimento na categoria 
1 n 

lógica Aprendizagem k, então o predicado p representa um conhecimento em na categoria 

lógica da Aprendizagem k+ 1 e assim por diante. 

3.1.3 Relações de Complexidade da Representação do Conhecimento. 

As diferentes categorias lógicas são classificadas sintaticamente atraves de 

relações de complexidades entre as fórmulas do À-cálculo tipado. Nestas definições 

consideram-se as fórmulas do À-cálculo tipado na forma normal segundo 

BARENDRET(1981). Além disso, as fórmulas são interpretadas como funções. Uma função 
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zero-ária, por exemplo, é uma constante ou uma variável. A fórmula a seguir 

Àx ... ÀX 
a a 

1 n 
H(3 

é uma função n-ária, cujo domínio é o conjunto n-dimensional dos objetos 

(x , ... ,x e o contradomínio é o conjunto dos objetos do tipo (3. Da mesma forma, a 
a a 

1 n 

fórmula 

(Àx ... Àx 
a a 

1 n 

é uma função (n-l)-ária e assim por diante. Consideram-se, inicialmente, os níveis 

das fórmulas. Define-se uma relação de ordem entre as fórmulas, classificando-as 

quanto ao nível, o que possibilita diferenciar sintáticamente as funções do À-cálculo 

tipado. 

DEFINIÇÃO 3 .1.3.1 (nível de uma fórmula). 

O nível de uma função Il> , 
L 

= Àx ... Àx 
a a 

1 n 

onde L = (a -+ ... -+ a -+(3), denotado por nivel(ll> 1, é definido por: 
1 n L 

(i) Se n>O, então 

nivel(ll> 1 = p + 1 onde 
L 

p = max{ ordem[(31, ordem[a 1, l:si:Sn } 
I 

Ui) Se n=O, então 

nível(ll> 1 = ordem[(31. 
L 

• 
O nível das fórmulas do À-cálculo tipado define a relação de complexidade. Sejam 

as funções Il> a e Ilt (3 do tipo a e (3 respectivamente. Se 

nivel[ Il> a1 < nivel(llt (31. 

então Il> a é menos complexa que Ilt (3 quanto ao nível. Se o nível de Il> a é igual a k, a 

seguinte notação pode ser utilizada: 

• 

n 

Il> = k. 
a 

3.1. 4 Uma Medida da Complexidade da Representação de Conhecimento 

A relação de ordem quanto ao nível e as relações definidas em SOUZA(1989) 
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definem uma medida de Complexidade da representação de conhecimento. Tem-se uma 

hierarquia da representaçao do conhecimento. A representação menos complexa é aquela 

que pertence a categoria lógica da Aprendizagem zero, ou seja, é uma representação 

denotada por uma fórmula cujo nível é zero. Um pouco mais complexa é a representação 

pertencente a categoria lógica da Aprendizagem I. Neste caso, a representação é 

denotada por uma fórmula cujo nível e I. Seguindo este raciocínio, têm-se 

representações em níveis ascendentes. 

Considera-se a seguir uma simplificação da hierarquia proposta em SOUZA(1989). 

Esta hierarquia é uma representação sintática das diferentes categorias lógicas de 

representação de conhecimento. 

DEFINIÇÃO 3.1.4.1 (Hierarquia ascendente quanto ao nivel) 

Seja IB = [CP, ••• ,CP 1 uma lista de predicados do i\ -calculo tipado. A lista IB é 
1 n 

uma hierarquia ascendente quanto ao nível se 
n 

cp ~ CP, i<j. 
1 J 

A hierarquia ascendente quanto ao nível define uma medida de complexidade para a 

representação de conhecimento. Dado um conjunto de proposições, elas são ordenadas em 

uma lista conforme a hierarquia ascendente quanto ao nível. Desta forma, obtÉm-se uma 

representação sintática da classificação da complexidade da representação do 

conhecimento. 

3.2 Uma Análise de Complexidade em Planejamento 

Um plano TI a nível de detecção e correção de conflitos corresponde a um 

estímulo de nível 1. Podemos chegar a esta conclusão se considerarmos planejamento 

como uma função que mapeia uma dada situação(estado inicial) numa outra 

desejada(estado final). desta forma podemos escrever 

onde a = (e~e). 

i\x H 
e e 

(3.2.1) 

n pertence a uma categoria lógica de aprendizado um. 

Para remoção de conflitos vimos na. seção anterior um conjunto de 

alternativas(~!, i=l, ... ,3). Pode-se deduzir que 

onde {3 = 

i\x H , i=1, .. 3 
a e 

(3.2.2) 

Na avaliação da função descrita acima pela eq. 3.2.2 o argumento a ser utilizado 
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deve ser o plano n que estamos tentando fazer livre de conflitos. Portanto, em 

conseqüência de definições anteriores ~ está classificando um determinado plano n; 
consequentemente ~ pertence a uma categoria lógica de aprendizado 11. Obviamente 

detectar e remover plano é mais difícil que elaborar um plano não linear. 

Dando continuidade a ánalise de complexidade temos três alternativas para a 

remoção de conflitos. Devemos obter uma forma que nos possibilite fazer uma melhor 

escolha entre as três. Isto nos faz procurar por uma função da forma 

'I' = 
Õ 

onde õ = ((3-+(3-+(3-+e). 

(3.2.3) 

Na avaliação da função descrita pela eq. 3.2.3 o argumento utilizado deve ser 

uma função ~i, i=1, ... ,3. Analogamente em relação a ~ podemos deduzir que 'I' pertence 

a uma categoria lógica de aprendizado m. Desta forma será necessária a utilização 

de heurísticas o que é muito mais difícil que detectar e eliminar conflitos 

utilizando uma das alternativas ~i onde =1, ... ,3. 

4. Conclusão 

A análise de c?mplexidade usando o formalismo de SOUZA(1989) proporciona-nos 

rapidamente o grau de dificuldade em se projetar um algoritmo necessário à solução de 

um dado problema. 

Na análise de complexidade da teoria de remoção e detecção de conflitos 

chegou-se a conclusão que detectar e remover conflitos pertence a uma categoria 

lógica de aprendizagem 11. Entretanto o projeto do algoritmo necessário para este 

caso encontra-se num nível imediatamente acima e envolve análise de alternativas, 

Le, pertence a uma categoria lógica de aprendizado 111. Seguindo este raciocínio, 

uma crítica em relação ao conjunto de alternativas usadas para se resolver um 

conflito pode somente ser feita numa categoria lógica de aprendizado IV que para nós 

seres humanos provavelmente não seja possível de acordo com BATESON(1972). 
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Abstract 

This paper presents a fine-grain parallel version of the 
search algorithm A* oriented towards distributed-memory, massively 
parallel machines that have an eff icient, fast means of 
broadcasting data. In order to parallelize A*, we use the 
technique of generating successors of a node in parallel. 

As application, we use our parallel algorithm to solve the 
Traveling Salesman problem (TSP). We address a drawback to using 
'serial heuristics' on a massively parallel machine, and present a 
fine-grain parallel heuristic for the TSP. Computational results 
are presented for three versions of the algorithm: a tree search, 
a global-memory graph search (a conventional graph search) and a 
local-memory graph search (a weaker version of the conventional 
graph search, which avoids the large communication overhead 
associated to a graph search on a massively parallel machine). We 
show that a local-memory graph search obtains the best results. 
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1 Introduction. 

Many researchers have studied the paraI leI search processing 
[20], [11], [5], [12], [9], [8]. However, most of the work in this 
area address the coarse- or medium-grain parallelism, ignoring the 
problems concerning the fine-grain parallel search processing. An 
exception is the work described in [4]. 

We present a fine-grain parallel search algorithm 
(essentially a parallel versi on of the celebrated A*) oriented 
towards massively parallel (with 'hundreds or thousands of PEso -
processing Elements) machines. Despite our algorithm have been 
developed for the CPER, a massively parallel machine based upon 
hierarchical buses [10], it is also suitable, with proper 
modifications, for other massively parallel machines, provided 
that these machines have an efficient means of broadcast, such as 
DADO [18], [19] and NON-VON [17]. 

As application, we use our algorithm to solve the Traveling 
Salesman Problem, and present a fine-grain paraI leI heuristic for 
this problem. 

2 Parallelizing A*. 

A* is a search method that finds a least-cost path between a 
starting state and a goal state of a given state-space graph [16]. 
This algorithm keeps track of a state tree, in which each node 
represents a state of the problem and contains a lower bound for 
the cost of a full path (ending at a goal node) that includes the 
partial path associated to that node. 

The process of generating alI successors (children nodes) of 
a node is called expansion of that node. In each iteration, A* 
selects for expansion the most promising state, that is the node 
wi th the least lower bound out of alI leaf nodes of the state 
tree. These nodes are maintened in a list called OPEN. Whenever a 
goal node is selected for expansion, A* terminates with that node 
as an optimal solution. 

In addition, during the search, A* consider that there can be 
more than one path by which a particular node can be reached from 
the starting node, and, when it detects this situation, it 
preserves just the shorter path (see [16] for more details). We 
will call this a graph search, and will use the term tree search 
to refer to a search that assumes the existence of just, one path 
leading to a particular node (so that if there are two paths 
leading to a particular node, the search will consider - store and 
maybe expand - two nodes). 

We have developed a fine-grain parallel A*, called P*. p* 
assumes that each PE (processing Element) has its own list OPEN. 
As discussed in [1] and [2], massi vely parallel machines are 
tipically distributed-memory architectures, where each PE has 
direct access only to its local memory. 

p* was developed to be executed on the CPER, a distributed
memory, massively paraI leI machine based upon hierarchical buses 
[10]. The CPER essentially consists of a number of PEs, grouped 
together in clusters. PEs within a cluster are linked through an 
intracluster bus, and clusters are linked through an intercluster 
bus. Hence, the buses form a hierarchical (tree-like) 
interconnection network, which permi ts fast, eff icient broadcast 
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of data. In the top of the hierarchy of 
host, which performs I/O tasks and is in 
with the programs/procedures required 
problem. 

communication, there is a 
charge of loading the PEs 
for solving a specific 

In P*, first, the host sends to the PEs the procedures 
required for the parallel search. Then, the host broadcasts the 
starting node to alI PEs, activating them. Next, the PEs perform 
the computation described (in a high leveI of abstraction) in 
Figure 1, where N is the numb8r of PEso At the completion of the 
search by the PEs, a solution (if any was found) will be reported 
to the host. 

Note that p* is tailored for problems with a large branching 
factor (number of children that can be created from a parent 
node). This does not mean that p* has its application limited to 
some specific problems. The branching factor essentially depends 
on the size of the problem, and not on the kind of problem. 

For simplicity and lack of space, throughout this paper we 
will assume that the branching factor is N as well, so that, in 
each expansion operation, each EPi, i=1,2, ... ,N, is in charge of 
creating a distinct childi. But this scheme can be easily modified 
to handle more general cases, permiting that each PE be in charge 
of creating a distinct set of children, or that the PEs be 
partioned in virtual groups, each of them in charge of creating 
alI children [6]. 

in parallel, each PEi, i=1,2, ... ,N, performs: 
while (parent not equal Goal) and (parent not equal NULL) 

create Childi from Parent 
store Childi in the list OPENi 
select the best local node in the list OPENi, and call it Besti 
synchronize alI PEs 
work cooperatively (see text) with alI other PEs to select the 

best global node out of alI Besti, i=1,2, ... ,N, and call it 
Parent 

synchronize alI PEs 
endwhile 

Figure 1: AIgorithm P*, executed by alI PEs in parallel. 

p* essentially consists of five iteratively-executed, 
successive phases: comparison between the nodes Parent and Goal, 
expansion of the node Parent (selected in the previous iteration), 
storage of the just created (children) nodes, local selection of 
the most promising node within each PE, and global selection of 
the node Parent (for expansion in the next i teration). In the 
first iteration, the starting node is the node Parente There is a 
synchronization point between the local-selection and the global
selection phases. In other words, each PE can start the global
selection phase only after alI PEs have terminated the local
selection phase. There is also a synchronization point between the 
global-selection phase of an iteration and the goal-comparison 
phase of the next iteration. 

In order to minimize the communication overhead of the 
global-selection phase, we propose that this phase be executed 
using a version of MAX, a simple, efficient algorithm for finding 
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the maximum of a set of N distinct numerical values where each 
value is stored within a separate PE. MAX can be described as 
follows [3]: 

When MAX begins, each PE attempts to transmit its own value 
(its best local node, in the case of P*) using a commom broadcast 
channel to which all PEs simultaneously listen. However, only one 
PE is enabled (permitted) to transmit by means of some access 
scheme (conflict resolution scheme) Each PE compares its value to 
the largest value transmitted so faro All PEs that have a larger 
value try again to broadcast their own values, etc. MAX terminates 
when all PEs have either transmitted their values or have "given 
up", which is detected by silence on the channel. The last value 
broadcast is the maximum (node Parent, in the case of P*). In the 
average case, MAX has a performance of O (log N) [22], [3], [14]. 

Note that MAX assumes the existence of only one bus. A 
version of MAX tailored for hierarchical buses, which alsq has 
average performance of O(log N), is presented in [7]. 

It should be noticed that some massively parallel machines, 
such as DADO [18],[19], have explicit hardware for the selection 
operation we need, so that the selection operation is done in log 
time, not just an average of log time. However, DADO is a 
specific-purpose machine, designed for running production systems, 
what justifies the cost associated to the additional hardware. On 
the other hand, the CPER is a general-purpose machine, and the MAX 
algorithm does not require any additional hardware. 

Finally, note that p* tends to select for expansion the same 
nodes (what implies in the same number of iterations) as (serial) 
A*. Of course, if there are nongoals nodes that have the same 
value of heur istic function as goal nodes, the nondeterminism 
implicit in a parallel search algorithm can cause p* select for 
expansion other nodes (different from the ones selected by A*), 
producing speed up anornalies [15],[20]. However, this question is 
out of the scope of this paper. 

3 A Fine-Grain Parallel Heuristic for the TSP. 

The Traveling Salesman problem (TSP), a classical problem of 
combinatorial optimization, can be stated as follows: Given a set 
of ci ties and inter-c i ty distances, f ind a shortest tour that 
visits every city exactly once and returns to the starting city. 
The inter-city distances can be represented as an N x N distance 
matrix (where N is the number of cities), with each element Cij 
being the cost (distance) of going from city i to city j. 

We address the symmetric, constrained by the triangle 
inequality TSP. The problem is symmetric because Cij equals Cji. 
The triangle inequality is the following restriction on the 
distance matrix: For all i,j,k = 1,2, ... ,N, cik ~ Cij + Cjk . In 
other words, the shortest distance between two clties is a 
straight line (direct route). Most versions of the TSP encountered 
in practice obey the triangle inequality [13]. 

In an A* algorithm for the TSP, a state i is represented by 
the list of cities that are on the path going from the starting 
node to the node i, and an edge linking nodes i and j corresponds 
to a move from ci ty i to ci ty j. Each node of the state tree 
contains a lower bound for the cost of the touro 
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There are a number of heuristics for the TSP [13]. However, 
most known heuristics were created for serial processing, and 
their parallel implementations can be inneficient or infeasible, 
specially on massi vely parallel machines. One great drawback to 
parallelizing these 'serial heuristics' is the fact that they 
assume that the full distance matrix is available on a (large) 
central memory. However, on a massively paraI leI machine the 
distance matrix must be distributed among the small local memories 
of the PEso 

Note that, if every PE stored a copy of the full distance 
matrix, this would imply in a very lirge space overhead in 
problems with a large number of cities (problems p* is ultimately 
designed for). For example, in a 256-city (and 256-PE) problem, 
where each Cij is stored as a two-byte integer number, the 
distance matrix has 128 kbytes, and the total capacity of memory 
required to store alI copies of this matrix is 32 Mbytes (128 
KbytesjPE times 256 PEs). In a 512-city and 1024-city problem, the 
total capacity of memory required is, respectively, 256 Mbytes and 
2 Gbytes. Next we discuss how one can distribute the distance 
matrix among the PEs without this space overhead and how one can 
compute the lower bound of a node in P*. 

Whenever the expansion of a parent node i creates a child 
node j, we will estimate f(j), the lower bound of j, as follows: 

f ( j) = g ( j) + h ( j), where 
g(j) is the accumulative cost of the partial tour that ends in j 
and h (j) is the heuristic function that estimates the cost of 
completing the partial tour (visiting every city not included in 
the partial tour exactly once and returning to the starting city 
of the problem) . 

The function g(j) can be computed as follows: 
~(j) = g(i) + Cij, with g(starting node) = O . 
Note that each PEj, j=1,2, ... ,N, needs to have access only to 

the column j of the matrix distance. Hence, only this column needs 
to be stored on its local memory. In other words, each PE knows 
only the distance between the city the PE corresponds to and each 
of the other cities. 

The problem is how to compute h (j), using an as small as 
possible part of the distance matrix and considering that the more 
the value of h(n) is precise (the more it is close to the actual 
cost of completing the partial tour, but wi thout exceeding this 
latter), the more efficient A* is. Our solution is based upon the 
following idea: If there were only one city k of the problem graph 
not included in the partial tour, h(j) could be exactly calculated 
as Cjk + cks, where s is the starting city. However, if there were 
other cities besides k, called remaining cities, not included in 
the partial tour, any route from j to k passing through any of the 
remaining cities would be at least as long as Cjk, and any route 
from k to s passing through any of the remaining cities would be 
at least as long as cks, since we are assuming the tr iangle 
inequality. So Cjk + cks is a lower bound for the cost of 
completing the current partial touro This reasoning is valid 
replacing k with any of the remaining cities. So we propose that 
h(n) be computed as follows: 

h(n) = m~x ( Cjk + cks ), where 
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k = 1,2, ... ,N, such that k is not included in the current partial 
path; 

j is the last city visitéd in the current partial path; 
s is the starting city of the problem. 

Therefore, in order to compute h(j), each PE needs to store, 
besides its column of the distance matrix, only the starting-city 
column of the distance matrix. 

Note that on a distributed-memory, massively parallel machine 
a complete graph search involves a very high communication 
oyerhead, since it requires a N-to-N communication. Therefore, we 
investigated three versions of p*: a tree search; a local-memory 
graph search, where each PE detects the existence of more than one 
path leading to a node just for the nodes stored on i ts local 
memory; and a (complete) global-memory graph search, where each 
PE, in order to detect the existence of more than one path leading 
to a node, searches not only its local memory but also the local 
memories of ali other PEso These three versions will be called, 
respectively, P*/Tree, P*/Local-graph and P*/Global-graph. Next ·we 
presente computational results comparing these versions of P*. 

4 computational results. 

We implemented p* and used this implementation to solve many 
instances of the TSP. The results presented in this section are an 
average over ali instances solved. In order to test p* with real
world data, we used as distance matrix the distances among 
capitais of Brazilian states. As the CPER architecture does not 
physically exist yet, the implementation of p* was simulated on a 
Silicon Graphics Power Center Server 4D440S (a shared-memory, 
four-processor parallel machine), by using parallel C language. 
The architecture simulated was one where each PE is a Transputer. 

Due to time limitations and simulation overhead, we were able 
of executing the program only with a small number of cities (8, 10 
and 12). In ali results presented, for a given number of cities, 
the same instances were solved by P*/Tree, P*/Local-graph and 
P*/Global-graph. 

The results of the simulation concerning the number of 
iterations (number of nodes selected for expansion) of P*, using 
as lower bound the function f(j) = g(j) + h(j), are presented in 
Figure 2. Note that P*/Global-graph expands fewer nodes than 
P*/Local-graph, as expected, once the former detects more cases of 
two or more paths leading to a particular node. 

The results concerning the time taken by the parallel search 
are presented in Table 1. comparing this Table with Figure 1, one 
can note that, despite P*/Global-graph performs fewer iterations 
than P*/Local-graph, the latter takes less time. Hence, the extra 
time required for making a graph-search in the global memory was 
greater than the time saving associated to a smaller number of 
nades expanded. 

The speed up (Sp) of a parallel algorithm can be calculated 
as follows: Sp = Ts/Tp, where Ts is the time taken by the serial 
version of the algorithm, and Tp is the time taken by the parallel 
algorithm. The Sp results obtained in the simulation are presented 
in Figure 3. 
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Figure 2: Number of iterations executed by p* on the TSP. 

Table 1: Time taken by p* on the TSP. 

version of p* 

P*/Tree 
P*/Local-graph 
P*fGlobal-graph 

time (in seconds) taken by p* 

8 cities 

0,012 
0,006 
0,007 

10 cities 

0,450 
0,049 
0,056 

12 cities 

11,419 
0,405 
0,471 

Looking at Figure 3, one can note that the best Speed up is 
also obtained by P*fLocal-graph. Therefore, P*/Local-graph 
presents a good trade-off between communication overhead and 
search efficiency, once this algorithm not only significantly 
reduces the number of iterations executed by P*, but avoids the 
large communication overhead associated to a complete graph 
search. 

It should be noticed that these results can be considered as 
preliminaries ones, due to the small number of cities. However, we 
believe that these results will be confirmed for a larger number 
of cities, what will be empirically tested after the construction 
of a prototype of the CPER. 
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Figure 3: Speed up (Sp) obtained by p* on the TSP. 

5 Conclusion. 

concerning the distribution of the list OPEN, there are 
essentially two ways of parallelizing A*: a centralized scheme and 
a distributed one. In the former, OPEN is maintained in a shared
memory that is easily accessible to all PEso However, the 
contention for OPEN limits the performance, so that this scheme is 
not suitable for massively parallel machines. 

In the distributed scheme, each PE has its own list OPEN and 
(tipically) selects for expansion the best nade of this list, so 
that there is no contention for a global list OPEN. However, the 
problem with this approach is that some PEs may have all the good 
nades while others may have only bad nades. Several strategies of 
communication were proposed to minimize this problem [11], [21]. 
These strategies of communication periodically exchange nades of 
the state-tree among the PEs, what can be seen as a load balancing 
concerning the quali ty (and not the quanti ty) of the work load 
(nades waiting for expansion). Therefore, the performance of these 
strategies is domain-dependent. 

Our algorithm P*, in spite of using the distributed scheme, 
does not have this problem, since it selects, in each iteration, 
the most promising node out of all leaf nodes of the state-tree, 
what is a simple, domain-independent strategie of communication. 
We have shown how p* can be efficiently implemented on a massively 
parallel machine that have a fast means of broadcasting data. 

As application, we used p* to solve the Traveling Salesman 
Problem, and presented a fine-grain parallel heuristic for this 
problem, which avoids the large space overhead of storing one copy 
of the whole distance matrix on every PE' s local memory, on a 
massively parallel ~achine. In addition, we showed that - at least 
on the small-size instances of the TSP solved - a local-memory 
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graph search presents a good trade-off between a tree search and a 
global-memory graph search, on a massively parallel machine. 
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RESUMO 

O Sistema de PROJEÇÃO de vistas em corte por computador e 
um protótipo que visa permitir a retroprojeção de vistas 
em corte de conjuntos mecanlCOS diversos. As imagens 
reproduzidas são imagens espaciais de cortes transversais 
de tais conjuntos mecânicos. 
Assim tal protótipo e de grande auxílio a equipes de 
desenvolvimento de equipamentos mecânicos, pois permite 
um estudo minucioso de seus projetos, bem como o 
armazenamento em forma de banco de dados de imagens 
gráficas de seus projetos que podem ser reproduzidos 
através de CAD/CAM no momento da fabricação. 
O Sistema apresenta-se de grande auxílio a 
qualidade de produto, pois possibilita 
identificação de defeitos originados no 
fabricação dos equipamentos. 

setores de 
uma fácil 

momento da 

O Sistema de PROJEÇÃO de imagens em corte por computador 
apresenta grande variedade de aplicações além das 
apresentadas acima, nas quais serão futuramente 
utilizadas. 

1 INTRODUÇÃO 

Basicamente o Sistema de PROJEÇÃO de vistas em corte por 
computador, reproduz imagens de perfis de conjuntos mecânicos em 
vista transversal. 
O sistema utiliza raios X como emissor, o qual é absorvido em 
níveis diferentes dependendo da espessura e do material que é 
composto cada elemento dentro do conjunto mecânico em análise. 
Para tanto um feixe colimado, bastante estreito define um plano 
vertical no conjunto mecânico, tão fino quanto ao próprio feixe. 
A radiação é aumentada para vários feixes colimados paralelos, 
formando um facho estreito, em forma de leque, podendo cobrir 
toda área que interessa do conjunto mecânico. 
A radiação que carrega as informações de imagens é enviada a um 
conjunto de transdutores, tendo se uma seqüência de sinais 
elétricos, que são processados por meio de um computador, e 
apresentado em um terminal de vídeo. O facho varre um palmo 
vertical de área para onde esta direcionado. 
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o sistema deve efetuar sua aplicação de raios X em vários 
ângulos, em torno do conjunto mecânico; com isso, teremos uma 
imagem espacial daquele plano, que poderá ser reconstruída 
matematicamente pelo computador. Desta forma com a ajuda do 
computador poderá se localizar vistas internas de conjuntos 
mecânicos como máquinas e equipamentos de formas variadas 
utilizando uma única varredura, modificando o contraste entre 
áreas, alterando a resolução de imagens, ampliando determinadas 
regiões com qualquer formato, sempre com indicação do tamanho da 
área; sobrepor setas e cursores indicativos e grades; e, depois 
de selecionar as imagens desejadas, passa-las diretamente a uma 
máquina reprodutora, que imprimirá em papel ou película. A 
figura 1.1 apresenta o principio básico de medição. 

TUBO DE RAll'J X 

PEÇA I~Edt-lICA 

Figura 1.1 Funcionamento Básico do Sistema de projeção de Vistas 
em Corte por Computador 

2 PRINCÍPIO DE OPERAÇÃO 

o tubo de raios X e o detector, rigidamente acoplados, giram em 
torno do conjunto mecânico. O sistema, assim, realiza várias 
projeções angulares, sendo a dosagem de radiação muito pequena. 
Com o auxílio de colimadores, consegue-se um feixe finíssimo de 
radiação, que o detector converte em sinais elétricos. Estes, 
por sua vez, são amplificados e em seguida convertidos em sinais 
digitais, para que o computador possa manipula-los mais 
facilmente. O computador, por fim, recebe esses dados 
transformados, processa-os e os transforma em imagens, montada 
ponto por ponto em um terminal de vídeo e apresentado numa 
gradação de tons cinza. A imagem por fim é transformada em uma 
figura colorida, num terminal especial, que estabelece para cada 
tom de cinza uma cor determinada. 
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3 O SISTEMA DE MEDIÇÃO 

o esquema mostrado é apenas uma simplificação, sendo que os 
detectores contam-se às centenas e o feixe é sempre em forma de 
leque. Além disso, a parte de medição, é formada por uma câmara. 
E, por fim, não estão representadas as memorlas externas do 
sistema, compostas por discos e fitas magnéticas, cuja função é 
armazenar as imagens obtidas. A figura 3.1 nos mostra o 
princípio de medição comum ao sistema. 

Figura 3.1 Varredura em Vários Ângulos é o Princípio Básico do 
Sistemas de Projeção de vistas em Corte 

o conjunto mecânico é varrido por um feixe colimado, em forma de 
leque, sob vários ângulos, essa varredura é efetuada num espaço 
de 360 graus. A cada ângulo de varredura é feita uma medição 
completa da área visada, e os detectores recebem a informação 
dos fatores de absorção ali encontrados; para cada "corte" 
efetuado, o sistema recolhe mais de cem mil níveis de absorção, 
sob a forma de sinais elétricos. 
A medida que a exploração vai evoluindo, reunindo medições sobre 
todos os ângulos, o computador recebe esses milhares de níveis 
diferentes de absorção e os processa para formar uma matriz, que 
é guardada em sua memória; essa matriz de níveis vai se 
transformar, depois, numa outra com milhares de elementos de 
imagem, na tela do monitor. Na figura 3.2 é apresentado o 
Sistema com seus componentes principais. 
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Figura 3.2 Esquema Básico de um Sistema de Projeção de Vistas em 
Corte por Computador com seus Componentes Principais 

Existem várias formas de se realizar a varredura, que podem ser 
vistas na figura 3.3, juntamente com algumas de suas 
características principais. 

DE:TE:TOR S:IMPLE:S: DET. MUL TIPLOS: M LEQUE 

A E c D 

Figura 3.3 Modos de Medição Utilizados Pelo Sistema de Projeção 
de Vista em Corte por Computador 

M O D O A B C D 

TEMPO DE MEDIÇÃO 5 MINUTOS 20/60 seg 1 a 5 seg 1 a 5 seg 

PRINCIP. MEDIÇÃO TRANSLAÇÃO E ROTAÇÃO ROTAÇÃO 

SIST. DETECTORES DETECTORES E T.M6vEIS D.ESTACION D.T.M6vEIS 

FONTE RAIO X PROJEÇÃO PARALELA PROJEÇÃO CENTRAL 

TIPO PROJEÇÃO ANGULARES NO SISTEMA DE RADIAÇ. 

FONTE DE RAIO X RADIAÇÃO CONTÍNUA R.PULSADA 

VALORES MEDIDOS AMOSTRA FEITA PELOS DETECTORES No.DETECT. 

Tabela 3.1 Parâmetros dos Modos de Medição Utilizados Pelo 
Sistema de Projeção de Vista em Corte por Computador 
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Dentre as inúmeras vantagens do controle DDC inclui-se desde 
capacidade de manipulação de grande quantidade de dados ate a 
utilização de algoritmos e estratégias avançadas de controle. 
Certos problemas foram enfrentados retardando a expansão em 
larga e um terceiro método de varredura conforme observamos na 
figura 3.4. 

RADIA~ÃD 

DETETDRES 

Figura 3.4 Operação Básica do Sistema de Projeção de Vista em 
Corte por Translação 

Neste caso, o conjunto tubo/detectores é deslocado 5 vezes em 
torno do conjunto mecânico, cobrindo a área visada em diferentes 
direções; a rotação é efetuada apenas a fim de realinhar o 
conjunto para a translação seguinte. Sendo as medições efetuadas 
apenas durante as translações, o que eleva o tempo total de 
varredura. t conseguido através desse sistema uma resolução de 
altíssima qualidade. 

4. OS DETECTORES 

Foi utilizado mais de um tipo de detector para coletar os dados. 
O detector é um transdutor que recebe raios X , convertendo este 
em sinais elétricos; foram utilizados os de xenônio e os 
cristais de cintilação, esquematizados na figura 4.1. 
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CINTILADOR .j... FOTOMUL TIPLICADOR 

CR!STAL CON]UTOR FOTOMULTIFL!CA]OR 
CINTILADOR ][ LUZ 

XENONID 

./ ' :':'::P2 ~ . . . . . 
CRISTAL FOTO 
CINTILADOR DIODO ~ 

XENONID 

PROCE SSAMENTO 
DE SINAIS 

Figura 4.1 Detectores Utilizados na Captação de Imagens 

Cada detector de xenonlO contém gás sob pressão e 3 eletrodos, 
sendo um central (coletor) e dois laterais, submetidos a uma 
aI ta tensão. Os fótons de raios X, ao adentrarem a câmara do 
detector, provocam ionizações com uma probabilidade que vai 
depender da extensão do mesmo e da pressão do gás. Assim, a 
corrente resultante pelos eletrodos é diretamente proporcional à 
radiação incidente. 
O detector de cintilação, por sua vez, é um cristal normalmente, 
iodeto de sódio, germanato de bismuto ou iodeto de césio. Esses 
cristais cumprem duas funções no sistema de PROJEÇÃO de vistas 
em corte: em primeiro lugar, eles aprisionam grande parte dos 
fótons de raios X que os atingem, com uma eficiência que depende 
da energia desses fótons e do tamanho dos cristais. Os fótons, 
então, são absorvidos fotoeletricamente, resultando na produção 
de elétrons secundários. 
A segunda função dos cristais é a mesma cumprida pelos fósforos 
que revestem a tela das TV's, que são aquelas substâncias 
capazes de converter a energia cinética dos elétrons secundários 
em luz. O formato dos cristais e seu encapsulamento são 
projetados de modo que a luz ali gerada saia apenas por um dos 
lados, onde é capitada por um fotomultiplicador ou um fotodiodo. 
Os detectores de ionização são bem mais baratos, mas apresentam 
uma eficiência de 60% Os cintiladores, por outro lado, podem 
chegar a uma eficiência de mais de 70%, especialmente quando 
usados em conjunto com fotodiodos ; sendo entretanto seu preço 
elevado. 
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5. ANÁLISE MATEMÁTICA 

Entre a coleta de dados, através de inúmeras projeções, e a 
exibição da imagem na tela, existe um alto processamento pelo 
computador. Em alguns segundos ele deve reunir todas as leituras 
efetuadas em uma matriz de pontos, na tela, formando uma imagem 
nítida e bem definida, este é o protocolo de reconstrução da 
imagem. O computador utiliza de uma ferramenta matemática 
denominada algoritmo de filtragem e retroprojeção ou algoritmo 
de reconstrução. Com ele o computador é capaz de reconstruir um 
corte transversal de um conjunto mecânico a partir das várias 
projeções parciais. 
O processo todo pode ser melhor entendido através da figura 5.1, 
onde esta esquematizada a PROJEÇÃO de um corte de um elemento 
bidimensional (x,y). A linha AB, que atravessa o corte, é um dos 
feixes de radiação, ou simplesmente "raio", assim, a integral ao 
longo desse raio é chamado de integral de raio e um conjunto 
dessas integrais é chamada de PROJEÇÃO. A equação da linha AB, 
segundo a figura 5 . 1, pode ser dada por: 

~ cos e + ~ SEN e = ti 

onde tI é a distância perpendicular da linha AB, a partir da 
origem do eixo x,y. 

-+------~~~----~-4--~----~ x 

Figura 5 . 1 Princípio da Retroprojeção Filtrada Utilizada pelo 
Sistema de Projeção de Vista em Corte por Computador 

A integral da função f (x,y) ao longo dessa linha é dada pela 
transformação de Radon: 

P0(t1l = J f (x, y) ds 
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__ ~ +00 J +00 P0 ( ti) 

-(() -cQ 

f ( x , y ) 6 CxCOS0+'tSEN0-H) dxdy 

Essa fórmula indica que a função P0(t) define a PROJEÇÃO 
paralela de f(x,y) para um determinado ângulo 0. 
A totalidade de projeções, portanto, vai permitir a reconstrução 
da função original, segundo a equação: 

(II 
f (x ,y ) = J Q0 <>':C OS0+'t'SEH0) de 

o 

onde ,0_ ,chamada de PROJEÇÃO filtrada, esta relacionada com a 
PROJEÇAO P0(t) da seguinte forma: 

Q0<t) = P0( o;:) h( t-o;: ) do;: 

onde h(t), por sua vez, é a chamada inversa de Fourier da função 
jwJ, no domínio da frequência, por toda a banda passante do 
sistema. Podemos dizer que w é a fr~quência além da qual a 
energia espectral, em qualquer PROJEÇAO, pode ser considerada 
nula. Se a dimensão t for medida em centímetros, w será medida 
em ciclos/cm. Baseado nessas equações, o computador realiza a 
implementação digital do algoritmo de reconstrução, em duas 
etapas principais: filtragem e retroprojeção. O processo de 
filtragem é feito por convolução matemática, através da equação 
já apresentada. A filtragem ou convolução, corno também é 
chamada, tem corno principal objetivo realçar a nitidez da imagem 
final, sendo aplicada antes da retroprojeção final. 
A necessidade dessa filtragem pode ser percebida intuitivamente, 
ao observarmos corno cada vista retroprojetada de um determinado 
ponto do objeto contribui com valores positivos para a área que 
circunda aquele ponto, com amplitude cada vez menores quanto 
maiores forem as distâncias "t" . Sendo assim, a imagem 
reconstruída por meio de urna retroprojeção simples jamais é de 
urna perfeita cópia do original, aparecendo toda borrada ou 
desfocada. 
Para que a imagem apareça nítid~, os dados de transmissão devem 
ser modificados pela INTRODUÇAO de valores negativos, que 
cancelem parte dos positivos criados pela retroprojeção. Essa é 
urna verdadeira filtragem espacial, obtida através de um processo 
de integração (a convolução), que convolui os valores originais 
de cada PROJEÇÃO por intermédio de um conjunto de valores 
conhecido corno "função filtragem" ou "núcleo de convolução". Urna 
vez filtrada, a PROJEÇÃO pode ser apresentada, surgindo com urna 
definição quase perfeita. 
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A função do filtro, porém, não se resume apenas a melhorar a 
nitidez da imagem. Experimentalmente, o núcleo de convolução 
pode ser alterado, dentro de certos limites, de modo a 
proporcionar certos efeitos desejados. Dessa forma, o sistema de 
PROJEÇÃO de imagens é capaz de fornecer imagens de acordo com o 
tipo de estudo efetuado e a área visada do conjunto mecânico. 
Pode-se, por exemplo, obter uma suavização das imagens, isto é, 
uma redução dos níveis de ruído quântico nas mesmas, o que pode 
ser conseguido através de filtros passa-baixas. Por outro lado, 
com o auxílio de filtros passa- baixas, é possível obter elevada 
resolução espacial da imagem. 
Uma vez realizada a filtragem, restara apenas efetuar a montagem 
final, cujo princípio pode ser visto na figura 5.2. 

Figura 5.2 Montagem Final da Imagem, Numa Matriz de Pontos 

Como se vê , a imagem é formada por uma matriz de pontos 
discretos, cada ponto definido por contribuições de cada uma das 
vistas (ou projeções); convencionou-se chamar esse processo de 
retroprojeção. Assim, a contribuição de cada vista para formar 
um ponto específico é exatamente o valor F, de dados já 
filtrados, no ponto R; este , por sua vez representa o raio da 
varredura original (a linha AB da figura 5.1) que passa por 
aquele ponto. Devido à natureza discreta da imagem filtrada, 
contudo, a contribuição F é normalmente encontrada por 
interpolação ' linear de dois pontos próximos (FI e F2). 
No Sistema de PROJEÇÃO de vistas em corte, a imagem vai sendo 
formada aos poucos, na tela à medida que vai recebendo novos 
dados de cada varredura; é a chamada reconstrução on-line, pois 
a imagem é montada durante as próprias leituras. 
Na figura 5.3 temos um esquema representando os dois tipos de 
retroprojeção: com e sem filtragem por convolução. Pode-se ver, 
à esquerda, que o processo todo é mais simples, mas resulta em 
imagens borradas; à direita, com uma etapa a mais no processo, é 
possível obter imagens nítidas e adaptadas ao tipo de estudo 
efetuado, bastando alterar o núcleo de convolução. 
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RETRDPRDJECAD 
IMAGEM RESULTANTE COt-l CONVOLUCAO 

RETRDPROJECAD 

SEM CONVOLUCAD 

~c® 
t SOMA DE 

3 PERFIS 

~ 
t RETRDPRDJECAD 

NA MATRIZ 
~t 

t 

IMAGEM 

BORRADA 

-
IMAGEM 

NITIDA d 

nn I PERFIL ]E 
J. INTENSITIA]E 

db ! PERFIL ]E 
ATENUACAD 

I 

SOMA DE 
~ 3 PERFIS 
~ CDNVOLUIDOS 

Jp 
~TRDPROJECAD DE 
T IMAGEM 

~ 
t PERFIL TIE 

ATENUACAD 
~ 4 CONVOLUIDO 

• 
FILTRAGEM POR CONVOLUCAO 

Figura 5.3 Dois Métodos de Retroprojeção Utilizados 
Convolução Matemática 

Com e Sem 

A figura 5.3 mostra o diagrama de blocos básico de um Sistema de 
PROJEÇÃO de vistas, ilustrando os estágios que vimos até agora. 

6. AS IMAGENS 

As imagens recolhidas e processadas pelo computador são 
finalmente enviadas à tela, para serem analisadas. Uma conclusão 
intuitiva é que essa representação deva estar baseada no nivel 
de absorção de raios X verificado em cada conjunto diferenciado 
do sistema em análise. Assim, por exemplo, as áreas que menos 
absorvem radiação foram representadas em niveis mais claros, 
enquanto que as mais absorventes ficariam mais escuras. Na tela, 
os vários niveis de absorção (ou atenuação) recebem uma escala 
correspondente em niveis de cinza ou de cores. Quando se deseja 
maior preclsao, porém, é preferivel conferir uma escala de 
cinzas. As imagens coloridas também são empregadas, sempre que 
se deseja visualizar melhor a separação entre certas áreas.Para 
representar a imagem final, o computador calcula a atenuação de 
cada um dos elementos da matriz e dispõem todos os valores em 
seus respectivos endereços. Na formação da imagem, cada um dos 
valores 'numéricos assim distribuidos recebe o nivel de cinza 
correspondente ao seu grau de atenuação. Foi atribuido uma 
escala de 256 niveis de cinza, todos reconheciveis pelo 
computador. Nossos olhos, só conseguem individualizar entre 15 a 
30 niveis, do branco ao cinza. Surgiu, por isso, o conceito de 
janela. Consiste, basicamente, em se ampliar pequenas partes, 
conferindo a elas um número reduzido de niveis de cinza. Por 
esse processo, é possivel perceber divisões sutis, entre áreas 
com niveis de atenuação bastante próximos. E, como regra geral, 
foi estabelecido que somente as áreas no interior da janela 
devem aparecer nitidas, enquanto todos os valores acima da 
janela são apresentados em branco e todos os de baixo surgem em 
preto. 
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7. OUTROS RECURSOS 

Um dos recursos mais importantes se refere à manipulação de 
imagens na tela do computador. É o que se chama processamento de 
imagens, normalmente obtida por meio de software. 
Entre os recursos possíveis, os mais importantes são o zum 
gráfico ou aproximação e combinação de imagens. O primeiro 
amplia uma região de qualquer tamanho dentro da imagem gerada, 
de forma que ela venha a ocupar toda a tela; isto é feito 
através de retângulos móveis, que podem ser aplicados sobre a 
imagem, circundando a área de interesse. Além disso, entre 
comentários podem ser incluídos a área da região ampliada, em 
milímetros quadrados, e o nível de atenuação dominante. 
A combinação de imagens consiste na soma de duas imagens, com 
pesos atribuídos a ambas. Assim, cada elemento de imagem tem seu 
valor multiplicado por um fator determinado ' pelo operador e 
depois as imagens são somadas. É um processo bastante útil na 
redução de ruído estatístico, na subtração de imagens. 
A figura 7.1 apresenta o esquema de manipulação de imagens pelo 
Sistema de PROJEÇÃO de vistas em corte. 

c[}.tpunl1I:R DE CCNTROLE PRD:iRAM,I,DD 

PD~ S[]:T\i,ilfõ!E 

~ i 
1--------------1 D 
I ,~- 8tCJ~D 

TE:RHJlU ..... DE VIDE:C 

L _____________ ~ 
~ I I ~ . 

Figura 7.1 Esquema de Manipulação de Imagens 

Na figura 7.2, é mostrado um diagrama em blocos do Sistema de 
PROJEÇÃO de vistas em corte por computador; nele esta 
representado o fluxo completo de dados durante a formação de 
imagens 
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Figura 7.2 Fluxo de Dados em Todo Sistema, no Processo de 
Formação de Imagem pelo Sistema de Projeção de Vistas 
em Corte por Computador 

8. CONCLUSÃO 

Este sistema de projeção de vistas em corte por computador, 
demonstra ser uma excelente ferramenta para área de projetos, 
diminuindo-se o tempo de medição de peças consideravelmente e 
apresentando um resultado invejável. Possibilitando com isto a 
criação de modelos matemáticos que permitem a fácil simulação do 
desempenho mecânico das peças envolvidas. 
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ABSTRACT 

The problem considered is flow shop scheduling with constraints in shared resources besides 
processors themselves. The application of interest is batch chemical industry where several resources are 
shared when operations are executed. Constraints on shared resources arise from the limits in utilities 
installed capacity, volume ofutilities purchased, manpower, storage,etc. 

A Branch and Bound approach is proposed where lower bounds are estimated considering resource 
constraints. The algoritlm1s presented utilize a node lower bound estimation based on resources capacity, 
resources utilized by the scheduled tasks and resources lost in the time horizon where no more operations 
can be scheduled, combined with the traditional lower bound estimation based on processing times and 
precedence relations. A simple example illustrates the behaviour ofthe proposed algorithms. 

INTRODUCTION 

Batch chemical plants are growing in importance for products with variable demand and 
unforeseable future market [1]. Fine chemicals products are a typical example. For this kind of products 
the flexibility of batch processes is very important as a single plant can produce multiple products through 
sharing of process equipments. 

Production Planning is the methodology which has as objective the utilization of available 
resources and plant capacity in the most efficient mmmer to meet the demand for products [2]. In this 
context Production Scheduling aims to detem1ine the sequence in which the products are to be produced 
and the times at which the various product operations for each product are to be carried [3] . 

In this work the flow-shop problem [4] is considered. Flow-shops are typical in the chemical 
process industries where the order in which operations are executed is the same for all products because 
these products belong to a conunon family and because links between units cannot be changed easily. 
Moreover only permutation schedules are considered, that is the order in which operations for each product 
are executed in each unit is the same. Permutation schedules are often used in chemical industries to reduce 
the need for intermediate storage. Another aspect which leads to pem1utation schedules is the fact that units 
preparation times (c\eaning, ... ) and transfer times can be non negligible with respect to processing times 
and dependent on the sequence of products processed. In this case obtaining a good sequence will probably 
lead to a permutation schedule. This will not be the rule if operations processing times are very different for 
the products [5]. 
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The flow shop scheduling problem considered here can be stated as obtaining the Gantt chart, 
describing operations time allocation, for a system characterized by: i- a set of N tasks each formed by M 
operations linked by precedence constraints, and ii- the resources shared between the tasks, operations 
demand profiles and available profiles of the resources. It is intended to schedule the operations 
minimizing the makespan using the available resources . 

The application of interest is batch chemical industry where the common resources, besides 
processors, are utilities which are shared by equipments and have well defined available profiles . 

The flow shop problem with no restrictions in shared resources unless proccssors has bcen treated 
in the literature [6,7,8] . It is a NP- problem for M>2 and any regular perfonnance measure, and for 
M>3 under the makespan criterion for permutation schedules (9]. Branch and Bound techniques are oftcn 
used; a node in the tree which is searched corresponds to a partial sequence of tasks and there is no nced 
to search at the operations levei because only permutation schedules are sought. 

Induding restrictions on available resources, other than processors, makes the problem more 
difficult to solve because lower bounds are difficult to obtain . Normally rcstrictions are not considered 
and a feasibility phase follows the Branch and Bound (B&B) algorithm to modify the obtaincd schcdule 
to satisfy the resources's available profiles (10] . When restrictions on the resources are tight this 
procedure can modify strongly the schedule obtained by the B&B algoritiun. In fact a resource ccntcrcd 
scheduling perspective should be used in this situation, instead of a task/opcration pcrspectivc which 
gives greater relevance to precedence relations than to resources availability. This approach is presentcd 
in (11] for job shops problems where heuristics techniques to allocate operations are discusscd. 

In this work it is proposed a B&B approach which estimates lower bounds considering 
resources availability. 

SEQUENCING AND ALLOCA TION PROCEDURES 

It is well known in the literature that when there are no shared rcsources othcr than processors 
and there is unlimited intermediate storage the sequencing and allocation procedures can be separated. 
As far as the lower bound estimation considers the precedence relations between operations (e.g. Single 
Machine Based Bound-SMBB or Full Machine Based Bound-FMBB (2]), the B&B algoritiilll can be sccn 
as a procedure to obtain the optimal sequence of tasks . To obtain the Gantt chart only recurrence 
relations as that given in equation I are necessary. For a task i in a processor j its completion time 
C(i,j) is given by: 

C(i, j) = max {C(i,j -1), C(i - 1, j)} + t ij (I) 

where tij is the processing time oftask i in processor j. 

For intermediate storage policies like No-Wait(NW) and No Intermediate Storage (NIS) 
equivalent relations exist in the literature(4]. 

In the problem considered here, that is when there are constraints on the resources, a B&B 
algorithrn cannot only be coticerned with operations duration but has to define at which instant of time 
each operation can be started: the allocation problem has to be solved simultaneously with the 

sequencing problem. For a task i in the processor j the earliest start time Cin (i, j) can be written as in 

equation 2. 
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Cin (i, j) = max {C(i, j -1), C(i - 1, j), max[C:n (i, j)]} 
\~r~R 

(2) 

where: 

r = 1,2, ... R are the shared resources, and C:n (i, j) is the earliest time that the available profile of resource r 
allows to start task i in processor j. 

The problem with equation 2 is the determination of C:n (i, j)(inside the B&B algorithm), because 
it means i) obtaining at each node the resource profile still available, and ii ) finding the earliest time which 
allows to add the operation resource consumption profile to the consumption profile of the scheduled tasks, 
so that resource constraint is satisfied. This means that the procedure of obtaining a solution sequence, 
through the B&B technique, cannot be separated from the allocation of operations because nodes lower 
bounds will depend on the operations start times, and not only on operations processing times as in 
equation I . 

In order to use a B&B algorithm a procedure to estimate lower bounds has to be established. 
Lower bounds could be obtained utilizing 5MBB or FMBB approaches, considering only processing 
times and precedence relations . New techniques for estimating lower bounds taking into account resources 
constraints and utilization are developed in the next section. 

LOWER BOUND CALCULA TION 

To obtain a makespan lower bound estimation at each node in the search tree the problem is 
defined as follows: 

• each node is characterized by a set of scheduled tasks K -1, a set of unscheduled tasks U+ 1 and 
a makespan lower bound value LB; 
• operations of scheduled tasks at each visited node have been allocated so that resources con
straints are satisfied; 

• resource r (r=1,2, ... R) capacity is given by qr (t) [resource units/unit time]; 

• demand ofresource r by task i in processor j is given by Qij(t) [r.u./u.t]; 

• processing time oftask i in processor j is given by t ij [u.t]. 

At each generated node, which corresponds to a partial schedule with K tasks scheduled, the lower 
bound will be obtained, as usual, as the addition of two parts, one associated with the scheduled 
partial sequence K, which is easily obtained, and the other which must be an estimation of the time 
needed to process the unscheduled tasks U. 

AIgorilhms A and B [12]. 

At the root node the lower bound is defined as the mmlmum horizon necessary to process ali the 
tasks considering only the resources capacity profiles. This time T can be obtained as: 

T = max[r] 
\~r~R 

t=T' 

and r through f q r (t )dt = 

t=O 

N M t=tij 

LL f Q:j(t)dt = D r 

i=\ j=\ t=O 

(3) 
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which simply states that makespan initial estimation T, will be the maximum required time r (r=l, .. R) 

needed in order to process ali the tasks with the hypothesis of full utilization of resource r. D r stands 
for the total demand of resource r. 

At intennediate nodes the contribution of unscheduled tasks to the lower bound is estimated 
based in the definition of three regions in the time horizon: For each node a graph as that shown in figure 1 
is considered. 

Region I Regioll 11 Regioll III 

Resource r capacity 

I I Resource r utilized 

I 

Time 

t;O t;C(K,!) t; C(K,M) LB 

Figure 1. Regions 1,11 and 111 for a node representing a partial schedule of K tasks . 

In figure 1 Region I starts at initial time (t=O) and ends at C(K,l), defined as the time the first 
operation of the last task in partial schedule K is completed. For any task candidate to be sequenced 
after this task its first operation can only be started at a time greater or equal to C(K, I) . 

Region 11 in figure 1 ends at C(K,M), which represents the completion time of the last operation 
(M) of the last task in partial schedule K. In Region 11 other operations will be scheduled as the Branch 
and Bound algorithm proceeds. 

Region 111 is the interval between C(K,M) and the node lower bound (LB) which IS being 
calculated. 

In figure I a resource r capacity, constant in this case, and its consumption by the scheduled tasks 
is represented. In Region 111 there is no resource consumption because no tasks are scheduled (by the 
definition of C(K,M» . 

Starting with a node corresponding to a partial schedule K-I, at each node visited a task is addedto 
partial sequence K -1 leading to a partial sequence K. The new task operations are allocated considering 
resources constraints, thus defining C(K,l) and C(K,M). This procedure can give by itself a value for 
C(K,M) greater than the lower bound of partial sequence K-I (LBK_I) but this generally will not be the 
case because LBK-l includes an estimation ofthe time required by ali the unschcduled tasks. 

In figure 2 Regions 1,11, and 111 for partial sequences K-I and K, and resource r utilized by partial 
sequence K are represented. Resource eventually not used by the first operation of the task added to partial 
sequence K-l will be lost (dashed region in figure 2) . 

In AIgorithm A it is proposed to estimate the lower bound of partial sequence K through the 
definition of Region 111 duration considering the time needed to obtain the quantity of resources not utilized 
in Region I. This procedure has to be done for each resource and the lower bound will be defined by the 
maximum increase in time. 
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Utilized 

Time 

t=O C(K-I,I) C(K,I) C(K-I,M) C(K,M) 
LB LB 

K-I,A K,A 

Figure 2. AIgorithm A: Resource not utilized in Region I and lower bound increase 

For Regions 11 and III the hypothesis is made of full utilization of resources . Resource r not 
utilized between C(K-l,l) and C(K,l) when the new task is introduced will have as a consequence an 
increase in the lower bound of partial sequence K-l, LBrK_1, leading to the lower bound of the partial 
sequence K, LBfK, defined by equation 4. 

I =LBk.A I =C(K.I) 

fq'(t)dt= f 
M 

{q' (t) - L L Q~j(t)Zij(t)}dt (4) 
I=LBk_l.A 1=C(K - I.I) i EK j =1 

Z (t) = {I if producl i is in processo, j ai lime I 
I) O olhelWlse 

Lower bound can also be written as the limit of Region III in partial schedule K. From equation 4 
and introducing equation 5 below, which represents the hypothesis of full utilization of resources In 

Regions 11 and III for partial schedule K-l, it is obtained equation 6 which defines Region III duration. 

M I=C(K-I .I) 1=C{K-I.M) 

D' = LL f Q~(t)Zij(t)dt+ f q' (t)dt+ 
ieK j=1 1=0 I=C(K-I.I) 

I=LBk_l.A 

f q' (t)dt (5) 
I=C(K-I,M) 

I=LBk.A M 1=C(K,I) 1=C{K.M) 

f q' (t)dt = D' - LL f Q~(t)Zij(t)dt - f q' (t)dt 
i eK j=1 1=0 I=C(K,M) 

(6) 
1=C(K,I) 

Lower bound for partial sequence K is then given by equation 7: 

LBK A = max {LB~ A } 
. I,; ,,;R . 

(7) 

AIgorithm A can be improved taking into consideration that the start of the first operation in the 
next task to be scheduled (leading to a partial schedule K+I) may not be C(K,I). This is because some 
levei of each resource is yet being used in Region 11 and the remaining profile may not allow this 
operation starting in C(K, 1). This situation is illustrated in figure 3. 
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Region I Region II Regiol1 III 

Capacity A 

Utilized 

B 

Time 

t;O t;C(K,I) *r t;C(K,M) 
LB 

K+l,m K,Bm 

Figure 3. First operation of a task candidate m for sequence K + I can start only at ti+l m because resource 

demand (AB) and availability. 

The dashed region represents the resource consumption of the first operation of a task candidate 
m to be added to partial sequence K giving a partial sequence K + I. The demand profile of this operation (a 

value AB constant in the figure) does not allow starting at C(K, I) but only at ti+l m ' When this happens 

resource not used between C(K,I) and ti+l.m will be lost. 

In AIgorithrn B this inforrnation is used to obtain a betler estimate of the lower bound in the same 
way as in AIgorithrn A. The procedure is more time consuming at each node because i) for the first 

operation of each task candidate ti+l .m has to be obtained for r =I, .. R, ii) the case (resource) which 

gives the greater increase in lower bound has to be retained and iii) the task which leads to the minimum 
increase will be the one which defines the lower bound (in order to preserve the monotone property of 
the lower bound) . 

For algorithrn B equations 4 and 6 are modified introducing the resource consumption in the 

interval ( C(K,l), ti+l .m) and changing the integrallimits as shown in equations 8 and 9. 

(8) 
t;C(K-l.l) iEK j=l 

t=LBKBm M t ; t~.l.m t=C(K.M) 

f qf (t)dt = Df - L L f Qij(t)Zij(t)dt - f qf (t)dt (9) 
t=C(K.M) iEK j=l 1=0 t=t~.l .m 

Lower bound for partial sequence K followed by task m is given by the maximum value of LB~.Bm 

when ali the resources are considered: 

LBK Bm = max{LB~m} 
• l:Sr:sR 

(lO) 

FinaUy lower bound for partial schedule K is defined by equation II as the minimum value 
obtained when ali the candidate tasks are considered. 
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LBK B = min {LBK Bm} (11) 
, meU ' 

The monotone property of lower bound is maintained through equations 10 and 11 . 

A final correction can be done with little additional effort, it consists in considering eventual 
non complete utilization of the available resource profile by the first operation. Total consumption for 
resource r in equations 8 and 9 can be increased with resource consumption by the first operation of task m 

between t~+I,m and t~+I,m + tm1 simply by increasing the integrais limits by tm1' As far as tm1 is known 

and utilized when t~+ I,m is obtained, these corrections in the calculation oflower bounds are easy to make. 

Some comments are now made about algorithms A and B. 

• In the ca1culation of the lower bound of a partial schedule K both algoritluns make the operations 
allocation of the last task before the lower bound calculation. In this way lower bound ca1culation takes 
into account the increase in C(K,M) value which may result from delaying operations ofthe last task due to 
resources constraints . This allocation considering compatibiliy between resources and operations allocation 
would have to be done anyway if the objective is a B&B algorithm with feasible partial schedules; a B&B 
which only analyzes compatibility on the final schedule is not considered suitable. 
• AIgorithm B adds to algorithm A a kind of prediction of lower bound increase. If ali the possible tasks 
candidates to be added to partial sequence K will have to be delayed because of problems with resources 
constraints, the minimum delay represents a loss of resources which can be reflected in the lower bound. In 
algorithm B this analysis is done only for the first operation of each task candidate. This prediction 

represents an additional computer effort, in particular for obtention of t~+I,m' but these values would be 

ca1culated anyway ifthe node is visited by the B&B algorithm. 
• Equation 4 and 6 for algorithm A or 8 and 9 for algorithm B are easy to implement if each operation 
resource consumption is constant during its processing time. This is usually the situation. When the 
hypothesis is not justified because of relevant changes in resource consumption during agregated phases, 
this means that these phases would have to be individualized in the B&B algorithm (with a No-Wait 
condition for example between phases) . 
• Both algorithms A and B don't consider that lower bounds can be more dependent on processing times 
and precedence relations than on resources constraints. Inclusion of FMBB or 5MBB in the definition of 
lower bounds is proposed in algorithms C I and C2 described below. 

Algorithms Cj andC2' 

AIgorithms A and B utilize only a resource perspective in order to define lower bounds . 
Precedence relations between operations also contribute to the definition of the makespan lower bound 
and will be important if resource constraints are not toa tight. To combine the two perspectives 
AIgorithms C I and C2 are proposed, as modifications of AIgorithms A and B, where in each case lower 
bound is ca1culated as the maximum between the value obtained as described above and the lower bound 
value obtained through the precedence relations between operations . In AIgorithm C 1 the FMBB [2] 

is used. In AIgorithm C2 a FMBB heuristic is also used with t~+ 1 m instead ofC(K,I). 

EXAMPLE 

To illustrate algorithms performance a simple example is used. Four tasks are considered, each 
ofthem consisting ofthree operations . Only one resource is used. Table 1 shows processing times and 
resource consumption per unit time; resource capacity is constant equal to 10 units/u.t. 
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In figure 3 it is shown: i ) the consumption profile for the optimal sequence obtained with a Branch 
and Bound algorithm which does not take into account resource constraint ,and ii) the result obtained 
when the operations start times, for the final sequence, are delayed in order to maintain resource 
consumption under 10 units. It is seen that the makespan value given by the Branch and Bound algo
rithm used is strongly modified; this means that the sequence obtained is like to be far away from a good 
sequence for the constrained situation. 

Opr Task Opr Task 

A B C O A B C O 

1 8 6 7 4 1 8 6 7 3 

2 9 7 7 7 2 6 2 3 4 

3 5 7 12 12 3 4 4 6 8 

Table 1. Processing times and resource consumption 

25 .-______ ~--------~------~--------~------~--------~------~--_. 

20 

15 

10 

5 

Resource consumption 

Branch and Bound 

Result obtaincd dclaying 

operations to prevent 

resourcc utilization over 10 

1-----
1--------- ---, 11 1 
: J-C=L __ ~ __ ~ll,l I-- - -'""'c _______ ~ 

____ I 

Time 
O~------_m--------m_------crnr_------nr-----L_dr_------tir------~~~ 

Figure 3, Resource consumption 

Table 2 shows the results obtained with algorithms A,B, C 1 and C2 in terms of nodes 
visited and lower bounds calculated, figure 4 contains the resource consumption for the optimal 
sequence and, in figure 5, the Gantt chart for this sequence is represented. 

10.-----~-----r~.-----~------~----._~----~------_. 

8f-----, 

6 

4 

2 

Figure 4. Resource consumption for the optimal sequence, 
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4.-------~------~------~--------~------~------~------_. 

3 I---,-A..!...-_ B I C 

2 A B C D 

A B c D 

0'~------'I~I'Ur-----~2rrrU------~JrrrU------,m4U~-----~~U-------7n6U------~0 

Figure 5. Gantt chart for the optimal sequence. 

There is a clear reduction in visited nades for algorithrn B (25) compared with algorithrn A (38) 
because individual resource consumption by operations is bigh compared with the available limit. 
Algorithrn B gives a clear bigger estimate in five situations for partial schedules with two tasks 
(AC,AD,BD and CD), and this prevents the B&B algorithrn of searching these nodes . Algorithrn C2 (23 
nodes visited) does not represent a big improvement with respect to B because the increase in lower 
bound intraduced by Bis, in this example, sufficient to satisfy precedence relations between operations. 
Only for partial sequence DB algorithrn C2 gives an increase in lower bound enough to eliminate nade 
searching. 

Table 2 Lower bounds and visited nodes 

(for complete sequences only visited nodes are shown) 

Node A c) B C., Node A c) B C., Node A c) B C., Node A C1 B C., 

A 51 53 52 53 ADB 64 68 - - BD 54 59 62 66 CAD - - - -
B 52 52 53 53 ADC 61 69 - - CA 63 67 64 67 CBA 62 69 63 69 

C 52 52 53 53 BAC - - - - CB 53 53 55 55 CBD 55 55 61 67 

D 53 53 53 53 BAD - - - - CD 54 54 62 68 CDA 62 67 - -

AB 55 61 56 61 BCA 61 68 62 68 DA 61 64 66 66 CDB 62 65 - -
AC 60 67 67 67 BCD 53 53 63 63 DB 53 53 60 68 DAB - - - -

AD 52 55 61 68 BDA 62 68 - - DC 61 61 62 62 DAC - - - -

BA 64 68 64 68 BDC 63 63 - - ABC 56 61 56 61 DBA 60 66 67 -

BC 53 53 53 53 CAB - - - - ABD 57 61 66 66 DBC 61 61 70 -

BD 54 59 62 66 CAD - - - - ACB 60 - - - DCA - - - -

CA 63 67 64 67 CBA 62 69 63 69 ACD 62 - - - DCB - - - -

ABCD 61 61 61 61 BCDA 66 66 - -

ABDC 75 - - - CBDA 67 67 - -

ACBD 67 - - - DBAC 78 - - -
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CONCLUSIONS 

An approach has been proposed to the calculation of lower bounds for Branch and Bound 
algorithrns where resource constraints are tight. This resource based perspective to estimate lower bounds 
is a new approach as far as we know, the usual procedure being to take account of resource constraints 
after obtaining the final schedule by the Branch and Bound algorithrn. 

Four algorithrns have been proposed where node lower bound estimation considers: resources 
capacity, resources utilized by the scheduled operations, resources lost by scheduled operations which do 
not use the total capacity and time needed to process the remaining tasks. A reduction in the number of 
nodes visited is obtained through this better estimation of lower bounds. 
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Abstract 

In Machine Learning systems the languages employed for describing instances and concepts 
can vary in representational power - the representative powér of these languages defines the 
boundaries of the learning processo A great deal of work on inductive learning has employed 
propositional calculus (or some variation), because ofits well-defined syntax and semantics. Des
pite their success, propositional learning systems are limited by the language used to describe 
examples and concepts as well as by the very limited and inexpressive form that background 
knowledge can be used in the learning processo Attempts to overcome some of the representa
tional limitations include: 

• allowing the use of backgrãund knowledge (domain theory) and 

• providing a more powerful concept description language, namely the language of logic 
programs 

The learning of logic programs from examples is a new paradigm in the field of Machine Learn ing , 
known as Inductive Logic Programming - ILP, which consists basically in inducing first-order 
logic programs from examples and backgrounel knowledge. 
This work is concerned with the discussion of the main limitations related to propositional 
representation in machine learning anel with the presentation of some principies of ILP. 

1 Introduction 

In order to alleviate the knowledge-acqnisition bottleneck for the construction of Expert Systems, 
it became apparent that new techniques capable of constructing ruIes from exampIes could consi
derabIy ease this problem. 

The Iast decade has seen a great expansion of such techniques, which are gathered under the name 
of Machine Learning - M-L - anel considered a sub-branch of Artificial Intelligence - AI. 

The field of Machine Learning aims to deveIop methods and techniques to automate the acquisition 
of new information, new skills and new ways of organizing existing information. Several tasks have 

JWork partially supported by National and State Research Council - CNPq and FAPESP. 
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been addressed in the ML literature, such as learning from examples, learning heuristics, learning 
by observation, etc. ML is also centered around different paradigms, among them the symbolic 
concept-oriented learning paradigm. 

The most common paradigm for symbolic learning is inductive learning from examples, using propo
sitional calculus (01' some variation) to represent both training examples and induced hypotheses 
(OI' concepts). 

Despite their success, propositionallearning systems are limited by the language used to describe 
examples and concepts as well as by the very limited and inexpressive form that background 
knowledge can be used in the learning processo 

Although many difficulties need to be overcome, there is an increasing interest in systems which 
induce first-order logic programs from examples. This new trend in the field of Machine Learning 
is known as Inductive Logic Programming anel is elefineel as [6] 

Inductive Logic Programming = Logic Programming n Induction 

In ILP systems the language used to represent examples, background knowledge and concept des
criptions are typically subsets of first order logic - namely logic programs. In fact, learning in ILP 
can be considered a logic program synthesis. 

The main objective of this work is to discuss the main drawbacks inherent to propositional re
presentation in ML and to introduce some principIes of a more powerful framework for learning, 
llamely ILP. 

The work is organized as follows : In Section 1 the basic concepts related to inductive learning are 
introduced; in Section 2 the ad vantages anel limitations of an attribu te- based language are discussed; 
Section 3 presents ILP as all inductive inference paradigm and points out its representative power 
as well as some necessary cOllstraints aiming to improve its operationativeness; Section 4 presents 
our conclusiollS and some guidelilles for future research work . 

2 Inductive Learning 

The most widely adopteel anel studied paraeligm for symbolic learning is known as inductive learning 
from examples and consists of inelucillg a general concept description from a given set of examples 
- positive examples - anel (usually) counterexamples - negative examples - of the concept. 

The learning task consists in building a concept description - hypothesis - from which all the 
positive exemples can be rederived by universalinstantiation but none of the previous negative 
examples can be rederived by the same process [2]. In order to define formally illductive learning 
from examples, it is necessary first to introduce some basic concepts [1] [6] [7] . 

Definition 2.1 lf U is an universal set of objects, a concept C is a subset of objets in U. 

Learning a single concept C means to acquire the ability of recognizillg whether x E C, Vx E: U anel 
can be stateel as: 

-
Definition 2.2 Given the seis E+ anel E- of positive anel negative examples respectively of a con-
cept C, finel a hypothesis 1{, eXp'ressed in (/. given concept elescription language [, such that: 
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• every positive example e E C+ is covereJ2 by 1t 
• no negative example e E C- is covered by 1t 

To test the coverage, a function 

covers(1t,e) 

can be defined, such that 

cove7's(1t,e) = tnle if eis covered by 1t 
cover s(1t,e) = f ais e otherwise 

In arder to deal with sets of examples, the function covers can be redefined as: 

covers(1t, C) = { e E E I covers(1t,e) = true} . 

It should be noticed that the definition of the function covers will depend on the examples and 
concept description languages, discussed in next sections. 

However, for any given set of positive and negative examples, generally a potentially infinite number 
of hypotheses can be generated that covers ali the positive examples and no negative examples; it 
is therefore necessary to constrain the space of possible inductive hypotheses using some additional 
information, such as providing a prior domain knowledge, known as background knowledge (ar 
domain theory). In the presence of background knowledge, the learning task can be formally 
defined as: 

Definition 2.3 Given the set C = C+ U C- of positive and negative examples respectively of a 
concept C, a background knowledge B, finel a hypothesis 1t, expressed in a given concept description 
language L, such that 1t is complete and consistent with respect to the background knowledge B anel 
the examples C. 

The function covers redefined in arder to take into account the background knowledge B becomes 

covers(B,1t,e) = covers(B U 1t,e) 

cove7's(B,1t,í') = covers(B U 1t,C) 

The induced hypothesis 1t should satisfy two requirements: it should be complete and consistent 
with respect to the set of examples C. In the presence of background knowledge, the concepts of 
completeness and consistency of a hypothesis 1t can be stated as : 

Definition 2.4 A hypothesis 1t is complete with respect to background knowledge B anel examples 
C if ali the positive examples are covered i.e., if covers(B,1t,C+) = C+. 

Definition 2.5 A hypothesis 1t is consistent with respect to background knowledge B and examples 
C ifno negative example is covered i.e., ifcove1's(B,1t ,C-) = 0. 

In a computeI' system the learning task cannot go beyond the limits defined by the languages it 
employs. The languages in which examples, hypotheses and background knowledge are expressed 
characterize the scope and define the limits of the learning task . Next sections disCllSS the role of 
the description languages in the learning processo 

2 A concept description covers an object description if the descriptioll of the object satisfies the descriptioll of lhe 
cOllcept. 
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3 Attribute-based Language 

Generally machine learning systems employ formallanguages for describing instances and concepts, 
referred to as instance description language and concept description language respectively. 

In order to represent instances - training examples - many of the existing inductive learning 
algorithms use an attribute-based language. The concept description language used for expressing 
the induced hypotheses, which are typically production rules 01' decision trees, can be treated as 
variants of attribute-based languages. 

Ail attribute is a possibly relevant characteristic of the concept tobe learned and training examples 
are described as vectors of pairs attribute3-value and a class label. In an attribute-based formalism, 
the collection of attributes used to describe the examples is fixed. Each example belongs to one of 
a set of mutually exclusive classes. The attributes are often discrete (nominal, ordinal 01' interval) 
and sometimes it is also provided information about the attributes names and their value ranges. 
In an attribute-based formalism, the learning tal,ik can be stated as follows: 

given a training set of examples expressed as vectors of pairs attribute-value, whose 
classes a1'e known, find a rule for predicting the class of a new example as a function of 
its atlribute values. 

Among the many advantages of using an attribute-value language, one may find: 

• relatively successful systems available 
• the inductive process is very well understood 
• relatively simple approach to learning 
• generally easy to be understood by final users 
• existence of procedures for dealing with noisy and incomplete data 

Among the many systems which employ attribute-based languages, two families of systems, namely 
TDIDT (Top Down Induction of Decision Trees) and AQ, based on the ID3 [16] and AQ [9] 
algorithms respectively, have been particularly sucessful. 

An illustration of the power of inductive inference is shown in the following example, related to 
the WILLARD Expert System [10], for predicting the likehood of severe thunderstorms occuring 
in the central USA. 

Table 1, contained within a widely used meteorological manual, shows the three attributes training 
examples used to determine the expected change of lapse rate. From these examples, the rule 
generated by inductive inference used only one of the three given attributes. The rule is: 

lf the thickness (distance between the two constant pressure surfaces) 

1. shrinks, the lapse rate becomes more stable 

2. stretches, the lapse rate becomes less stable 

3. does not change, the lapse mte does not change 

This simple rule, which is correct and consistent with a physical mo dei of the atmosphere, was 
neveI' discovered by meteorologists, although the table had appeared for years in standard texts. 

Apart the valuable predictive contribution of attribute-based hypotheses, it should be noticed that: 

3The term feature if often employed as a synonym for att.ribute. 
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Vertical Vertical Vertical Change in 
Divergence Motion Thickness Lapse Rate 
divergent descencling shrinking more stable 
divergent ascending shrinking more stable 
divergent ascending stretching less stable 
convergent descencling shrinking more stable 
convergent descending stretching less stable 
convergent ascencling stretching less stable 
clivergent none shrinking more stable 
convergent none stretching less stable 
divergent ascencling no change no change 
convergent clescending no change no change 
none ascencling stretching less stable 
none clescencling shrinking more stable 

Table 1: Table found in NTIS Air Weather Service Manual used in lapse rate determination 

• if the training examples are providecl by an unreliable source (e.g. unreliable experts), there may be 
no hypotheses consistent with the training examples. 

• the quality4 of the obtainned hypotheses is a reflection of the representativeness of the training set 
- the hypotheses will only accurately classify new examples if the attributes and training examples 
contain information that actually cliscriminates among clifferent classes. 

• the selection of the initial set of attributes which clescribes the examples is essential to the construction 
of a meaningful concept - sometimes cluring this selection it is better to include too many attributes 
because those that are not relevant will be cliscarcled by the incluctive processo 

• an incorrect choice of attributes becomes evident when the addition of new examples to the training 
set produces contradictions. A contradiction is a set of examples that have the same attribute-value 
pairs, but express clifferent concepts . 

• if the selectecl attributes are irrelevant to the learning task, no learning system will be able to construct 
a meaningful hypothesis. 

It is possible that no ruIe 01' set of rules, within the space of ruIes defined by the description 

lallguage, can completely and correctly classify all possibIe situations. This is quite common in 

~edical domains, for 'example, where there may be severaI possibIe diseases categories for a given set 
of observations andwhere further observations (i.e. a more complete description) are not possible 

for reasons of time 01' other costs [3]. 

One attempt to overcome the limited expressiveness of an attribute-based language is through the 

use of constructive induction, a process that changes the description space - sometimes the initial 

attributes used to describe the examples are not directIy reIevant to the concept but, when conve

niently combined generating new attributes, canbecome highly representative for the expression 
of the concept. 

Constructive induction can be defined as any form of induction that generates new attributes not 

present in the initial training set . Through constructive induction the vocabulary of the description 

languages is elllarged - that provokes a change of the illstances and concepts representatiollal 
spaces. 

The process of constructing llew attributes can be automatically performed by the system 01' inte

ractively directed by the useI'. In either case, depending on the knowledge domain, such construction 

call be a very difficult task since it illvolves a search through the space of all possible constructive 

operators (used for combining old attributes into new ones). 

4 Measured by its predictive power 011 l1ew examples. 
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Constructive induction has been used with success in the problem of learning boolean functions 
with a short DNF5 representation using decision trees asa concept description language [15] [8] [12] 
[13]. However, due to the fact that it is highly dependent on the knowledge domain, constructive 
induction still remains an open problem with very few practical results. 

Despite their success, attribute-value learning methods (with or without constructive induction) 
are limited by the language used to describe examples and concepts as well as by the very limi
ted and inexpressive form that. background knowledge can be used in the learning processo An 
attribute-based language has the same expressive p0wer as a language based on propositiollallogic. 
Consequently, only those concepts expressible in propositional logic are candidates to be learned 
by a system which uses an attribute-based language. This strong constraint prevents representing 
structured objects as well as relations among objects or among its components - relevant aspects 
of the training instances, which somehow could characterize the concept being learned, cannot be 
represented. Furthermore, some relational descriptions, stated in an attribute-based language can 
be lenghty, inexact and sometimes completely incomprehensible by humans. This aspect makes it 
inappropriate for use in certain domains . 

For these reasons in many practical applications attribute-based representations are insufficient. 
This includes domains where relational descriptions need to be expressed, as in medicai diagnosis. 

4 First-order Logic Based Language 

In order to overcome the representational limitations imposed by an attribute-based language, 
learning in representations that are more powerful, such as some variants of first-order logic has 
received more attention recently. It can be noticed an increasing amount of research on: 

• extending the representational power of machine learning systems by using restricted first
order logics as conceptjinstance description language anel 

• effectively incorporating background knowledge to induce more compact hypotheses. 

The difference in representativeness power between an attribute-based language anel a first-oreler 
based language can be evidenced through the following sim pIe examples. 

Example 4.1 Let A and B be two boolean alt7'ibules. Exp1·cssing that A anel B havc lhe same 

value: 

• in an attribute-based language 

(A = fals e ) 1\ (B ~ false) V (A = true) 1\ (B = true) 

• in a first-order language 

Example 4.2 Learning the concept of a pair in poker 

5Disjunctive Normal Fornl. 
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Suit 1 Rank 1 Suit 2 Rank2 Class 

<> 7 ... 7 paz1' 

• Q <::I Q pau' ... A <> J no_pai1' 

• in an attribute-based language 

paÍT if (Rank1 = 7 /\ Rank2 = 7) 
V / 

• in a first-order logic based language 

(Rank1 = Q /\ Rank2 = Q) 
V 

paÍT if Rank1 = Rank2 

First-order logic expressions can be considered a natural way of expressing relations in a concise 
form as well as a convenient way of describing information related to structured objects, 

It is well known that logic programming is a traditional and sound area of research which is based 
on the use of first-order logic to define computeI' programs, Logic programming can be defined 
broadly as the use of symbolic logic for the explicit representation of problems and their associated 
knowledge bases, together with the use of controlled logical inference for the effective solution of 
those problems. At present, logic programming is generally understood in more specific terms: the 
problem-representation language is a particular subset (Horn-clause form) of classical first-order 
predicate logic, and the problem-solving mechanism is a particular form (resolution) of classical 
first-order inference [5]. One of the practical realization of logic programming is a programming 
language called Prolog, which can be consiclered a lush resolution theorem prover witha depth first 
search strategy. 

Incluctive Logic Programming is an atempt to integrate the techniques already available and esta
blished for logic programming in a framework oflearning, aiming to incluce first-orcler logic programs 
from exam pies, using backgrouncl knowledge. In ILP the system 's knowledge consists of examples 
and background knowledge expressed as a logic program - the expressiveness oflogic programs and 
the use of background knowledge have promoted ILP as a powerful inductive inference paradigm, 
Consider next a simple example of ILP problem [6], 

Example 4.3 The learning task is to expl'ess the target relation daughtel'(X~ Y), which states that 
person X is a daughter 01 person Y, in ter'ms 01 the background knowledge r'elations f ernale j 1 
and pal'entj2, For the learning 01 relation daughtel'j2 lour ground ' instances (2 positives and 2 
negatives) of this relation are given, The tmining examples anel backgrounel knowleelge ar'e shown 
in Table 2, 

Using Horn clauses for the expression of the hypothesis, it is possible to construct the following 
relation 

daughtel'(X, Y) ~ female(X), par'ent(X, Y), 

which is consistent anel complete with respect to the backgrounel knowIedge and the training exam
pIes. 
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Training examples 
daughter( mary,ann) . EEl 
daughter(eve,tom). EB 
daughter(tom,ann). e 
daughter( eve,ann). e 

Background knowledge 
parent(ann;mary) . female(ann) . 
paren t( ann, tom). female( mary). 
parent(tom,eve) . female(eve) . 
parent(tom,ian). 

Table 2: A simple ILP problem: learning the daughter relation 

ILP framework goes beyond the more established empiricallearning framework because of the use of 
a quantified relationallogic together with background knowledge. It goes beyond the explanation
based learning framework due to the lack of the insist~nce on complete and correct background 
knowledge [11]. It is important to notice that most researchers have used standard first-order 
logic as a representation language; in particular, most have used restricted subsets of the Prolog 
programming language to represent concepts. One advantage of basinglearning systems on Prolog 
is that its semanti~s and complexity are mathematically well-understood [4] . . 

ILP techniques face a challenging problem - how to reduce the hypotheses space so to make the 
learning problem feasible, avoiding combinatorial explosion during the searching processo 

Most systems apply strong restrictions on description languages and background knowledge aiming 
to limit the hypotheses space. These restrictions end up provoking as an undesirable side effect, a 
restriction of the space of concepts learnable by the system. 

Among the many possible limitations imposed on the description languages employed by some ILP 
systems, one may find restrictions which would only allow the learning of: 

• special kinds of clauses 
• clauses without functional symbols 
• non-recursive clauses 
• clauses with limited number of variables, etc. 

The restrictions on background knowledge are practically those related to constraining its limits, 
allowing only the use of ground models [14]. Even restricted, the background knowledge should 
be controlled so its use does not provoke combinatorial explosion when searching the hypotheses 
space. 

ILP, as a young area of research, has a long way to go in order to establish itself as a useful 
paradigm for practical applications. ILP as a promissing and evoluting learning technique, has to 
invest in reducing the number ofrestrictions imposed on language description and use ofbackground 
knowledge, in order to become an effective and well established learning paradigm applicable to a 
large set of problems. 

5 Conclusions 

In this work we discussed the limitation of propositional approach used in Machine Learning. This 
limitation can be overcome using systems which induce first-order logic programs from examples, 
namely Inductive Logic Programming. However, the adoption of a more powerful language de
scription gives rise to many difficulties that need to be overcome, since learning logical definitions 
requires the exploration of very large space of theory descriptions and, consequetly, restrictions 
should be imposed in order to make learning a feasible task. 

Research work on ILP should be concerned with the development of techniques which would relieve 
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ILP from the burden of so many restrictions, without compromizing its efficiency or limiting its 
applicabili ty. 
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Aspectos de problemas de configuração de sistemas de distribuição de energia elétrica são 
considerados neste trabalho como um problema de otimização com restrições e múltiplos 
objetivos. Uma abordagem que combina técnicas de sistemas baseados em conhecimento 
("knowledge based systems") e técnicas de pesquisa operacional está em investigação. 
Soluções heurísticas são representadas declarativamente e interPretadas por encadeamento 
lógico para se alcançar uma forma de otimalidade local. 

1. INTRODUÇÃO 

Problemas de configuração de sistemas de distribuição de energia elétrica compreendem a 
alocação e realocação dos componentes do sistema elétrico, tal que múltiplos objetivos devem 
ser otimizados sujeitos a um número de restrições técnicas. Este problema de tomada de 
decisão tem mostrado ser um problema combinatório e tem sido abordado por técnicas de 
programação matemática [1-4]. Essas referências têm considerado o problema de planejamento 
de sistemas de distribuição de energia elétrica usando programação linear inteira-mista. 

Apesar dos modelos desenvolvidos serem bastante completos em termos de modelamento, o 
esforço computacional envolvido é bastante intenso, mesmo para redes elétricas de médio 
porte, quando um determinado número de anos deve ser planejado antecipadamente. Alguns 
enfoques heurísticos para o problema já foram desenvolvidos, os quais consideram algumas 
opções de modelamento do problema descartando certas restrições da formulação do problema. 
No entanto tais enfoques determinam soluções próximas da solução ótima com tempo de 
processamento bastante reduzido. Isso é usualmente feito modificando-se convenientemente o 
processo de solução do problema. 

Dado que os dados para o planejamento de sistemas de energia elétrica são imprecisos e 
incompletos em natureza, os autores sentem que o uso de abordagens heurísticas para o 
tratamento do problema é bastante recomendado. Tais abordagens deveriam considerar 
também situações de replanejamento, bastante úteis nos problemas de configuração de sistemas 
elétricos. 

Parece mais razoável representar heurísticas fora do procedimento principal de solução, isto é 
o usuário do sistema computacional tem facilidades para definir regras específicas para o 
problema que está tratando. Neste caso o mecanismo de inferência é portanto insensível a cada 
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caso particular em estudo. Este fato torna-se ainda mais real quando do modelamento de 
problemas de configuração em tempo real, nos quais o suprimento de energia deve ser 
restaurado depois de uma falha ocorrer no sistema de distribuição de energia elétrica. A 
necessidade de se determinar um ótimo global nesta situação não é tão importante. Obtendo-se 
uma solução sub-ótima que segue a "direção ótima" e satisfaz as restrições envolvidas é 
bastante mais relevante. Um número de decisões sequenciais tomadas durante o processo de 
solução pode ser entendido como objetivos locais onde soluções "Paret0-6timas" estariam 
sendo avaliadas. 

A representação de problemas de configuração de sistemas de distribuição de energia elétrica 
como problemas de decisão com restrições (PDR) permite o modelamento da classe de 
problemas acima e ainda mais. Um PDR é caracterizado por múltiplos objetivos, restrições 
genéricas, solução por decomposição e facilidades para replanejamento. Conforme apresentado 
por Petrie [5] a solução de tais problemas pode ser abordada através de procedimento de busca 
com regras de encadeamento para trás e manutenção do contexto. Este último recurso, 
manutenção do contexto, é executado usando-se semântica de "Sistemas de Manutenção da 
Verdade" (SMV). Os autores acreditam que a aplicação destas técnicas para o problema de 
configuração não só implicará em rapidez e eficiência computacional mas também possibilitará 
modelamento de condições de replanejamento, que são extremamente importantes em 
condições de emergência no sistema elétrico. 

2. O MODEW 

A parte do sistema elétrico a ser considerado será o de distribuição primária radial (que 
envolve níveis de tensão médios em tomo de 13.8kV). O objetivo básico do problema será, a 
partir de uma conjunto de trechos de alimentadores (cabos) e subestações de distribuição, que 
são disponíveis ou candidatos à instalação, determinar uma topologia que satisfaz as restrições 
técnicas do problema. 

O problema de configuração de sistemas de distribuição de energia elétrica usado para ilustrar 
o modelo em desenvolvimento é uma forma simplicada de um problema de configuração geral, 
dado que nao será considerado o aspecto temporal do problema. O problema mais geral 
também poderia ser formulado como um PDR. 

O sistema computacional em desenvolvimento é geral no sentido que qualquer PDR pode ser 
modelado. Os elementos principais da "linguagem" desenvolvida são objetivos, "frames", 
restrições e operadores. Objetivos definem o problema e são dinamicamente gerados por 
operadores durante a simulação devido a estrutura hierárquica de objetivos e sub-objetivos. 
"Frames" representam classes e objetos de cada problema específico. Operadores são entidades 
aplicáveis ao(s) objetivo(s) existente(s) quando um conjunto de condições são satisfeitas. 

A partir de um objetivo inicial especificado pelo usuário, um conjunto de operadores aplicáveis 
a instância do problema (definida pelo condição das "frames" do problema) é então avaliado. 
Uma ordenação parcial dos elementos desse conjunto leva à escolha de um operador, em 
particular, para uma dada instância. Como resultado desta escolha, são geradas novas 
atribuições para algumas "frames" bem como novos sub-objetivos. Se nenhuma restrição é 
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violada após as atribuições executadas, o processo continua até que todos os sub-objetivos na 
agenda sejam satisfeitos e uma solução viável - que atenda a todas restrições - seja gerada. 

o sistema computacional permite a determinação da "próxima" solução viável, caso seja 
requisitado pelo usuário. A figura 2. J mostra a estrutura hierárquica do problema, e como o 
processo de busca é encaminhado através de escolha de operadores/ instâncias, geração de 
novos atributos e sub-objetivos. Nota-se também que existe decomposição no processo de 
solução. 

Objetivo 

Operador/ 
Instância n 

Operadoresllnstâncias 
. ....... ............ ~eli~~~~~s .... . 

Obj.m 

ub-objetivos .... 

o ·do 
v 

operadores/o 
instâncias 

Figura 2.1 - Estrutura hierárquica de solução do problema. 

3. APLICAÇÃO EM CONFIGURAÇÃO DE SISTEMAS DE DISTRmmçÃO 

Nesta seção analisa-se a solução do PDR para um problema específico. Destaca-se que a 
ferramenta para modelamento desta classe de problemas é genérica e que o usuário do sistema 
tem facilidades para o modelamento do problema de configuração de sistemas de distribuição 
conforme será descrito a seguir. 

Como exemplo considera-se um problema de configuração simples onde dois tipos de barras 
( ou nós) são considerados: 

- barras de suprimento, que representam pontos com subestação existente ou candidata a 
instalação e, possivelmente uma carga; 
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barras de carga, que representam consumidores do sistema e portanto absorvem energia. 
Dentro desta categoria podem ser inclusas também barras de passagem, as quais não 
apresentam absorção ou suprimento de energia, mas que podem ser simuladas como cargas 
com demanda nula. 

Conexões entre as barras do sistema podem ser trechos de alimentadores existentes ou 
candidatos a serem instalados na rede elétrica. A figura 3.1 mostra um exemplo bastante 
simples de sistema de distribuição de energia com quatro barras (BUS!, BUS2, BUS3 e BUS4) 
a serem conectadas através de trechos de alimentadores candidatos a instalação (CON 1, 
CON2, CON3, CON4 e CON5). As barras BUS! e BUS2 são dois pontos possíveis de 
instalação de subestações candidatas a serem instaladas no sistema elétrico. 

I:IlJSI BUS2 

BlJS3 

Figura 3.1 - Exemplo de Sistema de Distribuição de Energia Elétrica 

As informações básicas representadas no modelo PDR dentro da estrutura de "frames", para 
barras e conexões, podem ser resumidas conforme descrito a seguir: 

Barra: 
Nome; 
Tipo; 
potência máxima nas barras de suprimento; 
demanda absorvida; 
estado da barra (conectado ou não ao sistema); 
custo de instalação (relevante para barras com subestações candidatas). 

Trecho: 
Nome; 
Barras terminais (inicial e final); 
Estado (instalado ou não); 
Capacidade máxima do trecho 
Fluxo (potência em % da capacidade máxima do trecho); 
lmpedância do trecho; 
Custo de instalação. 
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o problema analisado refere-se à determinação de quais subestações e trechos de rede devem 
ser instalados para configurar o sistema, sendo que o conjunto de restrições técnica~ 

estabelecidas a priori seja satisfeito. 

o procedimento de solução do problema decompõe a rede elétrica em sub-sistemas. Quando 
uma nova facilidade (trecho de alimentador ou subestação) é comissionada, o subsistena 
resultante, que é composto pelas barras desconexas, deve ser configurado. Portanto um novo 
objetivo é gerado e adicionado à agenda de objetivos. 

Dois operadores, INSTALA_TRECHO e INSTALA_SUBESTAÇÃO, podem então ser 
definidos dentro do modelo PDR para modelamento de trechos de alimentador e subestações, 
respectivamente, a serem instalados no sistema. 

O operador INST ALA _TRECHO procura por trechos de rede ainda não instalados com um,a 
das barras terminais já conectada ao sistema e outra não conectada ainda. Por outro lado, o 
operador INSTALA_SUBESTAÇÃO procura por barras de suprimento que não foram 
conectadas ao sistema. 

A título de ilustração, o esqueleto da definição de um operador dentro da "linguagem" do 
sistema para solução do PDR é apresentado na figura 3.2. 

(INSTAlA TRECHO 
(objetivo_aplicável (PlAN ?sys) 
(dado_que 

( ), 

( ) 
( contingências 

( ), 
......... 
( ) 

(novasJnstâncias 
( ), 
....... .. 
( ) 

(novas_atribuições 
( ) , 

( ) 
(novos_objetivos 

( ), 

( )) 
Figura 3.2 - Esqueleto de um Operador 

O objetivo inicial (fornecido pelo usuário) no caso da configuração de um sistema de 
distribuição seria por exemplo (PlAN SISTEMA), onde SISTEMA é um "frame" que contém 

- 417 -



I SBAI - UNESP - Rio Claro/SP - Brasil 

informação sobre o sistema a ser configurado. No caso do operador da figura 3.2, este teria 
então objetivo apUrável PLANcom a váriavellocal ?sys "instanciada" como SISTEMA 

A seção (dado que ... ) contém as condições do operador que são verificadas com o contexto 
corrente na memória de trabalho, obtida dos dados das "frames". Funções intrínsecas são 
definidas para a linguagem e o usuário pode definir outras quando necessário. 

A seção (contingências ... ) permite que hipóteses representadas durante o período de 
planejamento resultem não verdadeiras, resultando em uma condição de replanejamento. Para 
o caso do problema de configuração de sistema de distribuição a contingência de uma falha de 
um trecho de alimentador seria representada por algo como (falha ?trecho). 

A seção (novasJnstâncias ... ) define novas instâncias de uma dada "frame". Conforme 
mencionado para o caso da formulação de problemas de configuração de sistemas de 
distribuição de energia elétrica, quando um operadorlinstância é selecionado, um novo 
sub-sistema (com as barras ainda desconexas) deve ser configurado. Este novo sub-sistema 
corresponde a um novo objeto (ou nova instância) da "frame" correspondente. 

A seção (novas_atribuições ... ) corresponde às novas atribuições de certos objetos de 
"frames". Por exemplo, o operador INSTALA_TRECHO atribui novos valores ao estado da 
barra terminal do trecho escolhido e ao estado do trecho em questão. Nesta seção o usuário 
pode também definir funções que são implementadas em linguagem C, que são específicas 
para o problema ou modelamento em questão. Para o problema de configuração de sistemas de 
distribuição de energia elétrica a função "fluxo de potência" (uma ferramenta bastante padrão 
para análise de sistemas elétricos) foi usada. Esta função determina os fluxos nos trechos da 
rede e em subestações bem como as tensões nas barras do sistema conexo (i.e. barras isoladas 
não são consideradas). Os resultados são internamente atribuidos para os objetos das "frames" 
correspondentes. 

A seção (novos_objetivos ... ) define novos objetivos a serem alcançados que são adicionados 
na memória de trabalho de objetivos (ou na agenda). O operador INSTALA_TRECHO define 
um novo objetivo que corresponde a configurar o sistema desconexo restante. O processo de 
solução é terminado quando todos os objetivos na agenda são satisfeitos sem violação de 
restrições. 

Para um dado objetivo na agenda, um conjunto de operadores/instâncias aplicáveis é 
determinado e um elemento deste conjunto deve ser escolhido por vez. Esta escolha é 
executada de acordo com uma dada ordem de preferências (por exemplo, através de 
meta-operadores). Para esta versão inicial do problem uma estrutura de preferências muito 
simples, determinada pela posição dos operadores e instâncias de "frames" nas respectivas 
listas foi utilizada (por exemplo, a escolha de um trecho de alimentador candidato é sempre 
preferida a uma subestação). Quando violações nas restriçõe~ ,do problema são identificadas, o 
mecanismo de inferência executa encadeamento "para trás" em direção ao operador/instância 
mais próximo. Isto corresponde a decisão mais recente em um ou mais níveis anteriores que 
não foram explorados no processo de busca. 
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Quando a solução é identificada, isto é todos os objetivos e restrições foram satisfeitos, o 
procedimento é finalizado. O controle do PDR tem facilidade que permite o usuário do sistema 
pedir uma nova solução viável para o problema. Nesse caso, o processo de busca é continuado 
como no caso de violação em restrições até que uma nova solução seja identificada ou nenhum 
operador/instância possa ser gerado. 

Os autores conseguiram simular a técnica de " branch-and-bound " (bastante utilizada em 
problemas de programação inteira e problemas de carácter combinátorio) dentro da estrutura e 
sintaxe do PDR. Neste caso um valor máximo de cust~ é armazenado sempre que uma solução 

- -

viável é gerada. As soluções apresentadas ao usuário são, desta forma, gradualmente mais 
econômicas. 

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O protótipo desenvolvido determina muito rapidamente uma solução viável para o problema de 
configuração de sistemas de distribuição de energia elétrica. O modelo considera restrições de 
tensão, restrições em capacidade máxima dos componentes e restrições financeiras. 

Desenvolvimentos nesta versão básicas estão sendo atualmente estudados pelos autores, quais 
sejam: 

Replanejamento e análise de contingências: o desenvolvimento de técnicas para 
manutenção de contexto por SMV ("sistemas de manutenção da verdade") de acordo como 
o trabalho inicial de Doyle [6] que foi intensamente aplicado para "Directed Dependency 
Backtracking" [7]. 

Estrutura de preferências: a ordenação parcial nos operadores/instâncias será 
dinamicamente avaliada por operadores de preferência durante o procedimento de solução. 

Análise de problemas relacionados, tais COI1KJ: 

- Problemas de reconfiguração de sistemas de potência em tempo real, quando o sistema 
elétrico deve ser reconfigurado com mínimo corte de carga depois da ocorrência de uma 
uma ou mais falhas em componentes do sistema. 

- Operações de manobra no sistema de distribuição podem ser obtidas em estudos 
"off-line" que simulariam faltas no sistema e melhorias nas condições de operação da 
rede em condições normais (por exemplo, determinação de um melhor perfil de 
carregamento entre os vários alimentadores de uma subestação); 

- Planejamento de sistemas de distribuição com . múltiplos objetivos: a ordenação de 
preferências seria implementada de modo que operadores/instâncias sejam 
explicitamente escolhidos de acordo com diferentes objetivos. Por exemplo, a decisão 
não seria somente dependente no custo, mas também em aspectos como impacto no 
ambiente e confiabilidade. A decisão de escolher novas facilidades para o sistema 
seguiria uma estrutura de preferência definida por meta-operadores, conforme citado 
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anteriormente. O resultado seria uma solução viável de compromisso. que é a mais 
próxima de uma solução "ideal" (uma solução não necessariamente viável na qual todos 
os objetivos seriam simultaneamente otimizados). 
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Resumo 

o Planejamento do Processo Assistido por Computador trabalha com todo o 
processo de tomada de decisões envolvidas nas especificações do processamento 
de uma peça para um ambiente de manufatura específica. Normalmente, as 
funções de planejamento são estruturadas em dois níveis, planejamento macro e 
planejamento de operações. 

Neste trabalho é discutida a implantação de Módulos de Planejamento de 
Operações Baseados em Conhecimento em sistemas de Planejamento do Processo 
Assistido por Computador. O Planejamento de Operações é baseado no método 
generativo automático. É também mostrada a localização desses módulos dentro 
de um ambiente de Planejamento do Processo desenvolvido na EESC- USP. 

Palavras Chaves: Planejamento Automático, Planejamento de Operações, 
Projeto Apoiado em Features. 

1 Introdução 

O Planejamento do Processo é a atividade de manufatura que descreve e especifica a sequên
cia de operações de fabricação de uma peça, desde a matéria prima a ser utilizada até seu 
estado final. O plano de processo contém, como aspectos gerais, a sequência de operações para a produção de uma peça, o ferramental e dispositivos necessários, quais os equipamentos que devem ser utilizados, tempos padrão para as operações e preparação de máquinas. No 
caso da utilização de máquinas comando numérico (CN ou CNC), o programa CN também 
faz parte do plano de processo. 

!Trabalho realizado com auxílio da FAPESP 
2Trabalho realizado com auxílio do CNPq e FAPESP 

- 421 -



[ SBAI - UNESP - Rio Claro/SP - Brasil 

Atualmente, esse planejamento é realizado de uma forma convencional e não sistemática, 
:ausando um aumento no custo de fabricação de uma peça por falta de especificações pre
: isas. Além disso, o planejamento convencional não é suficientemente veloz para corrigir 
um plano de processos segundo as necessidades da prática. A preparação de orçamentos de 
fabricação de peças é fundamental para garantir a competividade de uma empresa e depende 
do planejamento do processo. 

Por estar localizado entre as funções de projeto e fabricação, o planejamento do processo é o 
elo essencial na integração da manufatura. Ele transforma as especificações de produto em 
informações de processo, com os tempos e locais de trabalho para o planejamento da produção 
e instruções aos operadores do chão-de-fabrica. Com o advento de aplicativos computacionais 
para apoiar o projeto - ComputeI' Aided Design (CAD) - e planejamento da produção -
MRP, SFC, ... - o planejamento do processo torna-se o gargalo na tentativa de se implantar 
a Manufatura Integrada por Computador - ComputeI' Integrated Manufacturing (CIM). 

Todos esses fatores, bem como o crescente desenvolvimento de frentes de pesquisa nas áreas 
de Manufatura Integrada por Computador, Sistemas Flexíveis de Manufatura, Modelagem 
de Sólidos, Engenharia de Software, Inteligência Artificial e Redes de Computadores, en
tre outros, fazem com que se procure implantar o Planejamento do Processo Assistido por 
Computador (CAPP - ComputeI' Aided Process Planning) visando um aumento da pro
dutividade de suas atividades . O CAPP deve incorporar os novos desenvolvimentos com
putacionais existentes, os quais possibilitam aplicações anteriormente inviáveis como, por 
exemplo, a geração automática de um plano de processo ou planos de operações. O plano 
de operaração se refere ao detalhamento de uma operação de fabricação . 

N a geração de um plano de processo, utilizam-se informações geométricas provenientes do 
projeto, bem como especificações tecnológicas - i.e. tolerâncias, acabamento superficial, 
propriedade dos materiais, etc. Para o planejamento automático é necessário solucionar 
alguns problemas relacionados com interfaceamento entre sistemas CAD e CAPI>. Com este 
objetivo foi desenvolvido na EESC-USP um sistema de Projeto Orientado à Manufatura que 
proporciona uma integração automática entre os sistemas de CAD e CAPP. 

Por outro lado, o método de planejamento de processo interativo não deve ser abandonado, 
a fim ele garantir a flexibilidade do sistema durante o planejamento. Assim, é necessário 
viabilizar a integração dos diferentes métodos de planejamento em um único sistema para 
que o processista - usuário do sistema - decida qual usar dependendo de suas necessidades. 

O objetivo deste trabalho é discutir a implantação de módulos automáticos de planejamento 
de operações, utilizando técnicas de Inteligência Artificial, nos diferentes métodos de plane
jamento. 

O trabalho está organizado da seguinte forma: na seção 2 são apresentados os conceitos 
básicos, métodos, classificação e estruturação das funções do planejamento de processo. Na 
seção 3 é apresentado um Ambiente de Planejamento do Processo, baseado em um editor 
tecnológico, em torno do qual podem ser executados diversos módulos para realizar pla
nejamento variante e generativo. Uma solução - que será integrada nesse Ambiente -
é apresentada na seção 4, para o planejamento de operações usando o método generativo 
automático. Finalmente na seção 5 são apresentadas as conclusões pertinentes. 
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2 O Planejamento do Processo Assistido por Compu
tador 

o Planejamento do Processo Assistido por Computador trabalha com todo o processo de 
tomada de decisões envolvido nas especificações do processamento de uma peça para um 
ambiente de manufatura específico [1]. Estas tomadas de decisões incluem: interpretação do 
modelo do produto; seleção e sequenciamento de operações de usinagem; detalhamento de 
operações; seleção de máquinas; seleção de ferramentas; cálculo de condições de usinagem; 
geração de programas CN, entre outros. 

Normalmente, as funções de planejamento do processo são estruturadas en dois níveis -
Figura 1: 

• planejamento macro; 

• planejamento das operações. 

Figura 1: Estruturação das Funções do Planejamento do Processo 

o planejamento macro engloba aquelas funções que produzem informações suficientes para 
o sequenciamento das operações de fabricação da peça. Mas são as informações resultantes 
do planejamento das operações que são enviadas ao chão-de-fábrica (produção). 

Basicamente, a classificação mais usual de sistemas de Planejamento de Processo Assistido 
por Computador utiliza os seguintes métodos para o planejamento - Figura 2 . 

• planejamento variante; 
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........ 
peça 

A 

recuperar plano 
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I~I I I~I~I plano = === == = = base --------------

• 
modificar plano 
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/ 

VARIANTE 

GENERATIV 

peça 
A 

• 
analisar desenho 

• 
formu~ario [[]] 

yazlo 

• 
elaborar plano 

Figura 2: Definição Básica dos Métodos de Planejamento do Processo 

• planejamento generativo. 

o planejamento variante utiliza o computador para armazenar os planos de um grupo de 
componentes semelhantes por meio de procedimentos e tabelas. Nesse método o processista 
tem como base um plano padrão ou plano semelhante, já existente. Ao recuperar um plano 
que serve como base a tarefa desejada, o processista edita esse plano para criar o plano 
variante que satisfaça os requisitos específicos do componente que está sendo planejado. 

O planejamento generativo, entretanto, é baseado na criação de um novo plano sem referência 
a nenhum plano já realizado. No método generativo, parte-se da representação da peça e 
através de inferências automáticas ou interativas especifica-se um novo plano de processo. O 
planejamento generativo pode ser dividido em generativo interativo e automático, de acordo 
com o tipo de inferência realizada. 

No caso de planejamento generativo interativo, a representação da peça pode ser um desenho 
tradicional e, com auxílio de um editor que acessa informações padronizadas de manufatura, 
o processista edita o plano de processo interativamente. 

Deve ser observado que os sistemas generativos existentes são, normalmente, desenvolvidos 
para resolver casos específicos de planejamento [12,6,9]. 

Um sistema ideal de Planejamento do Processo seria um sistema híbrido, combinando os 
dois métodos de planejamento descritos. 

Dependendo do grau de automação desejado para as funções de planejamento e do tipo de 
peça, ex istem domínios - Figura 3 - onde é viável a construção de Sistemas Baseados em 
Conhecimento para o planejamento automático. Entre esses domínios encontra-se o plane
jamento de operações . Neste caso, o domínio é restrito ao planejamento de uma operação, 
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considerando os possíveis recursos para realizar essa operação. Quando for necessário o pla
nejamento de uma operação, o SBC correspondente a essa operação deve ser ativado. Esse 
SBC, utilizando as informações referentes aos recursos realmente disponíveis para fabricar a 
peça da qual essa operação faz parte, deve encontrar um plano apropriado para a operação. 
Desta forma, é possível obter um alto grau de automação. 

pecas slmilarers baseado features 

plano processo planej. operaçoes 

CAPPE 
(envlromenl) 

familias peça funçoes espec. 

Is 13 15 13 19 lo I 

P I an o pro cesso 

• --- - --- - --- - --- - --- - --- - --- - --

Figura 3: Domínios de Conhecimento para Automação do Planejamento do Processo 

Considerando este fato, neste trabalho será dado ênfase ao desenvolvimento de Sistemas Ba
seados em Conhecimento para o planejamento de operações e à implantação desses módulos 
em um sistema CAPP generativo interativo. 

3 O Sistema CAPP Environment 

Foi desenvolvido na Escola de Engenharia da USP-São Carlos um sistema de planejamento do 
processo assistido por computador baseado em um editor tecnológico denominado CAPPE 
- Computer Aided Process Planning Environment [llJ. Em torno desse ambiente desen
volvem-se diversos módulos. Uma vez que um sistema CAPP deve ser específico para cada 
empresa, esses módulos diferem nos problemas tratados e nas soluções fornecidas, de maneira 
a atender às necessidades específicas dessas empresas. 
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o CAPPE é um ambiente que permite a utilização dos métodos de planejamento variante 
e/ou generativo conforme as particularidades de cada empresa. No planejamento genera
tivo do CAPP Environment, o processista pode gerar interativamente o plano de processo 
ou o sistema gera o plano automaticamente para domínios específicos, como mencionado 
an teriormen te. 

No caso do planejamento generativo interativo criou-se, para cada função do planejamento do 
processo, protótipos específicos para cálculo de tempo de fabricação; escolha de ferramentas 
baseado em um gerenciador de ferramentas; montagem de máquinas específicas; cálculo de 
condições de usinagem; desenho de croqui; obtenção de operações de inspeção, etc. A filosofia 
básica das soluções propostas no desenvolvimento dos módulos que integram o CAPPE é que 
o par computador-homem devem trabalhar conjuntamente. 

Entretanto, é possível incrementar o nível de automação de alguns dos módulos implemen
tados no ambiente CAPPE [10] . A solução utilizada para incrementar o nível de automação 
de alguns desses módulos é através do uso de técnicas de Inteligência Artificial. 

A meta é que esses módulos específicos forneçam ao processista funções adicionais de plane
jamento que sejam executadas de forma automática ou semi automática. Como mencionado 
anteriormente o objetivo deste trabalho é a implementação de Módulos Baseados em Conhe
cimento para realizar, especifi camente, o planejamento automático de operações. 

4 Módulos Automáticos de Planejamento de Opera
çoes 

A tecnologia de Sistemas Baseados em Conhecimento tem separado, tanto física quanto 
logi camente, o conhecimento do domínio do software que usa esse conhecimento para o 
raciocínio. A a rquitetura básica de um SBC é mostrada na Figura 4. Ela é constituida 
de um Shell que contém os mecanismos de inferência e controle - raciocínio - bem como 
facilidades de explicação do raciocínio, de editores da Base de Conhecimento e interface 
com o usuarlo. A Base de Conhecimento - BC - contém informações sobre como fazer 
o planejamento de operações, considerando as informações do produto desejado, enquanto 
que a Base de Oados3 - BO - contém informações estáticas referente a disponibilidades de 
máquinas, ferramentas, etc. 

O gargalo principal na construção deste tipo de sistemas está na aquisição, estruturação e 
representação do conhecimento. No caso específico de planejaniento automático é necessário, 
além de usar uma metodologia para aquisição de conhecimento, reconhecer os atributos 
envolv idos no planejamento de operações, as funções a serem planejadas, capacidades e 
limitações das máquinas e ferramentas, etc. A metodologia para à aquisição de conhecimento 
que foi utilizada é baseada em métodos de eli citação de conheciment04 como as diversas 
técnicas de entrevistas, análises de casos, análise de protocolo e repertório "grid" entre 
outras [2,7] . 

Como já mencionado, para o planejamento automático é necessário solucionar o problema 

3Deve ser observado que a BD pode ser considerada como parte da BC. Entretanto a BC é qualitativa
mente diferente da BD. 

40 modelo que usa técnicas para extrair o conhecimento de especialistas humanos é denominado Elicitação 
de Conhecimento. 
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Figura 4: Estrutura Básica dos SBC para Planejamento de Operações 

de interface CAD jCAM a fim de permitir a integração com a manufatura. Este problema 
está sendo solucionado através de uma interface automática utilizando o modelo de projeto 
apoiado em "features"s. 

Já foi projetado um sistema, com as características acima, denominado Projeto Orientado à 
Manufatura para peças rotacionais. Este sistema, descrito em detalhes em [8], foi implemen
tado para o domínio de eixos de redutores. Neste sistema, uma biblioteca de "features" foi 
definida para ser usada pelo projetista no desenho da peça. O sisten1a define características 
tecnológicas, geométrica:s e de produto que são passadas para a planejamento do processo 
- Figura 5. 

A interligação CADjCAPP é realizada através de um arquivo intermediário que contém 
as informações gerais da peça, bem como aspectos relacionados com a forma e parâmetros 
tecnológicos. A vantagem de usar este arquivo intermediário é a facilidade de interligação com 
qualquer sistema CAPP, inclusive com módulos que utilizam apenas informações referentes 
a "features" específicos para fazer o planejamento de operações. 

Com as informações referentes às "features" utilizando o sistema de Projeto Orientado à 
Manufatura, está sendo implementado um Sistema Baseado em Conhecimento que gera, 
para domínios específicos, neste caso eixos de redutores, uma sequência básica de operações 
de fabricação com as respectivas máquinas para a peça - planejamento macro. 

Entretanto, é interesante implementar SBC dedicados a fazer o planejamento de operações 

5Features pode ser visto como regiões ou partes de uma peça que possuem algum significado para o 
processo de manufatura. 
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Parametros Parametros 
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- Descrição - Projetista 

- Material - Tratamento 

- Data Termico 

Figura 5: Características Geométricas e Tecnológicas 

conforme os recursos disponíveis para fabricar a peça. Estes módulos automáticos de pla
nejamento de operações - Figura 6 - podem ser integrados a sistemas CAPP nos vários 
métodos de planejamento. 

Em sistemas CAPP, que usam o método variante ou generativo interativo, os módulos au
tomáticos são ativados pelo processita para fazer o planejamento de operações. 

Quando o planejamento é baseado no método generativo automático os módulos automáticos 
responsáveis pelo planejamento de uma operação podem ser ativados via um SBC Contro
lador. A Figura 6 mostra a localização dos Módulos Automáticos dentro do ambiente de 
planejamento do processo CAPPE. 

Atualmente, os SBC's estão sendo implementados utilizando a Shell Nexpert Object, que 
utiliza o paradigma de orientação a objetos e regras de produção para representar o conhe
cimento. Contudo, não se pode garantir que o planejamento automático gere sempre todas 
as informações necessárias ao chão-de-fábrica. Dessa forma, a edição do plano de processo 
pode ser complementada com as informações obtidas de outros módulos que estão atualmente 
sendo desenvolvidos (tais como sistema gerenciador de ferramentas, módulo para cálculo de 
tempos e outros) integrados no CAPPE. 

É importante lembrar que a contrução desses SBC's é viável para domínios específicos onde 
se deseja um elevado grau de automação. 
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produçao - --------

Figura 6: Localização do SBC no CAPPE 

5 Conclusões 

Neste trabalho foram discutidos diversos problemas de Planejamento do Processo Assis
tido por Computador e apresentado o ambiente CAPPE, em torno do qual desenvolvem-se 
diversos módulos para realizar planejamento. 

Dentro do método de planejamento generativo, para realizar a interface entre CADjCAPP 
foi implementado um sistema de Projeto Orientado à Manufatura cujo domínio de aplicação 
é, a princípio, peças rotacionais. Atualmente está sendo implementado um SBC que gera, 
para esse domínio de conhecimento, o plano macro. 

Em determinados casos é necessário refinar as informações de algumas operações, i.e. fazer 
o planejamento das operações, conforme os recuros disponíveis para a fabricação da peça em 
questão. 

Para o detalhamento de operações do plano macro, foi proposta a construção de SBC's 
responsáveis pelo planejamento de operações, que podem ser utilizados por sistemas CAPP 
em diversos domínios de peças. 

Consideramos que esta proposta contribui para a automação do planejamento do processo, 
uma vez que esse modelo proporciona uma integração gradativa e compatível com a realidade 
e necessidades da industria manufatureira nacional em termos de Planejamento do Processo 
Assistido por Computador. 

- 429-



I SBAI - UNESP - Rio Claro/SP - Brasil 

Referências 

[1] Chang, T.C, Wysk, R.A. An Introductionto Auto,mated Process Planning Systems. 
Prentice-Hall, 1985. 

[2] Cooke, N.M., McDonald, J.E. The Application of Psychological ScalingTechniques to 
J(nowledge Elicitation for J(nowledge-Based Systems. International Journal of Man
Machine Studies, Vol. 26, pp . 533-550, 1987. 

[3] Van Houten, F.J.A.M. PART: A Compute7' Aided Process Planning System. Tese Aa
chen, 1992. 

[4] Kusiak, A. (Ed.) J(nowledge Based System in Manufacturing. Taylor and Francis, 'Lon
don, 1989. 

[5] Krause, Frank-Lothar et alli. Feature Based Approach for the Integration of Design and 
Process Planning Systems. In Preprints of the IFIP WG 5.2 Workshop on Geometric 
Modeling, New York, June 1990. 

[6] METCAPP: Computer-Aided Process Planning. Catálogo IAMS, Ohio:IAMS, 1992. 

[7] Moore, C.J., Miles, J.C. J(nowledge Elictitation Using more than one Expert to Cover 
the same Domain. Artificial Inteligence Review, pp. 255- 271, 1990. 

[8] Rodrigues, S.R.; Rozenfeld, H.; Monard, M.C. A Feature Based Design Interface for a 
CAPP Environment. Anales deI Primer Congreso International de Informatica, Com
putation y Teleinformatica, Informatica'93, Mendoza, Argentina, pp 33-42, Junho 1993. 

[9] Rozenfeld, H. Um Sistema CAPP Modular para Indústrias Pequenas e Médias. 
Máquinas e Metais, 25 (290): pp. 26-38, 1990. 

[10] Rozenfeld, H., Rodrigues, S.R., Oliveira, J .F.G .. AI Based Methods Integrated into a 
CAPP Environment. In Proceedings of the Twenty-ninth International MATADOR 
Conference, The Macmillan Press Ltd, Manchester. pp. 55-58,1992. 

[11] Rozenfeld, H.; Kerry J1'., H.T.; Almeida, A. S.; Ribeiro, C.E.S . CAPP Environment as 
Nucleous for Specific CAPP Solutions. CIRP International Seminar on Manufacturing 
Systems, Copenhagem. pp. 115-124, 1992. 

[12] SUPER CAPES: Computer Aided Process Planning and Estimation. Catálogo SD 
SCICO, 1990. 

- 430-



I SBAI - UNESP - Rio Claro/SP - Brasil 

UMA SOLUÇÃO DE INTEGRAÇÃO DA MANUFATURA 
ATRAVÉS DO SEU GERENCIAMENTO 

Henrique Rozenfeld 
Sérgio Takahashi 

Alexandre José Tiberti 

Departamento de Eng.enharia Mecânica 
Escola de Engenharia de São Carlos-USP 

Rua Dr. Carlos Botelho, 1465 
São Carlos -SP 

CEP 13560 

Resumo 

Este trabalho apresenta uma solução de integração baseada no 
gerenciamento integrado de informações e atividades. Neste 
contexto foi desenvolvido o sistema CIM-Manager suportado por um 
Metabase de Dados. Este sistema tem a função básica de gerenciar 
o fluxo de informações e atividades geradas e recebidas em cada 
fase do processo de manufatura e assim, garantir a consistência 
das informações. 

1) INTRODUÇÃO 

A maioria das empresas iniciam o seu processo de integração 
da manufatura, automatizando funções especificas, tais como a 
adoção de sistemas de projeto assistido por computador(CAD), 
engenharia assistida por computador(CAE), programação comando 
numérico (SNC) e etc .. Nesta iniciativa corre-se o risco de se 
realizar investimentos automatizando-se atividades que 
duvidosamente sejam prioridades para uma otimização giobal. Outro 
fato negativo é a automatização em um ambiente não racionalizado. 

Por outro lado, existem empresas que não adotam a automação 
flexivel no inicio de um processo de integração, mas ·investem 
inicialmente em sua reestruturação, sistematização das at.ividades 
e treinamento das pessoas. Este é sem dúvida o processo lógico e 
ideal de inicio de atuação, mas'com uma ressalva: os resultados 
são a médio/longo prazo. 

Este trabalho apresenta uma solução de integração da 
manufatura baseada no gerenciamento de informações e atividades, 
servindo como um catalizador do segundo modo de atuação citado, 
visando a integração. 

2) ELEMENTOS DA MANUFATURA INTEGRADA 

Existem vários conceitos, tecnologias e métodos, que são os 
elementos fundamentais para o estabelecimento da manufatura 
integrada, a saber: 

a) Mudança no perfil da mão-de-obra: A especialização e a 
habilidade da mão-de-obra têm uma importância menor. A 
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necessidade de maior amplitude intelectual e espírito generalista 
na solução de problemas são requisitos importantes. Este perfil 
deve ser aplicado na formação de grupos de trabalho. Deve ocorrer 
uma menor divisão de trabalho(queda do Taylorismo) e uma maior 
integração entre as funções. Prevê-se também uma menor 
quantidade de funcões de supervisão, já que muitas atividades de 
controle são automatizadas e outras eliminadas . 

b) Mudança na estrutura organizacional: Eliminação da 
mentalidade de especialização dentro de uma organização. Criação 
de unidades de negócios. Essas unidades praticam a auto-gestão, 
como se fossem mini-fábricas dentro de uma fábrica, com todas as 
funções independentes da organização maior . 

Deve ocorrer uma redução do número atual de níveis 
hierárquicos. Os sistemas computadorizados agilizam a troca de 
informações entre os diversos níveis, facilitando também as 
tomadas de decisões. Acontece uma participação mais efetiva dos 
funcionários dos escalões inferiores da empresa e nas decisões 
estratégicas. 

c) Sicronização das Atividades: Consiste na diminuição do 
"lead-time" de produção, fator de competitividade das empresas em 
relação ao desenvolvimento e introdução de novos produtos no 
mercado. A filosofia Just-in-Time vêm a atender a este propósito. 

A adoção da filosofia Just-in-Time tem o objetivo principal 
de eliminar os desperdícios na manufaturn e de se obter 
flexibilidade para o atendimento de p2qc 0nas alterações na 
demanda de mercado. Um dos pontos principais para alcançar este 
objetivo concentra-se na redução do tempo ~e execução da 
produção. Por outro lado a redução do tamanho do lote é 
fundamental pois acarreta em reduções no seu tempo de 
processamento, reduções nos tempos de espera entre processos e 
mudanças no arranjo-físico, com consequente redução no tempo de 
transporte. Esta filosofia é extendida para a empresa como um 
todo. 

d) utilização da Tecnologia de Informação: A Tecnologia de 
Informação é utilizada tanto do ponto de vista de aumento da 
velocidade de processamento de informações (aumento de 
produtividade na execução das atividades) , como na integração 
das multi-tecnologias existentes na organização. Aqui se 
concentra a utilização e desenvolvimento de sistemas CAD/CAE, 
CAPP, MRP, FMS, CAM e etc., assim como as tecnologias de 
conectividade/comunicação e as interfaces. 

e) Gerenciamento Integrado de Informações: Devido a 
existência de um grande número de informações e a necessidade de 
se ter essas informações sempre consistentes, deve-se ter um 
gerenciamento e controle integrado destas informações, visando-se 
a sua qualidade assegurada~ 

f) Qualidade Total: A Qualidade deve ser assegurada em todas 
as fases do ciclo produtivo e não somente na inspeção de 
peças/produtos finais como é feito convencionalmente, inclusive 
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do ponto de vista ·da qualidade de fornecedores. Há a utilização 
de procedimentos como programas de Garantia de Qualidade e 
técnicas como QFD (Decomposição de função Qualidade), Taguchi, 
CEP(controle estatístico do processo) e etc .. 

g)Estratégia de manufatura: Todo o objetivo de integração 
da manufatura, assim como os conceitos, tecnologias e métodos 
citados, devem estar em um contexto estratégico de manufatura, 
derivado dos objetivos estratégicos de negócios, para haver uma 
integração entre os objetivos na empresa . Para a implantação 
desta estratégia assim como para um projeto de integração deve-se 
ter um "Modelo de Empresa"(Rozenfeld, et. al, 1992) bem 
determinado. 

3) SOLUÇÃO DE INTEGRAÇÃO DA MANUFATURA ATRAVÉS DO GERENCIAMENTO 

3.1) conceituação 

Esta solução de integração da manufatura é baseada no 
gerenciamento integrado de atividades e informações que tem como 
ponto central o sistema CIM-Manager(Takahashi, 1991). 

O sistema CIM-Manager viabiliza e promove uma integração 
lógica e física em diversos níveis no processo de manufatura de 
uma empresa, acompanhando e controlando a realização das 
atividades de manufatura. Da mesma maneira, o CIM-Manager 
controla a comunicação dos diversos sistemas computacionais 
existentes (comerciais ou específicos) que são usados para 
auxiliar a realização das atividades de manufatura. 

A função básica desse sistema, é gerenciar o fluxo de 
informações geradas e recebidas em cada fase do processo de 
manufatura e, assim, garantir a consistência das informações, ou 
seja, manter as informações sempre atualizadas quanto ao seu 
status e localização. 

Um conceito fundamental adotado é o conceito de Modelo de 
Empresa e Modelo da Arquitetura Física . Modelo de Empresa é um 
padrão de referência que possui uma descrição completa da 
empresa, abrangendo todas as funções, informações e recursos da 
empresa, em uma forma racional) e como organizacionalrnente a 
empresa é estruturada. 

O Modelo de Arquitetura Física contém basicamente uma 
descrição detalhada da Arquitetura Física da empresa, a saber: 

- O mapeamento da distribuição física das informações. 
- A redundância de dados existentes. 

A localização física (sub-diretórios) dos sistemas 
existentes. 

- As visões do sistema CIM-Manager, caracterizado por grupos 
de funções. 

- O tipo de transferência de dados. 

Do Modelo de Empresa e da Arquitetura Física é gerada uma 
Metabase de Dados denominada é a base de dados com a qual o 
sistema CIM-Manager trabalha . A Metabase de Dados contém além do 
modelo da empresa, as informações de localização e situação de 
todas as informações distribuídas nas diversas bases de dados na 

- 433-



I SBAJ - UNESP - Rio Claro/SP - Brasil 

empresa. Ela não éontém a cópia de um desenho de uma peça, por 
exemplo, mas contém as informações de onde está localizado este 
desenho e qual a sua situação. A parte da Metabase de Dados que 
contém os dados do Modelo de Empresa e da Arquitetura Fisica é 
denominada de "estática" e a parte que contém informações de 
situação e localização de atividades é denominada de "dinâmica". 

Para que o sistema CIM-Manager possa oferecer ao usuário uma 
interação simples e rápida e para que o usuário possa desenvolver 
suas tarefas de forma adequada, o sistema foi dividido em partes 
distintas: um Shell e um conjunto de ap~icativos especificos 
(Figura 1). 

r-------------------------------------------------------------~ 

I 
:::: Requisição MDB ~ 

Estática 

Acionamento de 
.... 

~ 
._ . 

1 
Sistemas de Auxilio 

I 
i 
1 ~ ... ~r 
I I ~ Shell - CIM 

r ~ 
Atualização 

! 
Programaçao 

I ~ ~'" ~ e 
Controle 

._. . _J I I 

de AlIvIdades r·j i 
i 

MDB l_._._._.=;[ ~~~~:ent~e d~so Dinâmica 

Geral 

CIM - Manager 

rtoonaçoes 
r·-·-·- · - · - · - · - · - ·~ · - · -·- · - ·- · -·- · - ·~·- ·- · -·-·- · - ·-·-~ . -.- . -.-._._ . _._._._ . _ ._._._ . -._._~ 

Figura 1 - Visão detalhada do sistema CIM-Manager 

No conjunto de aplicativos especificos que o CIM-Manager 
possui destacam-se os aplicativos de consulta, especificos para 
cada "visão ll ou grupo de usuários, um sistema gerenciador de 
pedidos, um sistema gerenciador de árvore do produto e um sistema 
de planejamento e controle de atividades. 

3.2) A descrição do sistema CIM-Manager 

o Shell é responsável pela interface, isto é, realiza a 
interação entre o usuário e o sistema CIM-Manager. Além disso, é 
ela quem controla a execução de todos os aplicativos e sistemas 
de auxilio para a realização das atividades. 

O Shell do CIM-Manager é composta por cinco módulos básicos: 
programação e controle de atividades, requisição de informações, 
atualização de informações, acionamento de sistemas de auxilio e 
acionamento de sistemas de uso geral. 
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Os cinco módulos são acessiveis ao usuário em uma ordem 
determinada pelo ambiente oferecido ao projetista ou processista 
em sua função. Esse ambiente é chamado de "Visão". São, até o 
instante, um total de quatro V1soes identificadas: Gerente, 
Padrão, Transporte e Programação. 

A seguir apresenta-se de forma resumida, cada um dos cinco 
m6dulos do "shell" do CIM-Man'ager. 

q m6dulo de programação e controle de atividades tem a 
função de planejar, sequenciar, distribuir, controlar e monitorar 
as atividades da empresa. O m6dulo de requisição de informações 
tem a funcão de verificar todas as informações que a atividade 
selecionada necessita e controlar a utilização de informações ou 
a sua transfêrencia. O m6dulo de atualização de informações tem a 
função de alterar a situação das .atividades e informacões a cada 
seleção, requisição ou liberação da atividade pelo usuário, assim 
como atualizar as informações dependentes. No m6dulo de 
acionamento de sistemas de auxilio, cada usuário conta com um 
conjunto de sistemas correspondentes a atividade que ele 
desenvolve, segundo o modelo de empresa. Este módulo verifica 
esta correlação e aciona fisicamente o sistema especifico. O 
m6dulo de acionamento de sistemas de uso geral tem por função o 
acionamento de sistemas de uso comum, tais como: planilhas 
eletrônicas, editores de texto e etc .. 

Existem quatro visões básicas, a saber: 

- visão padrão 

Esta visão é usada como interface com os projetistas e 
processistas cujas funções sejam referentes a realização de 
atividades. Esta visão é utilizada por todos usuários. 

Ela coloca a disposição do usuário uma série de atividades 
que o mesmo pode desenvolver e uma conjunto de sistema de auxilio 
para o desenvolvimento de atividades ligadas a cada informação. 

São colocados ainda, um conjunto de sistema de uso geral 
para suporte ao desenvolvimento. 

- visão de transporte 

Toda vez que é selecionada uma atividade que será realisada 
manualmente, o usuário pode requisitar os documentos necessar10S 
ao seu desenvolvimento. Ao faze-lo ele pode usar esta visão para 
indicar ao sistema, que os documentos necessários foram 
recebidos. 

Visão de programação de atividades 

Esta visão é composta por um "Gantt" eletrônico que 
possibilita a programação e reprogramacão on-line de atividades. 

- visão de gerente 

Esta visão consiste em relatórios da situação global de um 
pedido ou produto, rendimento de atividades, grau de utilizacão 
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de recursos, identificação de gargalos etc ... Estas informações 
possibilitam a identificação dos reais problemas existem na 
manufatura, servindo como subsidios para a adoção de medidas de 
racionalização e automação das atividades. 

4) CONCLUSÃO 

O sistema CIM-Manager apresentado é suportado por uma 
Metabase de Dados que contém as informações sobre todas as 
informações distribuidas na empresa. A Metabase de Dados também 
trabalha com dados provenientes do Modelo de Empresa que contém 
uma descrição lógica do funcionamento da empresa. Isto faz com 
que o sistema seja flexivel e configurável para qualquer empresa. 

Os meta dados (situação, localização e prazos das 
informações) permitem um acompanhamento das atividades. Através 
da generalização dessas informações. Com isso um gerente fica 
possibilitado de ter uma visão macro da empresa, sendo possivel a 
identificação dois reais problemas quanto a gargalos existentes, 
indice de não cumprimento dos prazos, baixo rendimento das 
atividades, etc .. Essas informações são os identificadores para 
adoção das medidas de racionalização e posterior automação das 
atividades. 

Este trabalho também propõe, que o início do processo de 
integração da manufatura · pode ser realizada com a adoção do 
gerenciamento integrado de informações e atividades, 
paralelamente com os programas de reestruturação, sistematização 
e treinamento na empresa. Sendo que o sistema CIM-Manager age 
como um catalizador às atividades acima citadas. 
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RESUMO 

Este artigo apresenta o modelo de desenvolvimento de um grupo de tarefas que compõem 
um Software responsável pelo gerenciamento de uma Célula Flexível de Manufatura. Este 
modelo é centrado na utilização de uma extensão do modelo clássico de Redes de Petri 
para a representação formal de sistemas a eventos discretos. Esta extensão do modelo de 
Redes de Petri é apresentada no artigo. O modelo extendido de Redes de Petri foi utilizado 
nas fases de representação formal, verificação e implementação destas tarefas . As fer
ramentas de apoio utilizadas ao longo das fases também são apresentadas e discutidas. O 
uso do paradigma da prototipagem nos testes em separado das tarefas também é abordado. 
O artigo ainda apresenta uma breve discussão sobre o domínio de aplicação do Software 
gerado e as razões que levaram à adoção do formalismo de Redes de Petri, bem como os 
resultados obtidos com a utilização do modelo de desenvolvimento apresentado. 

- 437-



I SBAI - UNESP - Rio Claro/SP - Brasil 

o Domínio de Aplicação 

Uma Célula de Manufatura consiste do agrupamento físico e lógico das unidades que são 
necessárias e suficientes para a realização de um determinado processo sobre uma certa gama de 
peças. A natureza dos processos que podem ser realizados por Células de Manufatura é diversa. Os 
processos mais comuns são os de usinagem, soldagem, pintura, montagem e inspeção. Uma Célula 
Flexível de Manufatura é uma Célula de Manufatura que apresenta grande flexibilidade, isto é, a 
capacidade de adaptar-se rapidamente a novas condições impostas pela entrada e/ou cancelamento de 
ordens de processo no chão-de-fábrica. Esta flexibilidade é alcançada graças aos baixos tempos de 
preparação das máquinas e pela racionalização do fluxo de materiais (peças e ferramentas) e 
informações dentro da Célula e entre a Célula e os demais sistemas do chão-de-fábrica. Um ponto no 
qual as definições de Célula Flexível de Manufatura, divergem diz respeito ao grau de automação da 
célula. Alguns autores só classificam como Célula Flexível de Manufatura aquelas Células cuja operação 
é totalmente remota, o que só é alcançado através da total automação do fluxo de informações e de 
materiais. 

Naquelas Células com alto grau de automação, sejam elas flexíveis ou não, é necessário integrar 
uma série de equipamentos, os quais denominamos, genericamente, de unidades. Nas Células de 
usinagem e inspeção, as unidades consistem basicamente de máquinas-ferramenta CNC (Tornos, 
Fresadoras, Centros de Usinagem, etc.), sistemas de transporte e manipulação de peças ou ferramentas 
(esteiras, manipuladores dedicados, Robôs, etc.) e sistemas de inspeção. Além destes sistemas básicos, 
podem ser integrados sistemas de identificação (câmeras, leitoras de código de barras, etc.), sistemas de 
armazenamento de peças ou de ferramentas e sistemas de limpeza de peças. Todas estas unidades pos
suem uma certa capacidade de processamento local, que é dedicada às necessidades de suas 
aplicações, e também, alguma capacidade de comunicação que permite a sua operação remota. (Lepik
son, 1990) 

As unidades de uma Célula automatizada são tipicamente integradas a um computador via uma 
rede de comunicação. Esta rede de comunicação pode consistir, desde uma simples conexão ponto a 
ponto baseada em interfaces RS 232-C com topologia do tipo estrela, onde o computador é o nó central, 
até redes locais convencionais como Ethernet ou Token-Ring ou redes locais apropriadas para o uso no 
chão-de-fábrica, como Fieldbus ou FIP. O computador ao qual as unidades da Célula estão conectadas 
assume as funções de um operador, coordenando e monitorando a operação das unidades da Célula. 
Neste computador, que pode consistir de um microcomputador compatível com o IBM PC ou uma 
Workstation, executa o Software que efetivamente monitora e coordena a operação das unidades da 
Célula. A este Software, denominamos de Gerente de Célula, ou simplesmente Gerente. 

O Gerente envia para as unidades da Célula programas, parâmetros de configuração e sinais de 
comando que requerem a execução de ações, enquanto recebe das unidades os seus "status" e a 
notificação de eventos. O Gerente deve ainda editar relatórios , tratar situações de emergência, gerenciar 
bancos de dados, manter uma interface com os operadores da fábrica, comunicar-se com outros sis
temas do chão-de fábrica, etc. 

As diversas funções atribuídas ao Gerente de uma Célula Flexível de Manufatura permitem antever 
a complexidade do desenvolvimento de tal Software. Este artigo é um dos resultados da implementação 
de uma Célula Flexível de Torneamento que involveu o desenvolvimento do seu Gerente. Esta Célula é 
composta de um Torno CNC, um Robô articulado de 6 eixos e um micrômetro LASER integrados via um 
protótipo de rede Profibus à um microcomputador compatível com o IBM PC AT. O Gerente de Célula ex
ecuta em ambiente Windows. 

A escolha de Redes de Petri 

No projeto preliminar do Gerente de Célula foram definidos os módulos que comporiam a ar
quitetura de Software do Gerente, com base na especificação gerada durante a análise de requisitos do 
Gerente. No projeto detalhado do Gerente, procurou-se definir as estruturas de dados e algoritmos inter
nos a cada módulo, responsáveis pela implementação das funcionalidades associadas a cada módulo. 
No projeto detalhado, também foi feita a opção pela implementação dos módulos como tarefas que ex
ecutariam sobre um sistema operacional multitarefa. Durante a execução do projeto detalhado, detectou-
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se a necessidade de se adotar uma técnica de representação formal para representar as atividades 
realizadas por certas tarefas e as suas interações com as demais tarefas que compõem o Gerente. Este 
grupo de tarefas necessitou um tratamento diferenciado das demais em função de suas características. 
As demais tarefas têm funções clássicas dentro da informática, como a manipulação de estruturas de 
dados simples, interface com o usuário, inicialização do sistema e gerenciamento de um banco de dados. 
As atividades associadas a estas funções são seqüenciais e envolvem poucas interações entre as tarefas 
do Gerente, de tal modo que não foi necessária a adoção de um modelo de desenvolvimento para estas 
tarefas fora dos moldes convencionais. As características do grupo de tarefas que demandaram o uso do 
modelo aqui apresentado dizem respeito, sobretudo, ao paralelismo, conflito e sincronização entre as 
atividades por elas desenvolvidas. A implementação de forma "ad hoc" da lógica que coordena essas 
atividades teria alto custo e o código fonte gerado seria de difícil manutenção. 

A técnica de representação a ser adotada deveria, além de ser formal, ser clara e não dar margem 
à ambigüidades. Ficou definido também que deveria ser possível utilizar ferramentas que permitissem 
realizar a validação da representação do comportamento destas tarefas, e a geração automática de 
código a partir da representação na técnica escolhida. 

A questão do formalismo eliminou de início o uso de técnicas baseadas em DFD (Gane, 1979) e o 
uso do SADT (Structured Analysis and Design Technique) (Ross, 1977). A incapacidade de expressar 
claramente as relações de paralelismo, sincronização e conflito impediram o uso de tabelas de estado e 
do formalismo de máquinas de estado finito (Danthine, 1980). As Redes de Petri (Peterson, 1981), por 
outro lado, atendem a todos estes requisitos (Rillo, 1989) (Cardoso, 1989): Porém, foi necessário utilizar 
uma extensão deste modelo que permitisse representar a manipulação de dados pela Rede e a interação 
da Rede com o ambiente externo, composto pelas demais tarefas. 

o Modelo de Desenvolvimento 

o modelo de desenvolvimento apresentado representa as atividades realizadas ao longo do 
processo de desenvolvimento de um grupo de tarefas que consistem da implementação de certos 
módulos do Gerente de Célula. Este modelo não representa atividades anteriores, associadas ao desen
volvimento do Gerente como um todo. Estas etapas dizem respeito à análise de viabilidade, análise de 
requisitos e projeto preliminar do Gerente (Braga 93). O modelo de desenvolvimento deste grupo de 
tarefas se superpõe às fases de projeto detalhado, implementação dos módulos e testes dos módulos do 

Análise de Viabilidade 

Análise de Requisitos 

Projeto Preliminar / Representação em Redes de Petri 

Projeto Detalhado Verificação 

I mplementação dos Módulos Geração de Código 

Teste dos Módulos Prototipagem 

Integração ~ Implementação 

Testes de Integração 

processo de desenvolvimento do Gerente como um todo, conforme ilustra a figura 1. 
Figura 1 - Modelo de Desenvolvimento do Gerente x Modelo de Desenvolvimento das tarefas 

baseado em Redes de Petri 
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A fase de representação. em Rede de Petri consiste da edição. do.s grafo.s da Rede de Petri que rep
resentam o. compo.rtamento. de uma tarefa em um edito.r gráfico. de uso. geral. Os grafo.s editado.s co.nsis
tem da parte-co.ntro.le e da parte-dado.s da Rede de Petri, co.nfo.rme a apresentação. do. próximo. item. 
Nesta fase também é gerado. um dicio.nário. de dado.s que descreve certo.s elemento.s do.s grafo.s da parte 
dado.s da Rede de Petri. 

Na verificação. utiliza-se uma ferramenta que permite a verificação. de certas pro.priedades e a 
simulação. da evo.lução. da Rede de Petri que mo.dela o. co.mpo.rtamento. de uma tarefa. Esta verificação. é 
feita apenas so.bre a parte-co.ntrole da Rede de Petri. A verificação. é discutida mais detalhadamente num 
item a seguir. 

A Geração. de Código. é supo.rtada po.r uma ferramenta que gera código. fo.nte em linguagem C a 
partir de um sistema de regras escrito. numa sintaxe "Lisp-like". A geração. de código. é abo.rdada em 
maio.r detalhe em o.utro item. 

A partir do. código. gerado., é criado. um pro.tótipo. que já tem implementada to.da a lógica da tarefa à 
qual ele está asso.ciado.. Este pro.tótipo. é então. executado. a fim de se detectar algum funcio.namento. fo.ra 
das especificações. O pro.jetista interage co.m o. pro.tótipo. durante a sua execução. através de janelas que 
simulam a interação. da tarefa à qual está asso.ciado. o. protótipo. co.m as demais tarefas. 

A implementação. da tarefa co.nsiste basicamente da substituição. das primitivas que co.mandam a 
criação. das janelas no. pro.tótipo. da tarefa pelas primitivas de co.municação. do. ambiente em que a tarefa 
executa, além da adição. de algumas funções. Uma implementação. tão. simples só é po.ssível pelo. fato. de 
que as tarefas e o.s seus respectivo.s pro.tótipo.s executam no. mesmo. ambiente e seus fo.ntes estão. numa 
mesma linguagem. 

o modelo extendido de Redes de Petri 

A classe de Redes de Petri utilizada co.nsiste de uma extensão. do. mo.delo. clássico. de Redes de 
Petri. A extensão. permite a representação. da manipulação. de dado.s pela Rede e da interação. da Rede 
co.m o. ambiente (Co.urvo.isier, 1982). Estas características adicio.nais vão. de enco.ntro. às necessidades da 
representação. do. co.mpo.rtamento. das tarefas do. Gerente que seguem o. mo.delo. de desenvo.lvimento. 
descrito. no. item anterio.r. 

Nesta extensão., as transições da Rede de Petri são. acrescidas das no.ções de co.ndições 
suplementares de tiro. e de ações asso.ciadas ao. disparo. A figura 2 mo.stra parte de um grafo. que repre
senta o. co.mpo.rtamento. de uma das tarefas do. Gerente. Neste grafo., é po.ssível identificar elemento.s que 
não. aparecem no. grafo. de uma Rede de Petri clássica. As transições deste grafo., além de serem eti
quetadas co.m um "Iabel" que permite a sua identificação. unívo.ca, tem asso.ciadas a si uma expressão. 
entre parênteses. Esta expressão. co.rrespo.nde às co.ndições suplementares de tiro. e às ações as
so.ciadas ao. disparo de uma transição.. Po.r exemplo., a transição. identificada pelo. "Iabel" t6 tem asso.ciada 
a si a co.ndição. suplementar de tiro. 04 e as ações 010 e 011, enquanto. que a transição. t9 tem asso.ciada 
a si uma única ação. 014. 

A existência de uma co.ndição. suplementar de tiro. asso.ciada a uma transição. implica que, além de 
haver um número de fichas suficiente no.s seus lugares de entrada, esta co.ndição. deve ser satisfeita 
para que a transição. po.ssa ser disparada. Desta fo.rma, para que o. disparo. da transição. t7 o.co.rra, é 
necessário. que o. lugar "Ro.bô se afasta do. To.rno." po.ssua pelo. meno.s uma ficha e que a co.ndição. 
suplementar de tiro 05 seja satisfeita. A existência de uma ação. asso.ciada a uma transição. implica que, 
além da mo.vimentação. de fichas, o. disparo. da transição. causará a execução. desta ação.. O disparo. da 
transição. t4, po.r exemplo., implicará na retirada de uma ficha de cada um do.s seus três lugares de 
entrada ("To.rno. livre", "Ro.bô livre" e "Peça no. Armazém de Entrada"), na co.lo.cação. de uma ficha em 
cada um do.s seus do.is lugares de saída ("Carga de pro.grama no. CNC do. To. mo. " e "Ro.bô retira peça do. 
Armazém de Entrada") e ainda, na execução. de três açoes (06, 07 e 08). 

Os grafo.s, co.mo. o. da figura 2, o.nde é po.ssível identificar as relações de seqüência, paralelismo., 
sincro.nismo. e co.nflito. entre as atividades representadas, além das condições suplementares de tiro. e 
ações asso.ciadas às transições, co.mpõem a chamada "parte-co.ntro.le"de uma Rede de Petri. Há um 
o.utro tipo. de grafo. que co.mpõe a chamada "parte-dado.s" da Rede de Petri. Neste grafo. são. explicitadas 
as relações entre as co.ndições suplementares de tiro. e ações, que também aparecem no. grafo. da parte
co.ntro.le, e '1lags" e variáveis, que só aparecem neste grafo.. Desta fo.rma, este grafo. identifica quais 
variáveis e/o.u "flags" têm seus valo.res -avaliado.s a fim de verificar se uma determinada co.ndição. 
suplementar de tiro. é satisfeita. Do. mesmo. mo.do., este grafo. identifica aqueles '1lags" o.u variáveis que 
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t8 

(Q2.04"0S) 

Operador 
coloca peça 
no Armazém 
de Entrada 

(Ql,02'()'l) 

Identifica peça 
a ser colocada 
Armazém de 
Entrada 

~01) 

Armazém de 
Entrada livre 

(06.013) 

Robô livre 

Programa 
carregado 
noCNCdo 

(Q4.01(),()11) 

pronta para 
Usinagem 

(Q7.015) 

Peça no Tomo usinada 

Robô se afasta 
do Tomo 

(Q5.012) 

• 

Figura 2 - Grafo do modelo extendido de Redes de Petri 

são acessados, seja para leitura ou escrita, quando uma certa ação é realizada. A figura 3 ilustra os nós 
que aparecem neste grafo. O nó "célula-memória" pode representar um ''flag'' ou uma variável. O nó "en
tidade externa" representa, como o próprio nome sugere, uma entidade externa à Rede de Petri que é 
capaz de acessar as células memória. Desta forma, a interação de uma Rede de Petri com entidades ex
ternas se dá através das células-memória. 

O Condição suplementar de tiro 

O Ação 

Célula-Memória 

,----
l __ ) Entidade Externa 

Figura 3 - Os elementos do grafo da parte-dados de uma Rede de Petri 

A figura 4 representa as relações entre uma entidade externa, um "flag" e uma condição suplemen
tar de tiro. Este grafo indica que uma condição suplementar de tiro está associada ao estado de um "flag", 
e que este "flag" tem seu valor definido por uma entidade externa. Já a figura 5 representa as relações 
entre uma ação, uma variável e uma entidade externa. Segundo este grafo, a ação define o valor de uma 
variável que é lido por uma entidade externa. 
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Figura 4 - Grafo exemplo Figura 5 - Grafo exemplo 

Além de um grafo, a parte dados de uma Rede de Petri é acompanhada de um dicionário de dados 
que descreve o significado de cada célula memória e de um documento que descreve as ações e 
condições suplementares de tiro. 

A ferramenta de verificação 

Na verificação da representação em Redes de Petri das atividades desenvolvidas por cada tarefa, 
utilizou-se a ferramenta ARP (Analizador de Redes de Petri) (Maziero, 1990). Tal ferramenta requer que o 
grafo da Rede de Petri que modela o comportamento de um sistema qualquer seja reescrito numa lin
guagem de entrada do sistema, cuja sintaxe é extremamente simples. Esta ferramenta permite que uma 
Rede de Petri tenha certas propriedades verificadas, e ainda a simulação interativa da evolução da 
Rede. Através do ARP foi possível verificar, por exemplo, que o grafo da Rede de Petri, ao qual pertence 
o trecho mostrado na figura 2, é livre de "deadlocks" e "Iivelocks", é binário e reinicializável. É possível 
ainda gerar o grafo de marcações acessíveis da Rede e realizar a redução da Rede. O ARP permite 
também a identificação dos invariantes de lugar e transição de uma Rede. 

A ferramenta de geração de código 

A ferramenta utilizada na geração de código, chamada SPP (Sistema de Produção Proposicional) 
(Paladino, 1990), gera código fonte em linguagem C a partir de um sistema de regras escrito numa sin
taxe "Lisp-like". O código fonte em C gerado pelo SPP consiste de um motor de inferência de uso geral e 
de estruturas de dados que representam as bases de regras e fatos descritos na sintaxe do SPP. Este 
motor de inferência trabalha sem "backtracking", possui raciocínio não monotônico e encadeamento para 
frente, além de atender às estratégias clássicas de resolução de conflitos. A estrutura do código fonte em 
C gerado pelo SPP é totalmente transparente para o projetista, que em momento algum precisa sequer 
ler este fonte. O sistema de regras, a partir do qual é gerado o código fonte que será utilizado na 
prototipagem da tarefa e na sua implementação, é criado a partir da reescrita do grafo da parte-controle 
da Rede de Petri que representa o comportamento da tarefa. Por exemplo, quando o grafo da figura 2 e 
reescrito como um sistema de regras, a transição t6 é reescrita como a seguinte regra na sintaxe do SPP 

(RULE t6 15 
IF (ge "RoboDepositaPecaNoTorno 1) 

(eq "04 1) 

THEN (concl"RoboDepositaPecaNoTorno (- "RoboDepositaPecaNo Torno 1)) 

(concl"PecaNoTornoProntaParaUsinagem (+ "PecaNoTornoProntaParaUsinagem 1)) 
(cone! "RoboSeAfastaDoTorno (+ "RoboSeAfastaDoTorno 1)) 

(print (010) "Parametro) 
(print (011) "Parametro) 

(cone! "Q4 O) 
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Na regra acima é possível identificar a mesma semântica das Redes de Petri. Porém, aparecem al
guns elementos estranhos que não estão presentes na Rede. Estes elementos aparecem em função do 
SPP ser um sistema de uso geral. Logo, é natural que apareça algum "overhead" quando se procura 
utilizar a sua sintaxe para representar um outro modelo como Redes de Petri. Um dos elementos estran
hos à Rede que aparece está associado a uma das estratégias de resolução de conflitos implementadas 
no motor de inferência inserido pelo SPP no fonte gerado. Este elemento é o número 15, que aparece 
logo no início da declaração da regra. Este número é uma prioridade associada à regra t6. Os elementos 
"print" e "Parametro" que aparecem associados às ações 010 e 011 na regra, também são "overheads" 
em relação à Rede de Petri. Na implementação, as ações associadas às transições da Rede de Petri con
sistem de funções que são codificadas pelo projetista. O "print" que aparece na regra indica que uma 
função externa deve ser chamada quando a regra é aplicada. A expressão "(concI IlQ4 O)" também é um 
"overhead" necessário para que o sistema de regras tenha um comportamento análogo ao da Rede de 
Petri. 

Resultados 

A utilização do modelo descrito no desenvolvimento de um grupo de tarefas do Gerente de uma 
Célula Flexível de Torneamento, atendeu às necessidades levantadas no projeto detalhado do Gerente, 
conforme discutido no artigo, e também apresentou outros aspectos positivos. 

Nenhum erro foi detectado nas tarefas cujo desenvolvimento seguiu o modelo apresentado, 
durante os testes realizados sobre o Gerente como um todo, após a integração das tarefas . Todos os 
erros foram detectados durante as fases de verificação da representação em Redes de Petri e de 
execução do protótipo. 

Os testes sobre a lógica de cada tarefa, realizados através da execução dos respectivos 
protótipos, não são complexos e não demandam muito tempo dos projetistas. 

O código fonte em linguagem C gerado pelo SPP não possui chamadas à primitivas do sistema 
operacional sobre o qual o Gerente executa. Desta forma, este fonte é totalmente neutro, o que facilita a 
migração do Gerente para outro ambiente. 

A documentação gerada ao longo do processo de desenvolvimento adotado é extremamente con
sistente. Esta documentação gerada e a expressividade dos grafos de Redes de Petri tornam as 
atividades de manutenção de Software bem menos árduas. 
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Para alcançar e gerencial' a integração de suas funções de negócio, a empresa deve antes passé 

por lima fase de planejmllento estratégico da informação, que inclui uma modelagem abrangente de 

seus ambientes. Neste trabalho é apresentado lIIlI conceito de Plano Diretor de Integração da 

A1anufatura, lima visão de 1\10delo de Empresa e ullla proposta de representação operacional, belll 

COIIIO alguns subídios oferecidos por este lIIodelo ao processo de análise do sistellla produtivo. 

1. INTRODUÇÃO 
Em todos os níveis de uma empresa de manufatura utilizam-se soluções computacionais; 

desde uma simples planilha de cálculo no escritório e sistemas CAD na engenharia, até máquinas 

CNC e coletores de dados no chão-de-fábrica. O processamento distribuído torna-se também uma 

realidade, onde redes locais interligam essas soluções e vários servidores armazenam os dados 

manipulados por aplicativos diversos. 

Diante dessa realidade é comum que uma empresa se depare diante de muitas alternativas, 

tendo grandes dificuldades no gerenciamento deste processo de integração. A decisão de 

investimento em equipamentos computacionais, dentro de um ambiente de manufatura moderno, 

deve garantir a compatibilidade futura das soluções computacionais. Somente assim, pode-se 

conseguir uma evolução harmônica da empresa, visando a integração da manufatura. Esta 

integração vem se consolidando cada vez mais como um dos principais fatores críticos de sucesso 

de uma empresa, em sua busca por melhores posições competitivas. Ela possibilita uma maior 

flexibilidade em todos os processos do sistema produtivo. 

No entanto, a obtenção de integração das diversas "ilhas de automação" em uma 

organização requer uma abordagem estruturada. Esta deve considerar não apenas os problemas 

fisicos associados à conectividade de diferentes tecnologias computacionais, mas também a 

importância de cada uma destas tecnologias nas estratégias de negócios da organização como um 

todo, bem como o impacto a ser provocado no futuro pela integração pretendida. 

Além do processo de integração inicial, é necessário que a empresa tenha condições de 

gerenciar a manutenção da integração obtida. Este gerenciamento é extremamente dificil devido à 

grande velocidade necessária ao desenvolvimento e adaptação de seus sistemas, advinda das 

contínuas mudanças em seu ambiente de atuação. Estas mudanças muitas vezes ocorrem de forma 

localizada e a reação da empresa pode também ocorrer de forma pontual, ou seja, descentralizada 
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e sem um planejamento prévio global. Torna-se então necessária· a criação de mecanismos para 

gerenciamento de todo este processo, auxiliados por ferramentas computacionais específicas para 

este fim [1]. 

Para arcançar e integrar suas funções de negócio, a empresa deve passar antes por uma 

fase de planejamento estratégico da informação, culminando na obtenção do que aqui 

convenciona-se chamar Plano Diretor de Integração da Manufatura (PDIM) (anteriormente 

chamado pelos autores de PDA - Plano Diretor de Automação) [7]. Nesta fase são tomadas 

decisões quanto às prioridades de integração, forma de realização, custos, equipamentos 

necessários, etc. O processo de obtenção do PDIM compreende a aplicação de uma metodologia 

específica, com diversos procedimentos associados, incluindo a elaboração do Modelo da 

Empresa, que será definido adiante. Este, porsua vez, compreende o Modelo de Operação, que é 

o objeto principal deste trabalho. A figura 1 mostra o contexto que envolve o Modelo de 

Operação da empresa. 

(~) 
Modelo de Operação 

(~~~) 
Modelo de Recursos 

(~) 
Modelo de Dados 

Figura 1. Contextualização do Modelo de Operação no processo de obteção de PDIM. 

De forma a melhor situar o Modelo de Operação, são apresentados a seguir os conceitos 

de PDIM e de Modelagem de Empresa. 
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2 CONCEITUAÇÃO DE PLANO DIRETOR DE INTEGRAÇãO DA MANUFATURA 

Um Plano Diretor de Integração da Manufatura (PDIM) tem como objetivo primordial 

consolidar as informações principais sobre todos os esforços que estão sendo realizados e 

planejados pela empresa, a fim de aumentar a sua produtividade, flexibilidade e qualidade como 

um todo, através do processo de integração. Como integração deve-se entender qualquer 

atividade que envolva o emprego de componentes computadorizados de forma otimizada e 

consistida, evitando-se o trabalho adicional de gerenciamento manual de interfaces entre sistemas 

e alimentação redundante de informações, tanto no escritório como no chão-de-fábrica. 

O PDIM centraliza todas as informações e documentos pertinentes existentes na empresa, 

relacionados a integração da manufatura. Ele tem uma característica dinâmica, acompanhando e 

especificando os projetos de integração, resumindo-os para informações gerenciais. 

A forma final de um PDIM é um documento (ou uma base de dados de um sistema de 

apoio ao PDIM), contendo : 

- as estratégias de manufatura de empresa; 

- um resumo dos índices representativos da empresa, 

-identificando os seus fatores críticos de sucesso; 

- os padrões de automação e procedimentos adotados pela empresa; 

- uma lista dos projetos de automação existentes, com seus respectivos relatórios de 

acompanhamento; 

- um cronograma geral desses projetos, com a ordem de grandeza dos recursos 

envolvidos; 

- uma lista de documentos anexos, publicações e estudos que servem de referência e 

suporte ao PDIM. 

Alguns dos resultados esperados, com a utilização de um PDIM estruturado conforme a 

descrição acima : 

a. Obter rapidamente uma visão geral do nível de automação e de integração da empresa; 

b. Consultar informações estratégicas sobre a empresa; 

c. Recuperar estudos normalmente dispersos na empresa; 

d. Verificar o andamento dos projetos de integração; 

e. Priorizar as atividades relativas a integração; 

f. Apoiar decisões estratégicas; 

g. Compatibilizar projetos de integração; 

·h. Analisar e criticar padrões; 

i. Buscar subsídios para contratos e estudos futuros; 

j. Garantir a observância constante das estratégias da empresa; 

k. Padronizar os documentos e relatórios produzidos pela e~presa, visando uma maior 

obj etividade. 
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o processo de obtenção do PDIM se dá necessariamente através da aplicação de uma 

metodologia estruturada, suportada sobre representações lógicas que descrevem oque, como e 

porque funciona a empresa. O conjunto destas representações é chamado de Modelo de Empresa 

[6]. 

3. MODELO DE EMPRESA 

O Modelo de Empresa consiste em uma padrão de referência contendo todas as 

informacões sobre o fu·ncionamento da empresa de forma estruturada, hierárquica e modular, 

estabelecendo-se assim uma lógica explícita da empresa. Existem na literatura diversas formas 

propostas de estruturas para o Modelo de Empresa [4] [5]. 

O Modelo de Empresa aqui definido . compreende cinco modelos de menor nível. Estes 

modelos são visões diferenciadas da empresa, porém com pontos de intersecção bem definidos 

entre elas. São os seguintes : 

3.1. Modelo de Negócios 

O Modelo de Negócios (MN) da empresa é a representação de um conjunto de dados de 

nível institucional, obtido junto às pessoas de nível estratégico da empresa. O MN compreende a 

formalização dos objetivos, estratégias de negócios, estratégias de manufatura e políticas da 

empresa [3]. 

3.2. Modelo Organizacional 

O Modelo Organizacional (MOr) é a representação da estrutura organizacional, da 

distribuição fisica dos elementos desta estrutura, dos perfis existentes e da adequação destes 

perfis aos requisitos de operação da empresa. 

3.3. Modelo de Operação 

O Modelo de Operação (MO) é a representacão de como a empresa funciona em termos 

operacionais. Ele será melhor apresentado mais adiante. 

3.4. Modelo de Dados 

O Modelo de Dados (MD) é a representação da empresa em termos de necessidades de 

manipulação de dados. A forma aqui adotada é a de Modelo Entidade-Relacionamento, e a 

conecção do MD com o MO se dá através dos dados componentes dos veículos de informação. 

Estes dados, detectados no processo de obtenção do MO, são os atributos das entidades a serem 

cadastradas no MD. Esta amarração possibilita a consistência necessária ao processo de definição 

de requisitos para uma base de dados de integração. 

3.5. Modelo de Recursos 

O Modelo de Recursos (MR) é a representação dos padrões de integração definidos para 

a empresa, dos sistemas existentes, dos equipamentos computacionais existentes, das 

características de sistemas aplicativos em uso e de sistemas em processo de "bench marking" . A 

conecção principal do MR é com o MO, através do relacionamento entre softwares (existentes ou 

futuros) e funções (existentes ou futuras) . 
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A Figura 2 mostra os principais elementos (entidades) componentes das representações 

apresentadas acima e os respectivos relacionamentos entre estes modelos. 

Modelo da Empresa 

Figura 2. Modelo de empresa - componentes e relacionamentos. 

Sendo -assim, o Modelo de Empresa é uma ferramenta que viabiliza e suporta diversas 

atividades de implantação de novas tecnologias, filosofias e métodos na manufatura. Algumas 

utilizações possíveis [6] : 

A nível de planejamento estratégico da empresa. 

a) Suporte para o entendimento do complexo funcionamento de uma empresa (desde vendas até a 

entrega do produto) e suas funcões , dados, recursos, estruturas, e suas interrelações. 

b) Suporte para a integração de objetivos, estabelecendo as relações entre as Estratégias de 

Manufatura e Estratégias de Negócios [7], servindo como fonte para a análise dos recursos 

existentes, dos pontos fracos e das vantagens competitivas da empresa. 

c) Padronização da nomenclatura, com o objetivo de se obter uma maior integração de 

propósitos. 

d) Suporte para a análise de problemas existentes ou para a implementação de planos de 

melhorias, tais como: medidas de racionalização, implantação da sistemas de qualidade, etc .. 

A nível de integração lógica da empresa. 

a) Suporte para o reaproveitamento de projetos e desenvolvimento de sistemas. 

b) Simulação de processos da empresa e para criação de novos cenários produtivos. 
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c) Suporte para análise de fluxos de informação da empresa, visando racionalização de processos. 

d) Estabelecimento de padrões para as inovações tecnológicas a serem introduzidas. 

A nível de integração física e desenvolvimentos de aplicações. 

a) Auxílio ao desenvolvimento de base de dados. 

b) Especificação e auxílio ao desenvolvimento de softwares aplicativos. 

c) Suporte para análise de capabilidade de sistemas aplicativos comerciais, ou seja, apolO ao 

processo de bench marking. 

O objeto principal deste trabalho é o Modelo de Operação. Sendo aSSim, a seguir é 

apresentado o conceito básico de MO. 

4. O MODELO DE OPERAÇÃO 

No MO são apresentados os processos existentes, com indicação de funções, fluxos de 

informações, sistemas aplicativos associados às funções, dados, etc [2]. O MO possibilita uma 

definição de como funciona uma empresa específica, podendo representar como esta irá funcionar 

em um futuro previsto. Esta ferramenta tem como principais objetivos : (a) a criação de 

"cenários" conceituais para planejamento de integração da manufatura, (b) possibilitar simulações 

e análises dos cenários criados e (c) garantir a coerência e consistência de representação dos 

dados da empresa ao longo de eventuai~ mudanças na sua forma de operação. 

O MO atua "mapeando" os elementos de manufatura, tais como as suas funções, tipos de 

informações, dados, softwares, etc. e estabelecendo os relacionamentos entre eles. Assim, as 

conecções lógicas entre todos os elementos no modelo se mantêm ao longo das alterações do 

ambiente. Desta forma, com o MO atuando em conjunto com os demais módulos, a partir da 

insercão de uma mudança no "cenário", é possível identificar-se impactos nos diversos elementos 

relacionados, tais como: base de dados de integração, processamento de funções específicas, 

controle de processos, estrutura organizacional, etc. 

O MO é suportado por uma base de representação ou metabase de dados operacional da 

empresa. É chamada metabase de operação porque é uma base de dados sobre os dados da 

empresa. As suas instâncias não são utilizadas a nível operacional. As entidades principais e 

relacionamentos desta metabase são apresentadas na Figura 3. 

5. SISTEMA COMPUTACIONAL DE APOIO AO MO 

Encontra-se atualmente em desenvolvimento na USP - São Carlos um software de apoio à 

Modelagem de Operação, que é parte de um sistema mais abrangente, de apoio à Modelagem de 

Empresa. A sua utilização se insere em uma metodologia voltada para agilizar o máximo possível 

o processo de obtenção do modelo. Ela compreende o levantamento de dados em duas etapas: a) 

levantamento preliminar: onde são obtidos os tipos de informações circulantes na empresa, o 

significado dos dados constantes nestas e a introdução dos veículos levantados no sistema; e b) 

. processo . de entrevista: onde com a ajuda de um "notebook" são levantados os dados de 
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funcionamento da empresa junto aos elementos envolvidos na execução das funções. Esta 

segunda etapa é determinante, pois é nela que os processos são especificados e são estabelecidos 

os relacionamentos entre funções, informações, dados, executantes, etc. O sistema é bastante 

orientado para esta fase, sendo focalizada uma função (executada ou sob a responsabilidade do 

elemento entrevistado) de cada vez. Desta forma, obtém-se o funcionamento individual de cada 

função, com indicações de input e output, informações de controle, perfil do executante, etc. A 

partir da base de dados de representação resultante desta fase, são extraídas algumas visões que 

possibilitam analisar o funcionamento da empresa como um todo. 

Estrutura 

tipo de 

colaborador N 

M tipo de 

software 
fL.nção 

Sai rnonnacao 

N N M 1 N 
M 

M 
N do 

classe de 
dados 

it€'m Entrada! 
Controle/ 
Recursos Contem 

Figura 3: Representação da metabase de dados operacional da empresa. 

Este software de MO é composto por módulos de Edição, Navegação e de Análise. O 

módulo de Edição permite simplesmente a alimentação e consulta à metabase de dados de 

operação da empresa. O módulo de Navegação possibilita percorrer a base introduzida, 

verificando-se os relacionamentos entre os elementos introduzidos. Sendo assim, é possível a 

navegação entre as diversas funções, obtendo-se informações sobre os tipos de informações 

(suportadas por documentos, telas, arquivos, etc.) processadas, ou então, navegação entre as 

diversas informações. O módulo de Análise apresenta visões decorrentes de algorítmos que 

possibilitam análises mais especializadas. Estas visões representam modelos simplificados da 

metabase de dados que fornecem ao usuário apenas as informações necessárias para determinadas 

utilizações [8]. 

Estas visões são bastante úteis principalmente na proposição de novas alternativas para o 
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sistema produtivo, possibilitando avaliações dos impactos provocados por estas alterações sobre 

os diversos processamentos de informações. 

6. O PROCESSO DE ANÁLISE DE FLUXO DE INFORMAÇÃO A PARTIR DA 

REPRESENTAÇÃO DA EMPRESA 

O processo de análise não obedece necessariamente a uma sequência de procedimentos 

definidos. Ele tem características contingenciais, ou seja, ele difere dependendo do objetivo da 

análise, determinado este por circunstâncias que envolvem o ambiente em questão. A finalidade 

da análise pode ser a detecção de causas que provocam anomalias indesejáveis, verificação de 

possibilidades de racionalização, comprovação de suposições efetuadas, etc. Tanto os dados a 

serem considerados quanto os algorítmos a serem seguidos são extremamente dependentes do 

tipo de investigação que se deseja efetuar. 

A título de exemplo, na FIM - Fábrica Integrada Modelo, onde a produção é do tipo "one

of-a-kind" (unitária sob encomenda), pode-se desejar uma análise sobre o tempo de 

desenvolvimento do produto, visando o estabelecimento futuro de alternativas para redução deste 

tempo. Para isso pode-se partir para análise dos fluxos de informações envolvidos nesta fase de 

desenvolvimento do produto. Diversas hipóteses de ocorrências diferentes que resultam em 

tempos de desenvolvimento mais elevados poderiam ser levantadas. Vamos considerar duas 

destas hipóteses: a) alguma função pertencente ao fluxo pode ter um tempo de processamento 

elevado, funcionando assim como um "gargalo"; b) alguma função pode ser compartilhada por 

uma variedade muito grande de fluxos, gerando uma "fila" de processamentos. 

As duas situações, a e b, expressam um mesmo fato, ou seja, a existência de um gargalo 

de processo. Só qua a forma de detectar isto pode variar. No caso a) o tempo de permanência de 

um processo no gargalo é independente da demanda de produtos e independente da variedade de 

informações que compartilham a função em questão. No caso b), no entanto, o gargalo pode não 

ter tempos de processamento elevados, sendo a fila decorrente de uma grande variedade de 

informações que necessariamente passam por uma mesma função, podendo esta ser considerada 

como um recurso compartilhado. Neste caso, haveria dependência também da intensidade de 

demanda (frequência de processamento) para o desenvolvimento de produto e do mix desta 

demanda. No caso a) a detecção do "gargalo" pode se dar através de uma visão dos tempos de 

processamento das informações nas funções associadas a esta fase . No caso b) parte-se para a 

observação dos tempos de fila associados a cada função . Estas duas análises podem, portanto, 

serem obtidas a partir de visões diferentes da base de representação da empresa, considerando 

algorítmos de análise diferentes. Outras hipóteses poderiam ser associadas ao tempo de 

desenvolvimento do produto e serem verificadas. Desta forma poderia-se identificar pontos a 

serem racionalizados e simular situações, observando-se impactos na performance do ambiente, 

priorizando-se os investimentos necessários. 

Assim como esta, uma infinidade de possibilidades de análises poderiam ser efetuadas, 
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objetivando diversas finalidades . Estas análises poderiam ser feitas a partir de acesso direto à base 

de representação da empresa. No entanto, pode-se definir um conjunto de visões mais 

especializadas que possibilitem facilidades e uma ampla gama de procedimentos específicos. 

Alguns exemplos de visões já definidas e em desenvolvimento: 

a) Visões associadas a fluxos de informação: 

aI. fluxo de um tipo de informação entre as diversas funções que o processam. 

a2 . ocorrências de preenchimento dos dados que compõem um determinado tipo de 

informação ao longo do fluxo. 

a3. tempos de fila associados a um tipo de informação na entrada das funções que o 

processam. 

a4 . tempos de execução de cada processamento ao longo do fluxo da informação. 

aS. utilização dos dados preenchidos ao longo do fluxo . 

a6 . fluxos de informações que circulam entre um conjunto definido de funções . 

b) Visões associadas a funções e decomposição funcional : 

b 1. "árvore" de decomposição funcional. 

b2. funções elementares (componentes do ãltimo nível do detalhamento funcional). 

b3. funções suportadas por aplicativos (softwares) . 

b4. funções indexadas por área de atuação. 

bS . informações associadas a uma função . 

b6. tempos de fila associados às informações processadas em uma determinada função . 

b7. incidência (frequência) de informações por função. 

b8 . estimativas de tempo de processamento por colaborador/processador associado. 

Finalmente, o processo de análise compreende a geração de cenários alternativos 

(situações propostas) ao ambiente em questão. As validações destes cenários, por sua vez, podem 

ser efetuadas através das mesmas visões definidas. 

7. CONCLUSÕES 

O MO não funciona de forma isolada. Ele tem que ser utilizado no contexto de uma 

metodologia mais abrangente, que permita uma representação mais completa da empresa. 

A sua utilização eficaz depende da existência de um suporte computacional, 

principalmente nas etapas de entrevistas com as pessoas, onde são levantados dados da metabase 

de forma "on line" e são estabelecidos os principais relacionamentos entre as entidades. 

No processo de análise de fluxo de informações o MO permite a observação de: 

ocorrências de duplicidade de dados em documentos diferentes, não utilização de dados 

preenchidos, duplicidade de documentos, duplicidade de telas, duplicidade de arquivos, 

inconsistência quanto a significados de informações, etc. É assim uma ferramenta poderosa para a 

racionalização de fluxo de documentos, sistematização de processos, análises de investimentos em 

equipamentos computacionais e outras aplicações importantes ao processo de integração. 
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o MO vem sendo utilizado com sucesso na FIM - Fábrica Integrada Modelo do Projeto 

CIM - São Carlos, onde são simulados diversos cenários de sistema produtivo. Aqui esta técnica 

tem sido fundamental nas sucessivas alterações efetuadas neste ambiente. 
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RESUMO 

Este artigo descreve os sub-sistemas componentes de um 
protótipo de um AGV (Veículo Auto-Guiado), projetado para 
trabalhar dentro de um ambiente de Manufatura Integrada por 
Computador. O AGV utiliza uma técnica de guia ótica, e possui 
duplo sistema diretor, o que permite movimento em dois sentidos. 
Um microcomputador de bordo é responsável pelo acionamento, 
controle e supervisão de todos os componentes do AGV, e também é 
responsável pela integração deste no sistema Flexível de 
Manufatura. 

1. INTRODUÇÃO 

A Manufatura Integrada por Computador (CIM) é obtida pela 
aplicação de sistemas Computacionais na automação do ciclo 
completo da Manufatura. O sistema total passa então a ser 
encarado como processo único, no qual um grande número de 
informações relativas a todas as atividades é rapidamente 
tratado. Neste tipo de automação, existem dois fatos notáveis: a 
flexibilidade, permitindo a fabricação eficiente de lotes 
pequenos, e a integração que permite · a interligação física, 
lógica e funcional dos equipamentos. 

A nível do "chão de fábrica", isso é atingido através da 
utilização de máquinas ferramentas CNC, sistemas de transporte 
automáticos de peças e ferramentas e os robôs industriais, que 
são associados formando os sistemas Flexíveis de Manufatura (FMS) 
e dentro destes, as Células Flexíveis de Manufatura (FMC). 

Dentro de uma FMC, e entre as FMC que formam o FMS, existe 
um alto fluxo de transporte, que deve ser atendido de forma 

- 455-



I SBAI - UNESP - Rio Claro/SP - Brasil 

automática e precisa, tanto em relação à posição quanto ao tempo. 
Este transporte automático é feito desde os armazéns de 

peças e ferramentas, até os locais de trabalho das máquinas CNC 
por veículos auto-guiados (AGV - Automated Guided Vehicles). Nas 
proximidades das máquinas CNC, os robôs fazem a movimentação mais 
especializada. 

Os A.G.V.'s transportam portanto, ferramentas e/ou "pallets" 
de peças desde os armazéns até os robôs e vice-versa, segundo 
trajetórias que devem ser otimizadas e programáveis. Isto implica 
em um certo grau de inteligência embarcada no A.G.V., capaz 
inclusive de se comunicar com o programa gerenciador do sistema 
Flexível de Manufatura. 

Um A.G.V. é um avançado sistema de transporte de material, 
que .compreende um veículo "sem condutor", que segue uma guia, e é 
controlado por um microcomputador de transporte de material 
convencionais, como transportadores monotrilhos ou esteiras, um 
A.G.V. é capaz de selecionar sua própria rota ou curso para 
atingir seu destino. Ele tem basicamente a mesma liberdade de uma 
empilhadeira manual, mas não requer um operador. Através de seu 
computador de bordo, o veículo é hábil para receber informações 
ou comandos, como a identificação da carga, seu destino, e outras 
instruções especiais, que são fornecidos por um computador 
externo (controlador central) ou, em alguns casos, por entrada 
manual. 

A.G.V.'s foram originalmente desenvolvidos para distribuição 
de materiais em depósitos. Entre suas áreas de aplicação, há duas 
de maior interesse: o transporte "de" e "para" áreas de produção 
numa fabricação, no lugar de empilhadeiras manuais; e no 
transporte em linhas de montagem, no lugar de transportadores 
tipo serial, assíncrono ou com índice fixado. Também são 
utilizados em escritórios para distribuir correspondências, 
mensagens e pequenos pacotes, assim como em hospitais. 

Com o aumento de fabricação automática, os AGV's têm se 
tornado um método natural de transporte de material. Podem ser 
facilmente interfaceados com robôs, armazenagem automática e 
sistemas de recuperação (AS/RS), máquinas CNC, e outras formas 
modernas de automação controlada por computador. Um A.G.V. 
proporciona um sistema de transporte de material que é flexível e 
adaptável a uma alteração do produto ou produção, sendo 
desenvolvido para proporcionar uma rápida modificação ou expansão 
num tempo mínimo. 

A integração de um sistema automático de transporte numa 
célula flexível de manufatura em conjunto com um sistema 
automático de armazenamento de peças proporciona aumento da 
produtividade, redução de inventário, eliminação de manuseio 
repetitivo e gerenciamento de materiais, redução de perdas por 
danificação e erros de localização. 

2. DESCRIÇÃO 

Este trabalho descreve os sub-sistemas componentes de um 
protótipo de um AGV (Veículo Auto-Guiado) (figura 1), projetado 
para trabalhar dentro de um ambiente de Manufatura Integrada por 
Computador. O AGV utiliza uma técnica de guia ótica, e possui 
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duplo sistema diretor, o que permite movimento em dois sentidos. 
Um microcomputador de bordo é responsável pelo acionamento, 
controle e supervisão de todos os componentes do AGV, e também é 
responsável pela integração deste no FMS (figura 2). 
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Fig.1 - AGV - Esboço 
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Fig.2 - sistema Flexível de Manufatura sendo implantado 

A configuração de condução do veículo é do tipo duplo 
triciclo, com dois sistemas de direção, permitindo dois sentidos 
de movimento, pois AGV's que andam em duas sentidos são muito 
mais flexíveis, sendo mais apropriados a ambientes de Manufatura 
Automatizada. 

Na tração temos um motor de corrente contínua acoplado a uma 
roda; a alimentação é feita por baterias; e no controle de 
trajetória é utilizada a técnica de guia por reflexão de luz em 
pista demarcada no chão, o que inclui o uso de componentes opto
eletrônicos. 

Nos pontos de destin%rigem do material transportado há 
manipuladores específicos para efetuar a carga e descarga. E a 
comunicação é feita por rádio-frequência. 

A figura 3 mostra um diagrama dos sub-sistemas componentes 
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do AGV que são detalhados a seguir . 
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Fig.3 - Diagrama de Blocos dos Sub-sistemas 

2.1. Controlador de Bordo 

o controlador de bordo é um microcomputador do tipo IBM PC 
com um drive para o programa de controle, uma interface serial 
para o sistema de comunicação, um conversor D/A para o sub
sistema de tração, e uma interface paralela para os sub-sistemas 
de direção, tração e segurança. 

Esse microcomputador permite o desenvolvimento de todo 
sistema de controle acionamento e supervisão dos sub-sistemas. 

Um sistema controlador baseado um microcomputador não tem 
custo elevado em relação a sistemas discretos, e ainda permite 
grande flexibilidade ao controle. É possível otimizar a 
trajetória, acrescentar elementos a serem controlados e alterar 
outros existentes. Tem-se ainda a possibilidade de manipulação de 
informações gerais sobre a carga, tomadas de decisão, 
identificação de enventuais defeitos e comunicação complexa com o 
microcomputador gerenciador da FMC. 

2.2. Chassi 

As dimensões principais do veículo são l05x70x60 cm, com a 
estrutura em perfis de aço, revestido com chapas de alumínio. 
A estrutura tem dois compartimentos ou divisões principais. O 
primeiro (superior) contém o microcomputador de bordo e toda 
eletrônica de acionamento e controle. O segundo compartimento 
(inferior) recebe o conjunto de baterias de alimentação, os 
motores, rodas e componentes mecânicos para tração e direção, bem 
como os sensores opto-eletrônicos de verificação da pista. 

Sobre o compartimento superior localiza-se a plataforma de 
trabalho, onde é depositado o material a ser transportado. Esta 
plataforma é adequada aos "pallets" utilizados na FMC e pode ser 
facilmente alterada para receber novos formatos de "pallet". 
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2.3. Alimentação 

utiliza baterias de linha automotiva, e não do tipo 
tracionária especial, por terem substituição e recarga mais 
facilmente realizados e custo inferior. Os motores de corrente 
contínua utilizados na tração e direção são de 24 V., portanto 
são utilizados dois conjuntos em paralelo de duas baterias em 
serie, a fim de obter uma fonte de 24 V com capacidade de 
fornecimento de corrente de 120 Amperes/Hora, garantindo uma 
autonomia de aproximadamente 5 horas de trabalho contínuo ao 
veículo. 

2.4. comunicação 

A comunicação entre controlador de bordo e o microcomputador 
gerenciador da célula é feita por rádio-frequência. utiliza 
portanto uma interface serial no padrão RS-232-C e dois conjuntos 
mOduladores/demoduladores de R.F., um sendo conectado à interface 
serial do controlad6r de bordo e o outro à interface serial do 
microcomputador gerenciador da célula. Cada um desses conjuntos é 
formado por um modem e por um transceptor na faixa de VHF. 

Na comunicação são trocadas informações sobre origem, 
destino e tipo de carga, permissão para tráfego, parada de 
emergência (ocasionada por exemplo por colisão do AGV com algum 
obstáculo) e identificação de eventuais defeitos. 

2.5. Tração 

Com base na configuração de condução do veículo como sendo 
duplo triciclo, a tração é feita sobre uma única roda e o 
controle de velocidade é efetuado por um PWM (Modulador de 
Largura de Pulso). 

~ __ ~INTERFACEr-__________________ -. 

CONTROLADOR 

DE BORDO 

PARALELA 

CONVERSOR 

DIA 

referencla 
DRIVER DE 

POTENCIA 

CONVERSOR 

FN 

MOTOR 

Fig.4 - Sub-sistema de tração - diagrama de blocos 

Um sinal de referência é fornecido pelo microcomputador 
através do conversor D/A, o qual é comparado com um outro sinal 
proveniente de um encoder ótico de baixa resolução utilizando um 
conversor F/V, formando um tacômetro. 
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o motor de corrente contínua será acoplado à roda através 
de um redutor do tipo sem fim. 

2.6. Direção 

o controle de trajetória é composto por duas partes básicas: 
a unidade rastreadora e a unidade diretora. Esse sistema possui 
duas unidades diretoras para permitir o movimento do veículo em 
dois sentidos. 

2.6.1. Unidade Rastreadora 

Uma vez que a unidade rastreadora (figura 5) utiliza a 
técnica de reflexão de luz em pista demarcada no chão (figura 6), 
são utilizados componentes opto-eletrônicos ,que são chaves 
óticas compostas de umfoto-transístor e um diodo emissor de luz 
(figura 7-a) , que "verificam" a pista feita no chão. 
Esses componentes são dispostos vetorialmente (figura 7-b) 
na direção perpendicular ao movimento do AGV, permitindo a 
verificação da posição do veículo em relação à pista reflexiva 
demarcada, assim como os locais de parada, passando a informação 
ao controlador de bordo através de uma interface paralela. 

CONTROLADOR INTERFACE DISPOSITIVO 
DE BORDO PARALELA RASTREADOR 

--

Fig.5 - Unidade Rastreadora - Diagrama de blocos 

-

-

INFORMACAO 

DE DIRECAO 

INFORMACAO 

DE POSICAO 

Fig.6 - Trecho da Pista 
Reflexiva 

Fig.7-a - Elemento ótico 
-b - Vetor de Elementos 

Há um unlCO dispositivo rastreador composto por 
elementos óticos para leitura da informação de direção e 
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outros elementos para leitura da informação de posição sendo 
constantemente avaliados pelo controlador de bordo para o 
controle nos dois sentidos de movimento. 

Esse dispositivo está salientes, colocado no centro da parte 
inferior do veículo, com um grau de liberdade, apoiado sobre 
molas para permitir retração em função de pequenas 
irregularidades na pista e de modo a ficar bem próximo a ela. 

2.6.2. Unidade Diretora 

Cada urna das duas unidades diretoras (Fig. 8) é composta por 
um moto-redutor de corrente contínua acoplado a urna roda 
diretora, com um encoder ótico simples, para controle de posição. 

CONTROLADOR 

DE BORDO 
INTERFACE 

PARALELA 
CONTROLADOR 

DE POSICAO 

MOTOR 

DRIVER DE 

POTENCIA ENCODER 

Fig.8 - Unidade Diretora - Diagrama de Blocos 

~RGA 

A partir de urna informação de desvio de trajetória da 
unidade rastreadora, o controlador de bordo envia urna referência 
de posição ao circuito controlador do moto-redutor, através da 
interface paralela. Este circuito comanda o moto-redutor até 
atingir a posição adequada, sendo realimentado pelo encoder. Urna 
vez atingida a posição, informa ao controlador de bordo. 

Há também, chaves opto-eletrônicas corno referência para 
inicializar o sistema e corno fim de curso, para garantir um 
limite de giro às rodas diretoras. 

2.7. Unidade de Segurança 

É constituida por fitas flexíveis de aço com chaves do tipo 
"fim de curso", que ao serem acionadas são reconhecidos pelo 
controlador de bordo, o qual executa a parada do AGV, e se 
necessário, informa o microcomputador gerenciador da célula. 
Também existem botões de emergência, luzes e um sinal sonoro, 
indicadores de veículo em movimento para garantir urna boa 
segurança ao sistema e ao usuário. 

3. CONCLUSÃO 

A implementação das técnicas utilizadas nesta concepção do 
veículo, permitiu sua construção com relativa facilidade, e 
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também a um baixo custo. Seu desempenho em relação à velocidade e 
posicionamento na parada, e ao longo da trajetória, foi bastante 
satisfatório, o que unido à comunicação do microcomputador de 
bordo com o restante da célula, possibilitou uma fácil integração 
deste sistema. 
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This article describes the results of a study about the possibility of suppOlting production control 
activities on the basis of database transactions. The study concenU'ates on a specific class of 
manufacturing plant. After discussing some dynamic properties of production activity at the 
plant, the basic requirements on a transaction system are derived. Relying on those requirements, 
we develop a comparison study involving five existing database transaction models in order to 
identify which of them can better SUppOlt production control activities. 

1 Introduction 
Observing the evolution of database technology in the last three decades, one can conclude that 
the main concern of database research was to provide support for commercial, business-related 
applications. Typical examples of these, today also called standard applications are bank 
accounting and flight-reservation. 

Standard applications behave quite similar with respect to information processing requirements. 
They usually execute self-contained, short-duration programs which access as well as update 
information stored in the database (e.g. a check compensation program). Moreover independent 
application tasks may access common data conculTent1y (e.g. two 01' more flight reservations on 
the same flight). These tasks can be flred from geographically disu'ibl1ted application l1sers . 

.The dynamic properties of standard applications which have been roughly described above, can 
be taken together to form the standard applications' processing model. On the basis of this 
model; a list of requirements on database transactions for standard applications can be derived. 
The transaction paradigm [HaRe83] sl1pports the processing model of standard applications. 
Relying on it, the database system (OBS) can gl1arantee the correctness of the database in a 
multi-user environment where (sho1't) transactions execute in isolation. Furthe1'more, they are 
t1'eated as atomic p1'ocessing units and have their 1'esults p1'eserved in the database against 
sóftware as well as hardware failures. 

For almost a decade now, the database comml1nity has been showing ever growing inte1'est in 
adapting database technology to cope with the reql1irements of non-standard, mainly engineering 
as well as industrial applications Sl1ch as CAO/CAM, office automation, and CIM. Object
oriented data models as well as new distribl1ted database architectures (e.g. workstation-server 
systems) and extensions to the u'ansaction paradigm are some of the results of this new research 
effort. 

The main extensions to the transaction paradigm and Moss's nested transaction model [Moss82] 
for dist1'ibuted database systems (OOBS) are also referred to as new transaction models. They 
rely mainly on the reql1irements of either CAO 01' office automation applications. 

In order to investigate database transaction support for controlling the execution of production 
plans, the information processing model of a manufactu1'ing industry was investigated. Relying 
on this model, a set of reql1irements on database u'ansactions was derived and used to evaluate 
how good (or bad) some depicted t1'ansaction models can support that application. 
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In this paper, we present results of the investigation of five different transaction models: the 
transaction paradigm as it was defined in [HaRe83], Moss's nested transaction model, SAGAS 
[GaSa87], ConTract [WaRe91], and ATM [DilHL90]. The first two ones represent the basic 
models for centralized and distributed standard DBS, respectiveIy. SAGAS, ConTract, and ATM 
were proposed as advanced models to support office automation applications. 

We do not present in the paper the evaluation of transaction models for CAD applications 
because most of them aim at supporting requirements which are not posed by the application 
which was investigated here. An example of such requirements is the necessity of modeling both 
object lending and borrowing operations between design transactions. 

The rest of the paper is organized as follows. Section 2 presents the main dynamic properties of 
the application . The requirements posed by the application on the transaction models are 
discussed in Section 3. The main characteristics of the investigated transaction l11çdels as well as 
their evaluation against the application requirements are presented in Section 4. In Section 5, we 
expIain our position concerning the int egration of specific properties present in some of the 
investigated l110dels. Section 6 concludes the paper and points out to future research . 

2 The Application's Processing Model 

2.1 The Production Environrnent 

The industrial plant studied builds high power, electromagnetic transfonners by demand o The 
design of a new transformer can take up to two years while its construction can span four years 
of work. On the average though the whole process takes about two years to be concluded. 

Since the pans of a transformer can be very large, the plant is divided iilto a set of huge 
workshop halls. In each hall, machines which process the work pieces in sal11e constrllction 
phases are kept physically closed to one another. A complex travelling crane system andan 
internai railroad that spans building borders are used to transport work pieces between workshop 
halls. 

During its life cycle inside the plant, a client order passes through a sequence of sectors : 
engineering, production planning and control (PPC), workshop units, quality control units, and 
maintenance. The PPC develops the prodllction plan for the order and controIs its execution ar 
all other sectors. 

The fact that transformer parts are usually large in size and take a long time to be built together 
with the fact that transformer projects differ from one another in that each one of them must cope 
with the requirements of a specific electric power plant, Iead to the conclusion that the rejection 
of'work pieces by the quality controI is in most cases economically unbearable. Therefore, the 
engineering and PPC sectors always try to reprocess rejected work pieces so that they can pass 
quality control as well as be integrated in the product. 

2.2 Main Elements of the Production System 

In this section, we present the elements of the production system that were considered in the 
study. At the same time, we introduce the terminoIogy thar wiU be lIsed in the rest of the paper. 

The term work piece refers to any identifiable production item. Depending on the context, it can 
stand for row material , material which has already undergone some process, or even final 
product. 

An elementary production procedure (EPP) is an activity which takes place at the workshop and 
activates some machine to change the value of some attribute of a work piece. 

An EPP always executes a physical operation over a work piece. For instance., we could think of 
an EPP which executes a physicaI operation on a lathe to change the shape of a work piece. 
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A workstation (WS) is composed by an operating machine (e.g. lathe), its set of tools as well as 
other resources necessary for the machine to work properly, and a microcomputer which can 
load a CNC program in the machine as well as tum it on and off, and communicate with the 
machine operator (in case there is one) through a keyboard and a monitor. 

The working centers (WCs) represent the parts into which the workshop is logically (and maybe 
also physically) divided. Each WC controls the usage of a set of WSs and hUl1lan resources . 

Every product order is associated with a production plan. The latter is created by the ppc. A 
production plan is defined as a partial order of production activities. COl1lplex activities can be 
viewed as subplans which can recursively be subdivided into partial orders of other, Iess 
complex activities. Each activity in the plan is related to a working center as well as to an 
execution algorithm. EPPs are also related to specific workstations as well as to the set of tools 
which shall be applied to the work piece. AIso standard times for set up and operation execution 
can be found in an EPP's description. 

The production plan of an electromagnetic transformer usually presentsthree main activities 
which can be executed in parallel: 

Construction of the mechanical part (tank, top, and conselver); 

Implementation of the active part (kemel, induction coils, and connections); 

Production of externai accessories (e.g. signals and coml1land cOl1lpartl1lellt) . 

Each one of the above listed activities are subdivided into other, less cOl1lplex production plans. 
All the leafs of the plan hierarchy are elementary production procedures which transforl1l the 
physical state of the work pieces. 

An EPP can be started, only if all resources which are necessary for its execution are already 
available. The operating machine which shall be used as well as the necessary hUl1lan resources 
(e.g. operator) must be idle, the work piece that shall be transforl1led must be at the workstation, 
and the CNC program must have been loaded into the machine. 

Considering only the work done at the operating l1lachine, an EPP represellts a sequence of three 
operations: the setup function, the physical operation which really transforl1ls the work piece's 
state, and the set of quality control tests. Physical (e.g. operating l1lachine) as well as logical (e.g. 
data from the database) resources required by an EPP are released to the overall production 
system only at the end of its execution. 

2.3 A Computer Configuration for the Production System 

The production of an electromagnetic transformer passes through various states inside of the 
planto Its design is developed by the engineering sector and the construction is controlled by the 
ppc. The latter develops the so-called production plan according to a set of requirel1lents as well 
as constraints (e.g. stock leveis, buying orders, and the state of other production orders). 

The PPC distributes the production activities (i.e. subplans) onto the set of working centers, 
according to the production plan's structure. Each WC identifies subtasks and associates their 
respective executiori with some workstation. Depending on the contrai flow established by the 
production plan, a work piece can be either directly transponed fr0111 one WS to another or must 
be brought back to the working center's administration before it can proceed to the next WS. 

We assume that workstations can be at least semi-automatized, that is, that operating machines 
execute CNC programs but may have to be manually feeded and set up. Moreover, it will be also 
assumed that some quality control tests may have to be done manually. 

In an environment such as the one discribed above; we can reach production integration by 
means of a computeI' network and a distributed database system. Each node of the hierarchical 
structure of the production control flow is related to one site of the DDBS. The database system 
can implement the control flow of the production plan as well as support the cOl1lmunication 
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needs among PPC, WCs, and WSs. Furthermore, the DDBS can also load and unload CNC 
programs, support an intelface to machine operators, and help handlig failure occurrences. 

3 Requirements On A Transaction Model 
Relying on the description of its processing model, we can summarize those application 
characteristics which pose main requirements on a transaction model: 

Activities and operations executed on the workshop can take hours or even days to be 
concluded; 

Due to their long duration, activities may have to be suspended for some period of time 
(e.g. for the weekend); 

The execution of an activity, especially that of an EPP, might have to migrate from one s-ite 
(e.g. WS) to another either due to failures or changes in the production plan ; 

Production activities can b~ executed in geographically distant sites; 

Complex activities can be recursively divided into sets of less complex activities which 
may have to respect some execution order. 

Besides the computer system, the physical system (i.e. operating machines, machine tools, 
human operators, production plans, etc.) rnay also fail. Thesefailures can leave production 
activities as well as operations, machines, machine tools, and work pieces in unpredictable 
states. 

Work pieces which reach incorrect physical states due to failures are usually reprocessed 
until they can be integrated into the final product; 

The synchronization of activities which use common physical ressources is usually 
responsibility of the application and is expressed in the production plan; 

If a transaction model is to be used in supporting the execution of production activities ; 
then transactions wOllld have to be related to physical activities. This means that database 
operations wOllld beco me dependent on physical operations and vice-versa. 

Considering the application propelties Iisted above, we can derive the main reqllirements on a 
database transaction model. 

3.1 · Modeling Production Activities as Long-Duration Transactions 

If long-duration activities are to be modeled in the computer system as database transactions and 
the final state of database operations should be dependent on the final state of physical 
operations, then activities should be modeled as long-duration transactions which relax the 
atomicity as well as isolation propelties . 

Atomic activities could lead to unbearable loss of work results while strict isolation would Iead 
to poor performance at the workshop, since other activities might have to wait toa long for 
information as well as physical ressources. 

It is important that long-duration activities be able to release (Iocks on) database infonnation as 
well as physical ressources to other activities as soon as possible. 
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3.2 Modeling Complex Activities as Distributed Transactions 

Observing how a production pIan is divided into activities which are executed at different work 
centers or workstations, we conclude that a suitable transaction model for this appIication should 
enable the production plan itself as well as complex activities to be modeled as distributed 
transactions. 

Since a complex activity may represent a specific phase in the production process, one cOllld 
think of some two-phase commit protocol for the distributed transaction which represents it in 
the data base. 

On the other hand, we commented already that long-duration transactions should be neither 
atomic nor complete isolated from one another. If atomicity shollld be relaxed, two-phased 
commit protocoIs would become toe restrictive. 

Now let us bring another element into our discllssion. From the application properties we can 
also derive that, at Ieast, some transactions would not be able to abor~ . These are the ones which 
represent EPPs in the database. They must always commit, even in the case of failure either 011 

the side of the computer system or that of the physical system. 

If we generalize and assume all production activities must soon or late commit (independent 
from the kind of recovery which is necessary for this to occur), then we can also assume that the 
distributed transaction model enforces some kind of two-phase commit protocol. 

3.3 Modeling the Production PIan as a Hierarchy of Activities and the 
Relationships between Activities 

The production plan can be represented by a hierarchy of production activities. A transaction 
modeI supporting our application must be able to represent this tree of nested activities as well as 
the execution order relationships, and both commit and abort relationships between father anel 
son transactions as well as between sibling transactions. 

3.4 Suspending, Resuming, and Migrating the Execution of Activities 

Since production activities can be of long duration, transactions representing them in the 
database should be able to be suspended and resumed at any time. Transaction execution should 
be able also to migrate from one computing site to another, to cope either with failures on the 
physical system or changes in the production plan o 

3.5 Application-Oriented Forward Recovery 

Besides offering the possibility of both undo and redo recovery that apply to transactions not 
involved with physical operations in any way, the transaction model shollld enable the 
application to code its own forward-recovery procedures. It is necessary as to cope with the 
problem of reprocessing a work piece which has been incorrectly manipulated by an operating 
machine. 

Since in many cases the algorithm to reprocess the work piece can be developed only after the 
failm'e occurred, the model must also enable that recovery procedures for running transactions be 
encoded into the transaction hierarchy at recovery time. After recoverying the faiIed EPP, the 
production plan should resume execution. 

3.6 Application-Oriented Conflict Resolution 

As the PPC deveIops the production pIan, it encodes into the pIan the synchroniyation protocol 
for the pIan's activities at all layers of their hierarchy. The PPC is responsible also for the 
synchronization of activities belonging to different production pIans. Therefore, the transactioll 

- 467-



I SBAI - UNESP - Rio Claro/SP - Brasil 

model should enable the PPC to define synchronization points for two or more production plans 
(i.e. externaI synchronization). 

To illustrate the requirement of externaI syrichronization, let us assume the PPC plans the 
production of two orders in parallel. It can be further assumed that order-l must be ready for 
delivery in eight months while order-2 can take tiU one year to be prodllced. 

As it develops the global prodllction plan for the next year, the PPC must táke into consideration 
that order-! should be produced before order-2. Since both prodllction plans present similar 
activities which might overlap in time as well as in the ressources they use (e.g. machines, 
information), there will probably be many points in time where order-2's activities will have to 
wait for order-l 's activities eventhough the execution of the former could start before the 
execution of the latter. 

ExternaI synchronization is necessary also in the case of failures ·of the physical system. lf an 
operating machine fails, it might be necessary to transfer the execution of some EPP to another 
machine. Since this EPP has not been originally scheduled for execlltion in the new machine, its 
execution may conflict with that of another EPP. 

4 Evaluating Some Existing Transaction Models 
In this section, we present the evaluation of five different transaction models. The evaluation 
relies on the requirements discussed in section 3. We analyzed the transaction paradigm (i.e. 
ACID transaction model) because it represents a standard for conventional database systems. 
Moss's Nested Transaction Model [Moss82] has been also evaluated, since it represents an 
extension of the ACID model that supports nested as well as distribllted transactions. Then, we 
considered three long-lived transaction models: SAGAS [GaSa87], ConTract [W1iRe91], and 
A TM [DaHL90]. 

SAGAS proposes the partitioning of a long-lived activity into a sequence of short, ACID 
transactions. The ConTract model generalizes the SAGAS as to obtain a graph of short 
transactions which can also be nested. While SAGAS and ConTract have been developed to 
support office-automation applications, A TM was proposedto support transaction execution in a 
mle-based, active database environment. 

Figure 4.1 summarizes the results of the evaluation. For each model, we investigated how it 
supports distribution as well as nesting of transactions. Support for user-defined execlltion orders 
as well as application-oriented both forward recovery and conflict resollltion have also been 
analyzed. 

Provided with a two-phase commit protocol, the ACID can support distribution. It lacks on 
support for aU other items, thOllgh. 

Moss's nested transactions can be applied to naturally represent the prodllction plan as a 
hierarchy of nested activities which can be executed in a distribllted way. Moss's model also 
precisely defines both the commit and abort semantics for father transactions and child 
transactions. Though, it does not enable users to define execution orders for sibling transactions. 

If we assume that only those transactions not related to physical operations (i.e. transactions 
whoose path leads to no EPP) can abort and all other transactions will eventllally commit, then 
we can apply the commit as well as abort semantics of nested transactions to the activities 
hierarchy of the prodllction application. 

Nested transactions cannot be either suspended, or resumed, or migrated to anoter computing 
node. Finally, they do not sllpport either forward recovery or aplication-oriented conflict 
resolution. 

Since we investigated the original SAGAS proposal only and did BOt evalllate its extensions, we 
conclllded that SAGAS cannot sllpport distribution and can hardly SllppOlt nesting of activities. 
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They assume sub-transactions will always execute sequentially, not allowing users to define any 
other execution order for them. The model SUppOlts fOlward recovery at the SAGAS leveI but 
not at the short transactions leveI. It does not allow users to define their own fOlward recovery 
procedures or conflict resolution protocols. 

ACID T t· ransac lOns 

Nested Transactions 

Not_Ext. SAGAS 

ConTracts 

ATM Trans. Mode 1 

supports distribution V 

supports nest i ng V 

models execution orders v 
suspends, resumes, migrates 

app 1 i cat ion-orient. f orw ard recovery ~ 

app 1 i cat i on-ori ent. conf 1 i ct reso 1 ut i on 

relaxes isolation V 

ti stands for fully supported; 
~ stands for supported with restrictions ; 
..,. stands for poorly supported; 

V V 

v ..,. v 
v ~ ~ 

~ 

~ ..,. 

v 
v ti 

no symbol indicates that the model doe not support th e 
requirement at all. 

V 

Figure 4.1: How each model SUppOltS the application req li i rel1lents 

By SAGAS it is possible for sub-transaetions to release locked reSSOllrces before the long-lived 
activity commits. 

The ConTract model can be viewed as an extension of SAGAS. A ConTract is a long-lived 
activity which can be organized as a graph of ACID as well as nested transactions (i.e. so-called 
steps). The nodes of the graph represent the steps. Its ares define the dependencies between steps 
and can detelmine possibly any order of execution for the set of steps belonging to a ConTract. 

ConTracts but not steps can be both suspended and resumed. FlIrthennore, step execlltion can 
migrate to other computing nodes. A ConTract must always CQl1ll1lit. Therefore, the model 
supports a forward recovery strategy for ConTracts but only undo as well as redo, and 
compensation recovery for steps. Furthermore, since a ConTraet 11l1lSt be cOl1lpiled before 
execution, it is not possible for the user to insert new steps (e.g. application-oriented, forward 
recovery procedures) into the ConTract at run-time. 
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The ConTract model supports user-defined conflict resolution protocols. They can be enforced 
on the basis of predicate invariants which might have to be evaluated before step execution. If 
predicate invariants are defined aver data thar- describe execution states of steps belonging to 
different ConTracts, these invariants can be used to synchronize the execution of otherwise 
independent ConTracts. 

As by SAGAS, steps can also release locked ressources before the end of the ConTract. 

The Activity-Transaction Model (ATM) is an extension Moss's Nested Transaction ModeI. Child 
transactions can be defined to execute also as either independent (i.e. decoupled) or deferred 
nested transactions. ATM offers the possibility of defining sibling transactions which are 
automatically started by the transaction manager when the transaction fails. Otherwise the 
sibling transaction will not be executed at alI. This feature of the ATM model ressembles that of 
compensation steps in the ConTract model. 

A TM supports transactions as welI as activities hierarchies. An activity differs from a transaction 
in such a way that its child transactions can release locks by commit even before the activity 
commits. This A TM property can be applied to the production activity hierarchy. Productiol1 
activities which hold ressources that could already be released to be used by other subtrees can 
be modeled as ATM activities. 

ATM SUppOlts user-defined execution orders for sibling transactions but it does not allow users 
to define either recovery or conflict resollltion protocols. 

5 Better Support Through Model Integration 
Relying on the evalllation results presented in Section 3, we roughly discuss the integration of 
some of the investigated models as to achieve better support for the executionof productiol1 
plans. The resuIting new database transaction model wOllld inherit most of its properties froll1 
both the A TM and ConTract models. 

As with ATM, a production plan wOllld be specified as a hierarchy of nested áctivities. We 
believe a tree strllcture is powerful enough to represent the production plan which is develaped 
by the PPC as a hierarchy of prodllction activities. Of course, the execution of an activity 
hierarchy shollld be able to be distributed onto a set of processing nodes. 

The specification of each activity would contain two palts: 
The activity's behavior description: All properties of an activity concerning i ts 
relationships with other activities (e.g. ascendants, descendants, and siblings) would be 
defined here. This includes the definition of execution order as well as commit and abort 
dependencies. AIso the related recovery activities wOllld be identified in this section. 
Furthermore, infonnation about the processing n~de where the activity should be execlltecl 
as welI as its type identification (e.g. EPP) would be declared here. 

The activity's code: This would be the ptogram which realizes the activity's task in the 
data base as well as at the physical system. 

The A TM concept of an exception handler, that is, a recovery procedllre which can be related to 
an activity and wiI1 be executed in case the activity fails is comparable to the concept of a 
compensation step in the CanTract model. The difference between both concepts is that the 
former can also represent a forward-recovery procedure. This concept could be extended in the 
new model as to cope with the requirement of mn-time definition of recovery actions. 

An EPP cOllld be modeled as an ATM's criticaI action. An action which affects the real world 
and therefore cannot be rolIed back. Also alI non-critical actions which lay on the path to LI 

criticaI one shollld be forbiden to roll back. They could not be prevented from aborting, though 
(e.g. the production order is canceled), but they wOllld have to roll forward in order to achieve 
acceptable database as welI as physical states. 
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Similar to A TM activities, it should be allowed for those production activities which cannot be 
rolled back to release either some or even ali their acqllired locks on physical (e.g . operation 
machine) as well as 10gicaI ressources (e.g. database information) . 

From the ConTract modeI, the new one wOllId inherit the properties of sllspending as well as 
resuming and migrating the execlltion of an activity. Depending on its leveI in the hierarchy, an 
activity would be suspended only after ali its descendants had already been either sllspended or 
committed, or aborted. Similarly, an activity would not be able to resume as long as any of its 
ascendants remains suspended. 

Finally, application-oriented conflict resoIution strategies for synchronizing activities beIonging 
to a same production plan as well as those pertaining to different plans could rely on the 
concepts of predicate invariants and context to be inherited from the ConTract mode!. 

Each activity hierarchy would be related to a private database, the so-caIled context. 
Communication between activities as weIl as activity execlltion management rely 011 data stored 
in the context. Predicate invariants are boolean expressions over the coiltents of the context. 
They are used to synchronize step execlltion inside a ConTract. 

The new model could allow predicate invariants of one activity hierarchy to be defined over data 
stored either in the application's database or on contexts belonging to other hierarchies. On the 
basis of predicate invariants which refer to execution states of other hierarchies, the model wOlllcl 
enable the PPC to express execution dependencies between activities belonging to different 
production plans. 

6 Conclusions and Future Work 
This paper described the information processing model of a manufacturing plant which produces 
electromagnetic transformers for large electric power plants. On the basis of this model, a set of 
requirements were derived that wOllld have to be flllfilled by a database transaction mode) in 
case the execution of production plans ShOllld be controlled at the database system's leve!. 

Relying on the set of derived requirements, we evaluated five different transaction models: the 
transaction paradigm, Moss's nested transáctions, SAGAS, ConTract, and ATM. Althollgh some 
of the models cOllld cope well with many of the reqllirements, none of them fullfils ali 
requirements. There a~·e even some requirements, as that of an application-oriented forward 
recovery procedure being defined at rlln time, that is not sllpported by any mode!. 

In the last part of the paper, we presented ideas of how to integrate some important properties of 
different transaction models to create a new one which would be able to cope with ali 
reqllirements of the application. . 

We plan to continue investigating transaction-based systems for prodllction applications in two 
ways. On the one hand, we will try to refine the proposed model as to identify possible 
weaknesses as well as extensions which should be further llnderstood. On the other hand, we 
plan to investigate other classes of manufacturing plants especially those based on flexible 
manufacturing strategies. By deriving their requirements on a transaction-based system, we 
expect to be able to either adjust or even modify our approach to a transaction model for 
production applications. 
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o CONTROLE EM CASCATA PARA MANIPULADORES 

CONSIDERANDO A DINÂMICA DOS ATUADORES E A FLEXIBILIDADE 

RAUL GUENTHER 

Depar~.Engenharia Mecânica - UFSC -
Caixa Pos~al 476 - 88.039/970 - Florianópolis - SC -

RESUMO - Es~e ~rabalho ~ra~a do proje~o de con~roladores para o 
seguimen~o de ~raje~órias em manipuladores quando a dinâmica dos 
a~uadores e a f'lexibilidade é levada em con~a, no caso onde se 
consideram as incer~ezas paramé~ricas. Sis~ema~iza-se um novo 
enfoque através do qual a ordem do sistema dinâmico do manipulador 
é reduzida à ordem do manipulador rígido sem que as propriedades 
de es~abilidade ob~idas no caso rígido sejam modif'icadas. A 
técni ca de control e ob~i da é apl i cada ao caso dos mani pul adores 
com ~ransmissões f'lexíveis. Apresentam-se resultados de simulações 
que comprovam a ef'iciência da ~écnica. 

1 - INTRODUÇÃO 
Nos manipuladores ora em uso indus~rial, ~odos os componen~es 

do mecanismo e dos a~uadores são cons~ruidos de forma a serem 
bas~ante rígidos. Além disso, em uma boa par~e deles a dinâmica 
dos atuadores é mais rápida do que a do mecanismo. Estas 
carac~erísticas permitem utilizar, para fins de análise, uma 
i deal i zação dos mani pul ador es , chamada de Node L o Rí (fi do C MR) , 
cons~ruida considerando: H1- Os efei ~os dos deslocamentos 
elásticos suficientemente pequenos para serem desprezados; H2- Que 
as forças ou ~orques aplicados às jun~as do mecanismo pelos 
a~uadores são os sinais de con~role. 

Este modelo rígido pode ser represen~ado por um sis~ema de 
equações não lineares acopladas que ~em várias propriedades 
es~ru~urais, das quais cumpre des~acar: Pl- Que exis~e um sinal de 
con~role para cada grau de liberdade, e por isso o sis~ema é di~o 

totaLmente acionado; P2- Que o mapeamento entre o sinal de 
con~role e a velocidade nas juntas é passi vo COr~ega e Spong 
1988) . 

Es~as duas propriedades f'ormam a base ~eórica para o con~role 
baseado na dinâmica inversa e para o con~role baseado na 
passividade, duas es~ra~égias cujas leis de controle usadas no MR 
propiciam es~abilidade global à malha f'echada, tan~o para o caso 
em que os con~roladores são de ganhos f'ixos, como para o caso 
adap~a~i vo. 

As f'orças e ~orques apl i cados às j un~as do mecani smo do 
manipulador são geradas por a~uadores elé~ricos, hidráulicos e 
pneumá~icos, que ~êm dinâmica própria (dinâmica dos at1.1adores). 
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Além disso, cada component.e do mecanismo e das t.ransmissões de 
moviment.o ent.re os at.uadores e as junt.as é uma font.e de 
flexibilidade nos manipuladores. 

Result.ados t.eóricos e experiment.ais CGood et. aI. 1985, Reed e 
Ioannou 1988, Tar n et. aI. 1991) most.r am que ao usar o modelo 
rlgido no projet.o do cont.rolador int.roduzem-se limit.es ao emprego 
dos manipuladores que são: Ci) o uso rest.rit.o · a moviment.os com 
pequenas velocidades, quer seja por problemas de est.abilidade ou 
de erros de rastreament.o signií'icativos; Cii) o uso rest.rit.o a 
tarefas em que a precisão exigida é pequena. Estes limit.es podem 
ser vist.os como os limites inerent.es ao emprego do modelo rlgido, 
e uma maneira de supera-los é a inclusão da dinâmica dos at.uadores 
e da flexibilidade no modelo do manipulador. 

Ao incluir a dinâmica dos at.uadores e a í'lexibilidade no 
modelo do manipulador o número de graus de liberdade passa a ser 
maior do que o número de sinais de cont.role. O sist.ema dinâmico 
passa a ser parciatmente acionado e, por isso, não é posslvel 
cancelar diret.ament.e as não linearidades, nem obt.er uma relação 
passiva ent.re a ent.rada e uma salda que se deseja controlar. 
Assim, o controle baseado na dinâmica inversa e o cont.role baseado 
na passi vidade não podem ser aplicados diret.ament.e. Em out.ras 
paI avras, os cont.rol adores desenvol vi dos para o MR não podem ser 
aplicados diretament.e. 

O exame dos principais t.rabalhos divulgando o projet.o de 
controladores para o seguiment.o de t.rajet.órias quando a dinâmica 
dos atuadores e a flexibilidade das t.ransmissões é considerada 
most.ra que , no caso onde se consideram as incert.ezas paramét.ricas, 
existem dois enfoques para t.rat.ar do problema. 

No primeiro a ordem do sist.ema é reduzida à ordem do · MR 
ut.ilizando o mét.odo das pert.urbações singulares CSpong 1989, 
Ghoerbel e Spong 1992, Khorasani 1992). Busca-se com isso ut.ilizar 
os result.ados já obt.idos no desenvolviment.o de cont.roladores 
adapt.ativos para o MR . A redução da ordem é feit.a "separando" os 
movimentos lent.o Ccorrespondent.e à parcela rlgida) e rápido 
Ccorrespondent.e à parcela adicional). Assim, int.roduzindo um 
controte corret ivo para amort.ecer a parcela rápi da, efet.ua-se a 
análise considerando que ao moviment.o lent.o é superpost.o um 
moviment.o rápido amort.ecido. 

Em Reed e Ioannou 1988 most.ra-se que a ut.ilização do 
algorit.mo de Slot.ine e Li 1987 com a modificação-o no MR ao qual é 
superpost.a uma dinâmica elét.rica C amor t.eci da) não modelada, 
result.a em estabitidade Locat. Além disso, é necessário que os 
ganhos no cont.rolador sejam pequenos, o que limit.a o 
desempenho. Est.e resul t.ado permi t.e concl uir que amort.ecendo o 
moviment.o rápido at.ravés de um cont.role corret.ivo e cont.rolando o 
moviment.o lent.o at.ravés do algorit.mo de Slot.ine e Li com a 
modificação-o, como nos t.rabalhos cit.ados, a est.abilidade sempre 
result.ará tocat, além dos ganhos no cont.rolador t.erem que ser 
pequenos, mOdi f i cando essenci aI ment.e o r esul t.ado obt.i do par a o 
caso rlgido onde a est.abilidade é global e não exist.em rest.rições 
teóricas quant.o ao ganho nos cont.roladores. 

A out.ra limit.açãb dest.a forma de reduzir a ordem é inerent.e a 
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aplicação do mé~odo das per~urbações singulares (validade res~ri~a 
ao caso em que as cons~an~es de ~empo da dinâmica dos a~uadores e 
as flexibilidades são suficien~emen~e pequenas). 

No segundo enfoque o si s~ema di nâmi co i ncl ui ndo as 
flexibilidades nas ~ransmissões é considerado como um ~odo para 
rins de con~role CNicosia e Tomei 1991,1992, Lozano e Broglia~o 

1992). Busca-se, assim, evi~ar as limi~ações resul~an~es da 
u~ilização do mé~odo das per~urbações singulares. Desenvolvido 
mais recen~emen~e, os resul~ados ob~idos a~é o momen~o tiem sempre 
são gerais, e os con~roladores propos~os são complicados. 

Nes~e ~rabalho sis~ema~iza-se a propos~a de um ~erceiro 

enfoque, apresen~ado inicialmen~e para o caso par~icular dos 
manipuladores com ~ransmissões flexíveis em Hsu e Guen~her 1993, e 
para manipuladores rígidos acionados elé~ricamen~e em Guen~her e 
Hsu 1993a. In~roduz-se uma ~écnica de con~role em casca~a a~ravés 
da qual a ordem do sis~ema é reduzida à do MR, sem a necessidade 
de impor condições sobre as cons~an~es de ~empo dos a~uadores e 
sobre a flexibilidade das ~ransmissões. 

Além disso, para os casos es~udados a ~écnica em casca~a 

resul~a em malhas fechadas globalmen~e es~áveis, ou localmen~e 

es~áveis com um domínio de es~abilidade arbi~rariamen~e grande. 
A ~écnica de con~role em casca~a aqui apresen~ada permi ~e, 

por~an~o, aprovei~ar os numerosos resul~ados já ob~idos no 
desenvolvimen~o de con~roladores para o MR, sem in~roduzir 

res~rições essenciais ao emprego dos con~roladores proje~ados para 
o MR. 

2- UMA TÉCNICA DE CONTROLE EM CASCATA 
A ~écnica de con~role em casca~a propos~a nes~e ~rabalho é 

inspirada na es~ra~égia de desacoplamen~o apresen~ada por U~kin 

1987 para sis~emas dinâmicos descri~os por 

x = 
1 

n-m m 
onde x1~ ,x2~ 

proje~ada ~al que 
n-m 

x1de~)~ . 

m e u~ , quando a lei de 

o ve~or siga uma 

(1) 

(2) 

con~role "u" deve ser 

~raje~ória desejada 

De acordo com U~kin 1987 ~oma-se o subve~or de es~ados 

como sinal de con~role do subsis~ema (1), e es~abelece-se 

·n-m m 
, ó : IR ... IR 

o 
(3) 

seguindo algum cri~ério de performance. 
Define-se en~ão uma variedade sex

1
,x

2
) come 
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(4) 

e projeta-se uma 
sCx

1
,x

2
)=O Vt>t

a
, 

lei 
onde t 

de controle "u" descont.ínua tal que 
é o tempo para a trajetória do sistema a 

atingir.:: hipersuperfície sCx1 ,x2 )=O. Quando s(xl'~Z)=O' o sistema 

em malha fechada esta no modo deslizante, e Cl) é um sistema de 
ordem reduzida controlado por x

2 
segundo a lei (3). 

Para o controle em cascata considera-se o caso em que h
1 

é 

linear em x
2 

e (1)(2) pode ser reescrito como 

x = 
1 

(5) 

(6) 

onde f
2

=h
2

, adotada para simplificar a notação . 

Definindo x
2d 

como o sinal de comando de (5), e o erro de 

rastreamento 

(7) 

e substituindo (7) em (5), obtem-se 

(8) 

(9) 

A equação (8) pode ser vista como um subsistema dinâmico 
controlado por x 2d ' no qual atua uma perturbação dCt)= Bl(X1,t)~2. 

O controle em cascata consiste em controlar o subsistema (8) 
através de x

2d
' de t'orma que xl siga x1d(t), e fazer x 2 no 

subsistema (9) seguir x
2d

(t), aplicando um sinal de controle uCt). 

Observação 2.1 A lei para o sinal x
2d 

é projetada para o 

subsistema (8), cuja ordem é n-m. Assim, o controle em cascata 
proposto pode ser visto como uma técnica de redução da ordem. • 

Sempr e que as equações do movi mento do mani pul ador puder em 
ser escritas na forma (8)(9), a técnica em cascata aqui 
apresentada pode ser aplicada. Na seção 3 apresenta-se sua 
aplicação aos manipuladores com transmissões flexíveis. 

3- O CONTROLE EM CASCATA NOS MANIPULADORES COM TRANSMISSõES 
FLEXÍVEIS 

Seja um manipulador com elos rígidos e "n" juntas de rotação, 
cujo movimento é descrito pelo seguinte modelo (Spong 1989) 
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II •• 

IX ql ) ql +CC q1 ' q1 ) q1 +gC q1 ) +K[ ql -q2] = O Cl0) 

Cl1) 

d [Rn - t. on e ql E e o ve or posi ção angul ar dos elos; 

posi ção angul ar dos rot.ores; D é a mat.r i z de i nérci a; Cql é o 

vet.or de t.orques cent.rífugos e de Coriolis; g é o vet.or de t.orques 
gravit.acionais; J é a mat.riz diagonal const.ant.e das inércias dos 
rotores; K é a matriz diagonal das constant.es de mola das 
t ransmi ssões; uelRn é o vetor torque de ' control e apl i cado aos 
rotores. 

Chamando u e =-K(ql -q2) de torq-ue eLást ico pode-se reescrever 
I I •• 

Cl0) como IXql)ql+CCql,ql)ql+gCql)= ueCQ1,Q2). 

O torque el ást.i co para que a posi ção dos elos Ql si ga a 

trajetória desejada para os elos QldCt) é u ed . Então, a posição 
-1 

desejada para os rotores q2d pode ser definida como q2d=K ued+ql· 
"-

Assim, com o erro na posição dos rotores dado por q2=q2-q2d 

pode-se reescrever Cl0)Cll) como 

(12) 

(13) 

o sist.ema (12)C13) est.a na forma (8)C9) . Ent.ão o projet.o do 
cont.rolador em cascat.a consist.e em: 
Ci) Estabelecer uma lei para u ed t.al que ql siga qldCt) de maneira 

estável na presença da perturbação dCt)=KQ2; 

Cii) Estabelecer uma lei de controle uCt) em (13) tal que Q2 siga 

Q2dCt). 

Em Hsu e Guenther 1993 apresent.a-se o projet.o do cont.rolador 
em cascat.a para o caso em que os parâmet.ros do manipulador cont.ém 
incertezas e a flexibilidade das t.ransmissões é arbitrária . A lei 
para u ed é projet.ada com base no esquema adapt.at.ivo de Slot.ine e 

Li 1987 para manipuladores rígidos, e para U é proposta uma lei de 
cont.role a est.rut.ura variável. Est.a combinação é denominada VS-ACC 
CVariable St.ruct.ure Adaptive Cascade Cont.rol). 

A hipót.ese de que a mat.riz de rigidez K cont.ém incert.ezas 
impede a aplicação diret.a do esquema de Slotine e Li. Por isso é 
nece~fário modificar o esquema de modo a gerar diretament.e o sinal 
ur=K u ed =Q2d-Q1 e assim Q2d' sem conhecer K. 

Para t.ant.o int.roduz-se uma superparamet.rização at.ravés da 
qual os parâmet.ros da flexibilidade são absorvidos em um vet.or de 
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parâme~ros aumen~ado. En~ão, u~ilizando uma lei do gradiente com a 

modificação-o na adap~ação dos parâme~ros o sinal u é gerado. 
r 

Para fazer q2 seguir a ~raje~6ria desejada q2d define-se o 

erro auxi 1 i ar 

Propõe-se a seguin~e lei de con~role 

(14) 

onde u é 
o 

o controLe nominaL, proje~ado de acordo com os 

parâme~ros 

diagonal 

nominais do manipulador; ~2=K~>O é uma ma~riz 
de pr oj e~o; [ sgnC s2)] =[ sgnC s21) ... sgnC s2n)] ; 

M(~)=diag[m.(~)] .-1 e m.(~) são funções de moduLação dos 
1. 1.-, .. ,n 1. 

rel.és. 
Observação 3.1 (propriedades de estabilidade) Em Hsu e Guen~her 

1993 mos~ra-se que no sis~ema em malha fechada formado pelo 
manipulador com ~ransmissões flexíveis e pélo VS-ACC, (i) q2C~) é 

uniformemen~e limi~ado e q2Ct)~O com ~~OO de forma exponencial; 

Cii) A es~abilidade é global; Ciii) qlC~) e qlC~)~O quando t~oo. • 

4- RESULTADOS DE SIMULAÇÕES 
Em Guen~her e Hsu 1993b mos~r a -se como é fei ~a a 

implemen~ação da es~ra~égia de con~role em casca~a para o 
manipulador com ~ransmissões flexíveis de dois elos propos~o como 
exemplo padrão CEP) para sis~emas rob6~icos em Troch e Desoyer 
C 1990) C Fi g. 1) . 

Figura 1 - O manipulador com dois elos. 
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Os dados do EP são 

I i 1. [m) m. [kg) 1 Ci [m) 
2 I./J.[kg.m) 

1. 1. 1. 1. 

1 0.45 100 -0.15 5.25/4.77 
2 0.20 25 -0.10 0.51/3.58 
3 - 40 0.20 7.58/-

onde m
i

• i =1 .2 são as massas dos el os +at.uadores ; m3 é a massa do 

e:fet.uador+carga; I i .i=1.2 são as inércias dos elos+at.uadores; !3 é 

a inércia do e:fet.uador+carga; J . • i=1.2 são as inércias dos 
1. 

rot.ores; 1 i • i =1 .2 são os compr i ment.os dos elos; 1 Ci • i =1.2 são as 

coordenadas dos cent.ros de gravidade das massas m . . 
l. 

O EP não t.em dados da rigidez nas t.ransmissões. Nas 
simulações adot.a-se uma rigidez k.=30000 N.m/rad Ci=1.2). 

l. 

semelhant.e a dos "harmonic drives" do PUMA 560. para caract.erizar 
uma sit.uação com transmissões fLexíveis. Simula-se t.ambém um 
exemplo em que a r i gi dez é 10 vezes menor com o obj et.i vo de 
investigar o comport.ament.o em sit.uações nas quais as transmissões 
são muito fLexíveis. 

A incert.eza na inércia é devida ao desconheciment.o da massa 
m

3 
no ef'et.uador. Considera-se que o valor verdadeiro é o valor 

máximo m3 =40 kg. e que o valor nominal é a met.ade do máximo. Para 

as demais grandezas assume-se uma incert.eza de 10%. 
A trajet.ória desejada começa em qlldCO)=-90o q12dCO)=Oo e 

o o 
at.inge a posição de regime qlld(1)=-67.5 e q12d(1)=22.5 em 1 

segundo de acordo com uma ~unção descrita por um polinômio de ga 
ordem CFig.3). 

8.5 fi 1J. [gl'au.s] ,.5

1 
fi 12 [gl'aus] 

vs-acc 
vs-acc 

pd 
pcl 

-1 

-1.5l 
2 1 2 3 li 1 

5e!J 

Figura 2 Erros de rast.reament.o para o manipulador com 
transmissões :flexíveis. ut.ilizando um cont.rolador de ganhos :fixos 
CPD) e o cont.rolador em cascat.a CVS-ACC). 
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"-
Na Fig.2 estão apresentados os erros de rastreamento qll e 

obtidos nas simulações realizadas com o manipulador com 

transmissões Il exíveis, empregando um controlador proporcional 
-derivativo com uma parcela "feedforward" correspondente à inércia 
nominal CPD) , e usando o VS-ACC. Os ganhos da parc~la PD são os 
mesmos nos dois casos. Os resultados mostram que o VS-ACC elimina 
o erro de regime característi~o do controlador PD. 

Na Fig.3 estão apresentados os resultados obtidos para o 
manipulador com transmissões muito flexíveis. Neste caso a 
utilização do controlador PD resulta em grandes oscilições e erros 
de regime, que são ambos eliminados com o emprego do VS-ACC. 

Figura 3 

18 
I 

I 

[gl'aus] 

a~ __ ~ ____ ~ __ ~ 
e 1 2 3 

1i8!J 

1111 

-18 

4 

-2 

-4 

q~1[gl'allS] 
\ts-acc 

1 2 

q 1.2 [gl'aus] 

pd 

Trajetórias desejadas Cqlld e q12d) para os elos, 

trajetórias obtidas com um controlador PD Cqll e q12) e erros de 

rastreamento para um manipulador com transmissões muito flexíveis, 
utilizando um controlador de ganhos fixos CPD) e o controlador em 
cascata CVS-ACC). 
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5- CONCLUSõES 
A ~écnica de con~roleem casca~a sis~ema~izada nes~e ~rabalho 

se cons~i~ue em um enfoque al~érna~ivo ao que emprega o mé~odo das 
per~urbações singulares par.a ob~er a redução da ordem em 
mani pul ador es onde a di nâmi c a dos a ~ uador es e a f 1 exi bi li dade é 
considerada. Tem como van~agens o fa~o da sua validade ser para 
cons~an~es de ~empo e flexibilidades arbi~rárias, e da malha 
fechada resul~ar globalmen~e es~ável, sem res~rições ~eóricas 

quan~o ao ganho dos con~roladores. 
A aplicação do con~role em casca~a no caso em que os 

parâme~ros do manipulador são incer~os é fei~a combinando ~écnicas 
de con~role adap~a~i vo com uma lei a es~ru~ura variável. As 
simulações mos~ram a eficiência do con~rolador assim ob~ido para o 
caso do manipulador com ~ransmissões flexíveis, que ~ambém foram 
cons~a~adas em mani pul adores r í gi dos aci onados el é~r i cament.e 
(Guen~her and Hsu 1993a). 

Na con~inuidade do ~rabalho será in~eressan~e inves~igar a 
aplicabilidade do mét.odo ao caso em que exis~e a superposição dos 
efei~os da dinâmica elé~rica e da flexibilidade nas t.ransmissões. 
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Resumu 

A evolução das atividades humanas vem conduzindo à crescente elaboração de sistemas 
cujas regras de evolução dinâmica não podem ser dadas pelas leis da física natural: são os 
chamados Sistemas Dinâmicos de Eventos Discretos (ou simplesmente SED). Nessa 
categoria são enquadrados os sistemas automatizados de fabricação. cuja utilização vem 
se intensi licado com a modernização dos parques industriais e desenvolvimento eX! 
técnicas de Inteligência Artil1cial. Neste trabalho está sendo proposta uma metodologia 
estruturada para projeto de sistemas de controle de SED. no sentido de sistematizar seu 
desenvolvimento com a aplicação de uma variação da teoria de Redes de Petri (a técnica 
do Mark Flow Graph/Production Flow Schema - MFG/PFS). A aplicabilidade aos 
sistemas automatizados e inteligentes de fabricação é imediata. representando uma 
contribuição signiticativa para as atividades de planejamento e operação de indústrias oc 
manufatura. 

Palavras Chave: sistemas de eventos disCretos. sistemas automatizados de fabricação. 
sistemas de controle. Mark Flow Graph/Production Flow Schema (MFG/PFS) 

I. Introdução 

Os sistemas de fabricação vêm se tomando cada vez mais complexos, devido à utilização crescente eX! 
tecnologias mais modernas. Isto é, em parte. decorrênCia da maior exigência por parte do mercado 
consumidor. que tem desejado. cada vez mais. produtos que atendam a requisitos de funcionalidade e 
estética a preços relativamente baixos. Isso acarreta na evolução dos conceitos de gerenciamento e controle 
do processo fahril. no sentido de ohtenção de produtos de melhor qualidade, demandando maiores esforços 
no sentido de otimização dos processos de fabricação. 

Nesse sentido. a utilização de sistemas automatizados e inteligentes de fabricação, cuja característica 
principal é o alto grau de autonomia, vem crescendo, uma vez que a sua implantação e utilização 
adequadas trazem benefícios em todo o sistema produtivo, como: 

• agilização dos processos de fahricação. acompanhada do awnento de produtividade e 
conl1abilidade; 

• controle efetivo do Iluxo de materiais, bem como dos fluxos de infomlação em todo o sistema 
produtivo; 

• melhoria das condiçCies de tmbalho. tanto a nível de chão de fábrica como a nível de atividades de 
projeto e planejamento de engenharia. 
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Sistemas automatizados e inteligentes de fabricação são mais complexos que os sistemas 
convencionais. sendo de difícil classificação. Vários termos comumente utilizados, como SFP (Sistemas 
Flexíveis de Produção). Células Flexíveis de Fabricação/Montagem. TFA (Total Factory Automation), 
dentre outros. são bastante imprecisos na det1nição da estrutura de um sistema produtivo automatizado. 
Uma possihilidade para a delinição e a classificação eficientes de sistemas automatizados e inteligentes re 
fahricação é a utilização das suas características de hierarquia; neste caso, o iúvel mais baixo seria 
representado por unidades de fahricação com um grau mínimo de autonomia (inteligência) e que seria 
chamado de célula de fabricação (uma analogia à anatomia humana, onde as células têm vida própria e 
certo grau de autonomia). A célula de fabricação teria capacidade de tomar algumas decisões de caráter 
operacional para solucionar pequenos problemas. como escolha entre máquinas alternativas equivalentes 
disponíveis para a realização de operações de fabricação. No nível imediatamente superior surge o 
conceito de SFP; no nível acima deste, o TFA que envolve o planejamento estratégico, ligado às missões 
da C( Im panhia. 

Qualquer que seja o nível de ahordagem desses sistemas. existem certas características que permitem a 
sua classilkação como Sistemas Dinâmicos de Eventos Discretos (ou simplesmente SED). 

Os SED são sistemas dinâmicos criados pelo homem, cujo estado se modifica em resposta à 
ocorrência de deternlÍnados eventos . isto é. a sua evolução dinâmica édeternlÍnada através de regras 
delinidas pelo homem. e não por leis invariantes da física. como ocorre com os sistemas dinâmicos re 
variáveis contínuas. Ou seja. os SED interagem c1iretamente com o homem. relacionando-se fracamente 
com a natureza. Desta fonna. se a Inteligência é uma característica própria do homem, então sua relação 
com o SED é evidente. I Ho~m I HoX<.J I 

Neste trahalho é proposta uma metodologia de projeto de sistemas de controle de SED, que pode ser 
aplicada a sistemas automatizados e inteligentes de fabricação. Trata-se de uma tentativa re 
sistemati/,ação da abordagem de SED baseada na teoria de redes de Petri lMurata84]. Esta abordagem 
através da técnica MFG/PFS I HasegawaXH I lMiyagi88b] [Miyagi90] tem sua aplicação comprovada em 
vários trahalhos e atualmente está scndo utilizada num sistema-protótipo na Escola Politécnica da USP, no 
Lahorat(lrio de Automação e Sistemas (LAS/Mecatrônica): a Célula Integrada de Fabricação, 
componente do projeto temático Automação da Manufatura (processo FAPESP na 90/4225-3). 

11. Metudologia de Prujeto de Sistemas de Controle de SED 

11.1. Projeto de Sistemas de Controle de SED 

A programahilidade dos controladores de SED existentes pernlite que a scquenciação de estados seja 
realizada de fonna semelhante à elahoração de software de grande porte. Desta forma, pode-se estabelecer 
uma metodologia estruturada de projeto de sistemas de controle de SED, visando otimizar os custos e o 
desempenho da atividade de projeto. minimizando a freqüência de erros. Com isso, obtém-se a 
sistematização de toda a atividade de projeto. 

Analog,ulIcnte ao desenvolvimento estruturado de software, essa metodologia compreende as seguintes 
etapas: 

I. Análise das necessidades 

2. Delinição das necessiadades 

3. Projeto do sistema de contmlc 

4. Projeto do software 

5. Desenvolvimento do soJiware 

Ó. Testes. 
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A transição de uma etapa para outra deve assegurar a obtenção das metas de desempenho e 
comportamento especificadas na fase antecedente e a minimização dos erros transmitidos à fase 
subseqüente. 

11.2. Análise de Necessidades 

A etapa de análise de necessidades consiste na compreensão do objetivo final do sistema, seguida da 
identilkação e compreensão das características do objeto de controle e dos equipamentos e instalações 
necessárias para a realização du ubjetivo final. Depois, faz-se o levantamento das diversas necessidades do 
usuário, passando efetivamente à sua análise: classificação, organização e/ou re fo rn1UI ação , otimização e 
correção. 

Esta etapa tem as seguintes características: 

• necessidade de organizar os reladonanlentos humanus: agrupar e conciliar as diferentes 
considerações, necessidades, exigências, infornIações, etc. dos vários participantes do projeto 
hásico do sistema; 

• necessidade de knol1··-hol1.': conhecimento prático e tecnológico de todos os aspectos envolvidos no 
sistema, para sua hoa avaliação e análise; 

• necessidade de reconsideração dos conceitos: ponderação e freqüente reconsideração, necessária 
devido à anlbigüidade característica desta fase; 

• indetern1inação do final: a difícil decisão do nível de detalhamento das atividades desta etapa 
depende da capacidade e experiência na execução das etapas seguintes. 

Esta etapa pode ser descrita através das seguintes atividades: identificação do objetivo final do 
sistema; estudu do objeto de controle, equipamentos e instalações; organização dos conhecimentos sobre o 
dispositivo, equipanlentos e sistema de controle; levantanlento e análise das funções de controle e revisão 
das necessidades. 

É produzida aqui a "especif1cação das necessidades", a partir da qual são previstos custos e 
cronogranla. 

É uma etapa de extrema importância, pois def1ne o ciclo de vida do sistema. 

11.3. Definição das Necessidades 

A etapa de de1inição das necessidades consiste em analisar a especificação das necessidades, gerando a 
"especifkação def1niLiva do sistema de controle". Este documento é utilizado para : 

• obter a confirnlação e aprovação do usuário em relação às funções do sistema; 

• identiticar as especifkaçües para o projeto do sistema de controle e seu software; 

• gerar uma referência para a avaliação da qualidade na etapa de testes; 

• gerar uma urdem para o fornecimento do hardware; 

• gerar uma parte do manual de uperações e de manutenção. 

Assim, aplic,mdo a metodolugia para sistemas automatizados de fabricação, o documento deve possuir 
o seguinte cunteúdo: 

• visualização da estrutura da instalaçãu e das máquinas e equipamentos; 

- 485-



I SBAI- UNESP - Rio Claro/SP - Brasil 

• visualização das funções do sistema de controle e da estrutura das funções; 

• visualização das inter-relações entre as [unções e o t1uxo das mesmas; 

• indicação dos intertraVi.Ullentos entre as operações ou entre as funções; 

• del1nição das dimensües, capacidade, custo, etc. do hardware; 

• indicação do procedimento em casos i.U1ormais. 

O ohjelO, o sistema e as funções de controle são organizados hierarquicamente, estabelecendo as 
relaçües entre estas três partes e entre os elementos que compõem cada elemento conforme apresentado na 
Figura I. Os elementos de um mesmo nível estão relacionados enúe si e estão representados no diagri.U11a 
por uma linha de conexão. Além disso. as três partes não são independentes entre si. isto é. possuem 
conexiies mútuas. Como ilustram os elementos com as mesmas hachuras na Figura 1, as [unções das 
máquinas possuem ligaçües tanto com o objeto de controle como com o sistema de controle que é 
responsável pela realização destas funções. Desta fOffila. na etapa de definição das necessidades é 
necessário estabelecer uma especil1cação que satisfaça as relações entre objeto de controle. sistema de 
contrulc e as funçües. 

,GáqUi;>, 

, nlvel de nlvel do 
• ,planejamento I , 

nlvel dos equipamentos nlvel de decisão de controle nlvel do dispositivo de controle 

Figura 1- Exemplo da estrutura de um sistema de controle 

Baseado nessas inter-relaçües, são realizadas as seguintes atividades: 

• Dcl1nição das funçiies de controle: as [unções devem ser desenvolvidas até se obter uma completa 
descrição de sua realização física. chegi.U1do ao nível mais inferior das funções que constituem o objeto 
de controle ou dos módulos funcionais do software de controle; são especiticados os elementos do 
sistema de controle de SED (dispositivos de atuação, de detecção. de comando. de monitoração); os 
comandos de operação e de monitoração são classificados em: inicialização da operação. seleção do 
modo de operação. seleção do local de operação, sinalização do local de operação, 
sinalização/indicação. comi.U1do de operação. medição. sinalização de falha e alarme. Os documentos 
gerados são os seguintes: 

I. Diagrama das [unções de controle 

2. Lista dos dispositivos de atuação 

~. Lista dos dispositivos de detecção 

4. Lista dos dispositivos de cOI11i.U1do e monitoração 

5. Lista dos intertravamentos entre funçües ou entre elementos do objeto de controle. condições 
de partida, condição de operação, etc 

Ó. Diagri.U11a do sistema de alimentação de energia. 
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1'~"idO ~ II,"ido B 
VA VB 

material sólido 

() 

M.O~~ Jvc 
motor da esteira ' 

(~o', 

detector de passagem de material \._) 

WWA 
WA+WB misturador 

MT 

PO 
motor do misturador 

chave limite : vertical 
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Figura 3a- MFG/PFS das funções de controle - nível macro 
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• Definiçãu do fluxo das funções de controle: são definidus os procedimentos de controle que ativam as 
várias [unçües, utilizando u MFG/pFS. Documentos gerados: 

I. Diagrama das funçües de controle 

2. Fluxograma de chaveéllllento, representando operações manuais aleatórias ou em caso de 
exceção 

3. Proposta de tratamento de anumalias. 

A figura 2 mostra o diagrélllla esquemático de um sistema de fabricação a ser controlado; os fluxos das 
funçües de controle são descritas pelus diagramas MFG/PFS das figuras 3a e 3b. 

• Revisão da especificação 

11.4. Projeto do Sistema de Controle 

Esta etapa cunsiste na atribuiçãu necessárias à realização do objetivo, atendendo as especificações. 

As principais atividades desta etapa são: 

• Definiçãu das interfaces c alocaçãu das funções: são definidos o tipo e a quantidade de dispositivos de 
controle a serem utilizadus, baseado na classificação hierárquica das funções de controle. Gera-se os 
seguintes documentos: 

I. Diagrama de interfaces e das funções 

2. Lista das interfaces 

• Definição c alocação dos sinais de entrada e saída: são definidos o tipo e a quantidade de unidades de · 
entrada e saída dos controladures, considerando-se aspectos como: velocidade de resposta, imunidade 
a ruídos, conliabilidade dos contatos, características e capacidade de carga, especificações especiais e 
capacidade de expélllsão; geréllldo os seguintes ducumentos: 

I. Diagrélllla de conexües da unidade de entrada e saída do controlador 

2. Esquema de roteamento das l/O remotas 

3. Tabela uu diagrama de alocaçãu das entradas e saídas. 

• Delinição da estrutura do software: elaboraçãu do diagréllua estrutural do programa 

• Revisão do projetu 

O conjunto dos documentos gerados nesta etapa consiste no "projeto do sistema de controle", que 
compreende a alocação das funçües, alocação dos simais de entrada e saída e o diagrama estrutural do 
software. 

11.5. Projeto do Software de Controle 

A etapa de projeto do software de controle consiste em realizar concretamente a lógica das funções de 
controle definidas nas etapas anteriures. 

Os problemas inerentes a esta etapa são: 

• minimizar de eITUS e influência pessoal, com alta produtividade; 

• aumentar a capacidade dos profissionais iniciantes. 
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A solução. visando O aumento da produtividade e da qualidade do sof1ware. pode ser a padrunização e 
a reutilização de programas. 

Os documentos gerados nesta etapa. muitas vezes obtidos automaticamente das ferramentas de apoio. 
é o projetu detalhadu du software. que cumpreende o grafo de representação do procedimento lógico re 
controle. tabela de sinais. mapa da memória 

11.6. Desenvolvimento do Software de Controle e Testes 

A etapa de desenvulvimento do software de controle consiste na implementação do programa. em 
linguagem de controle de SED e a sua codificação (obtido automaticanlente de ferramentas de apuio) 

A etapa de testes consiste em planejar e realizar os testes. Os programas são carregados nos 
controladores. é veri11cado o cumprimento das exigências do usuário. isto é. conferindo com a 
especificação. 

Na prática. os testes são divididos em duas etapas: 

• Testes mudulares: cada módulo é depurado e corrigido com base nos resultados das execuções obtidas re 
simuladores de entrada e saída. 

• Teste de sistema: os controladores (com os progranlas já testados) são ligados às entradas e saídas re 
sinais da instalação real. e então u sistema de controle é testado. 

111. Aplicaçãu aos Sistemas Automatizados e Inteligentes de Fabricação 

Além da Célula Integrada de Fabricação citada anterionnente. esta metodulogia foi aplicada no projeto 
e implementação de diversos sistemas de controle de SEDs no ambiente de automação indust.rial. Os 
resultados positivos obtidos em sistemas a nível de protótipos (linha de produção [Hasegawa84J. robôs 
industriais [Miyagi85a. MiyagU~5bJ. planta piluto de detergentes [Furukawa90J, célula de manufatura 
I MiyagiHHa I. veículos de transpurte auto-guiados [Santos92]) e sistemas industriais na área 
automohilística (autopeças e montadora) e de agro-indústria comprovam a eficácia da metodolugia 
proposta. Apesar de. em todos os casos. a equipe envolvida possuir inicialmente pouca experiência em 
projeto de sistemas de controle. a metodologia assegurou tanto o atendimento das especificações técnicas 
como () cumprimento do cronograma previsto. Este fato é relevante no sentido de que até muito 
recentemente praticamente não se tem notícia de nenhuma abordagem sistemática para o projeto. análise e 
implementação de sistemas de controle de SEDs. 

IV. Observações Finais 

O texto apresenta; de fomla resumida. os principais passos e as documentações a serem geradas por 
uma metodologia de projeto de sistemas de controle. A metodologia é baseada em MFGIPFS devido aos 
trahaU10s anteriores que comprovaranl seu potencial na descrição e análise de SED. Os resultados das 
aplicações até agora realizadas demonstram a existência de um campo amplo para o desenvolvimento re 
ferramentas computacionais para melliorar a produtividade do desenvolvimento de sistemas de controle. 
Neste contextu. é evidente que as técnica') de representação. análise e controle de SEDs desempenham um 
papel fundamental para o aprimoranlento da metodologia de projeto de seus sistemas de controle. 
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ABSTRACT 

This papel' describes the modelling of a production control subsystem of a Flexible 
Manufacturing Cell using Statechart - a technique ior the specification of beha
vior aspects presented by reactive systems. Additionally it shows how the use of a 
software tool for Statechart Simulation can help design, simulation and validation of 
the created model based on the informal specification previously available for FMS. 
Finally a discussion of a "C" implementation of the model is presented. 

1 Introdução 

Os subsistemas de controle dos Sistemas Flexíveis de Manufatura - FMS (Flexible Manufacturing 
Systems) têm, de um modo geral, as funções de automatizar, integrar e assistir as operações 
realizadas durante o processo de manufatura através de um ambiente computacional. O objetivo 
final é o de fazer parte de um ambiente integrado por computador, conhecido por CIM (Com
puter Integrated Manufacturing). Os FMS devem funcionar de maneira que seus componentes 
trabalhem de forma sincronizada e otimizada, produzindo de pequenos a médios lotes de peças. 
Para que isso seja possível, é necessário que os subsistemas de controle e comunicação tenham 
sido modelados de forma adequada, de forma a facilitar a validação do sistema especificado com 
respeito aos requisitos desejados pelo usuário [2J e [3J. 

Uma das características importantes dos sistemas FMS é a intensa comunicação de 
seus componentes com o ambiente e a reação a eventos externos e internos. Esse comporta
mento reativo e a necessidade de sincronização dos diversos componentes, têm sido modelados, 
usualmente, por Redes de Petri e por Máquinas de Estados Finitos. Recentemente, uma nova 
técnica, denominada Statechart, foi proposta por Harel[5]. Ela combina o rigor matemático 
das Máquinas de Estados Finitos com extensões que a dotam de capacidade para representar 
situações de concorrência, junto com uma notação visual bastante rica. Além disso, sua ca
pacidade de representar diferentes níveis de abstração elimina o problema de grandes diagramas 

lDC-UFSCar Caixa Postal 676 - S.Carlos-SP 
2ICMSC-USP Caixa Postal 668 - S.Carlos-SP 
3LAMAFE-EESC-USP . 
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planos, o que ocorria frequentemente quando se usava Máquinas de Estados Finitos para modelar 
problemas grandes e complexos. 

Um conjunto de ferramentas de software para apoio à utilização de Statecharts vem 
sendo desenvolvido pelo Grupo de Engenharia de Software do Departamento de Computação 
e Estatística do Instituto de Ciências e Matemáticas de São Carlos (ICMS C-USP) [1] e [4]. 
Um dos objetivos deste trabalho foi o de se avaliar a aplicabilidade das ferramentas na prática 
profissional. Foram então utilizadas as ferramentas para a especificação de um subsistema de 
controle de uma Célula Flexível de Fabricação, em colaboração com o Laboratório de Máquinas 
- Ferramentas (LAMAFE) do Departamento de Engenharia Mecânica da Escola de Engenharia 
de São Carlos (EESC-USP) . 

o presente trabalho está organizado da seguinte forma: introdução do conceito de FMS 
e descrição informal do subsistema de controle desenvolvido, introdução à técnica Statechart e 
ao ambiente desenvolvido para o apoio à sua utilização, especificação do subsistema de controle 
de produção e a descrição do protótipo gerado a partir dessa especificação. 

2 Descrição informal de um Sistema Flexível de Manufatura 

A automação na manufatura requer a utilização de hardware específico dentro de um ambiente 
de fábrica. Elementos como robôs, máquinas-ferramenta controladas numericamente e sistemas 
automatizados de manipulação e transporte de material, devem ser integrados para formar as 
chamadas Células Flexíveis de Fabricação ou os Sistemas Flexíveis de Manufatura (FMS), que 
diferenciam na quantidade de seus componentes e níveis hierárquicos de integração. 

Esse tipo de sistema possui um alto grau de interação e comunicação. Eles são consti
tuídos por vários equipamentos automatizados conectados em uma "configuração celular", para 
executar várias tarefas simples, relacionadas a uma determinada família de peças. Essas células 
podem realizar uma grande variedade de funções, orientadas por um sistema de informação 
integrado. 

Nesse trabalho utilizou-se uma Célula Flexível de Fabricação composta de: um veículo 
auto-guiado (AGV), um magazine automático de peças (MAP), um robô e um centro de usinagem 
((eU). 

Cada um dos componentes básicos da Célula Flexível possui suas funções específicas, 
cuja descrição abaixo, se referem à disposição da Célula Flexível considerada. São elas: 

MAP : consiste de um depósito automático de peças. Nele podem estar as peças 
usinadas ou as peças brutas de um programa de produção. Ele é responsável por: 

1. Retirar a peça do casulo para a plataforma de carga e descarga e colocá-la sobre 
o AGV. 

2. Retirar a peça do AGV e transportá-la da plataforma de carga e descarga para 
o casulo. 

AGV : trata-se de um veículo automaticamente guiado. Ele é responsável pelos trans
porte das peças (usinadas ou não) entre o MAP e o Robô. Seu funcionamento retrata 
uma disposição física real entre os componentes da Célula Flexível, onde existem 
distâncias físicas a serem respeitadas. 
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Robô: é um dispositivo reprogramável, projetado para manipular e transportar peças 
através de movimentos programados para uma tarefa de manufatura específica. Ele 
é responsável por: 

1. Retirar a peça-bruta do AGV, levá-la próxima ao CeU e colocá-la sobre a parte 
externa da mesa do CeU. 

2. Buscar a peça-usinada na parte externa da:. mesa do Ce U, levá-la próxima ao 
AGV e colocá-la sobre o mesmo. 

(eU: consiste de uma máquina-ferramenta CNC com um processador dedicado com 
a capacidade de carregamento automático de peças e troca automatizada de ferra
mentas. Sua função é usinar peças. A peça a ser usinada deve estar na mesa-interna 
(parte interna da mesa) do CeU, enquanto a mesa-externa pode estar com uma nova 
peça-bruta, ou então com uma peça-usinada anteriormente, aguardando que o robô 
a retire. 

3 Visão geral do Statecharts e do ambiente de apOlO à sua 
utilização 

A especificação de um sistema complexo através de Diagrama de Transição de Estados (que 
corresponde à técnica gráfica das Máquinas de Estados Finitos-MEF) convencionais, geralmente 
esbarra na necessidade de se criar um diagrama muito volumoso, com grande quantidade de 
estados e transições, o que torna difícil sua visualização e manipulação. Além disso, existe a 
necessidade de um cuidadoso trabalho de verificação da especificação, que pode ser feito através 
de provas formais. O usuário também necessita ter confiançq. de que a especificação representa os 
requisitos do sistema e não leva a situações indesejáveis como deadlock e/ou perigo à segurança 
do operador. 

A técnica Statecharts, segundo Harel[5], é um aUXIlio à especificação e projeto de 
Sistemas Reativos complexos e de grande porte. Os Statecharts fornecem um formalismo visual 
para representação dos relacionamentos entre todos os estados em que um Sistema de Tempo
Real pode se encontrar. 

Nos diagramas Statecharts os retângulos com cantos arredondados são utilizados para 
denotar os estados em qualquer nível, utilizando o encapsulamento para expressar a relação de 
hierarquia. As setas, representando as transições, podem se originar e terminar em estados de 
diferentes níveis. Uma seta pode ser rotulada com uma expressão .lógica envolvendo eventos e 
condições que, se forem verdadeiros num certo instante no sistema, causarão a transição. Junto 
com a mudança de estado, a transição pode provocar instantaneamente ações que podem, por 
sua vez, dar origem a novos eventos (efeito broadcasting). Esses eventos poderão causar o disparo 
de novas açÕes em outros componentes ortogonais (isto é, estados paralelos). 

Para a representação de paralelismo de estados (concorrência ou ortogonalidade) utili
zam-se linhas tracejadas delimitando os estados que estão em paralelo. Cada conjunto de estados 
delimitado pelas linhas tracejadas corresponde a Máquinas de Estados Finitos independentes. 

Mesmo o Statechart tendo um maior poder de representação do comportamento di
nâmico de sistemas reativos em relação às MEF's, ainda existem dificuldades para se validar 
manualmente uma especificação completa. Principalmente quando o sistema especificado exige 
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Figura 1: Esquema da Célula Flexível 

flexibilidade, suportando, por exemplo, questionamentos do tipo what-iJ("o que acontece se ... "). 
Nesse contexto, verifica-se a importância das ferramentas computacionais que foram utilizadas 
neste trabalho. Esforços no mesmo sentido são encontrados em [7] e [8]. 

o conjunto de ferramentas de software para apoio à. utilização de Statecharts fornece 
meios de simulação de Statecharts e é denominado Statsim. Inicialmente, é criada uma Base 
de Dados que armazena a especificação do diagrama Statecharts, que pode ser inserida em sua 
forma gráfica através do EGS (Editor Gráfico de Statecharts). 

o Statsim, que roda em estações Sun sob o Openwindows, permite a simulação de 
qualquer diagrama Statechart criado dentro do seu ambiente. Através de botões na tela e de um 
menu dos eventos possíveis, o usuário indica, passo a passo, os eventos ocorridos e o simulador, 
seguindo a semântica definida por Harel(6), realiza a simulação [9]. 

4 Especificação e Simulação de Controle de Produção de uma 
Célula Flexível de Fabricação 

Com base na descrição informal dos componentes de uma Célula Flexível e de seu funcionamento, 
foi especificado um sistema composto de cinco sub estados em paralelo correspondentes aos cinco 
elementos componentes da Célula considerada, a saber: um MAP, um AGV, um robô e um 
Centro de Usinagem (CeU), subdividido em um estado de controle da mesa externa e um estado 
de controle da usinagem. 

Tomou-se como ponto de partida a análise orientada a objetos uma vez que os com
ponentes físicos mais independentes da Célula foram representados nos respectivos subestados 
paralelos. 

A seguinte configuração inicial de estados foi adotada: 

o MAP encontra-se "embarcando" 

O AGV vazio à. espera de uma peça bruta, 

O robô também vazio posicionado na direção do AGV, 
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Figura 2: Statechart para Controle de Produção da Célula Flexível 

A mesa externa do CeU vazia aguardando a chegada de uma peça, 

e o CeU usinado uma peça, conforme mostra o esquema da figura 1. 

A configuração inicial ficou assim estabelecida para representar a simulação mais ge
nérica em que os elementos do FMS estivessem já em produção. É importante notar que os 
casos extremos, de levar a primeira vez uma peça para ser usinada e o de buscar a última 
peça, não têm necessidade de serem especificados pelo Statechart, consistindo de um conjunto 
inicial de eventos gerados pelo programa controlador, posiclonando todos os componentes para 
poder iniciar a operação. O objetivo principal foi o de caracterizar os estados operacionais dos 
elementos da Célula Flexível funcionando "em regime". 

A figura 2 mostra o Statechart resultante que modelou o controle dos componentes da 
Célula Flexível de Manufatura considerada. Pode-se ver que os cinco componentes básicos estão 
representados pelos estados MAP, AGV, ROBO, Mesa_exLCeU e CeU. Os estados iniciais indicam 
a configuração genérica dos componentes da Célula em regime, que se estabelece para que se 
cumpra um possível programa de produção. 

~ ,;' , 

c~tro Universitário dê! 
, ..... .. ~. ~l a Geral dos Proy€:ssc 
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5 Projeto do Protótipo do Sistema de Controle de Produção 
de Célula Flexível de Fabricação 

o projeto constituiu-se das seguintes etapas: definição da arquitetura básica do sistema, das 
estruturas de dados a serem utilizadas e definição da lógica de execução. 

A figura 3 mostra a arquitetura básica definida, com seus módulos principais, suas 
interfaces, monitorando e comunicando-se com os elementos da Célula. 

As estruturas de dados principais definidas foram quatro tabelas, a saber: 

(a) estados de Statecharts, 

(b) eventos, 

(c) comandos a serem enviados a cada componente da Célula, 

(d) e estados atuais ativos do Statecharts representando a configuração corrente do sis
tema. 

Essas estruturas de dados foram preenchidas a partir do modelo especificado no dia
grama S tatechart. 

A tabela de estados registra, para cada estado especificado no Statecharts, o índice 
dele, uma breve descrição do mesmo, bem como todos os eventos que podem ocorrer estando a 
Célula neste estado. 

A tabela de eventos relaciona todos os eventos do sistema, sendo que, para cada evento, 
é registrado seu índice, sua descrição, a condição para que ocorra este evento, o índice do próximo 
estado a ser ativado na ocorrência deste evento, e o índice do comando a ser enviado aos demais 
componentes da Célula, associado ao próximo estado. 

N a tabela de comandos, relaciona-se para cada comando o índice dos comandos, sua 
descrição e o índice do componente da Célula a que se destina o comando (MAP, AGV, Robô 
ou CeU). 

Através da tabela de estados atuais, é feito o controle do comportamento do sistema, 
onde os estados ativos são relacionados, juntamente com os comandos que devem ser executados 
durante sua ativação. Essa tabela tem o número variável de elementos, pois a cada evento 
ocorrido, um novo estado é ativado e colocado na tabela, sendo que o estado desativado é 
retirado da tabela. Os eventos ocorrem quando, a partir do énvio dos comandos aos componentes 
da Célula, eles são executados, retornando um status de fim de execução. Esse status é que 
determina a efetiva ocorrência do evento e conseqüente mudança de estado. 

6 Implementação de um Protótipo de Sistema de Controle de 
Produção de Célula Flexível de Manufatura 

O desenvolvimento do programa de controle da Célula Flexível modelado foi feito em linguagem 
de programação "C". 
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Figura 3: Arquitetura Básica do Sistema 

o algorítimo implementado foi baseado em bus~as nas tabelas referidas no item ante
rior, ficando a cargo das estruturas de dados o ponto forte de representação da especificação. A 
sequência das buscas a essas tabelas é feita a partir de uma situação inicial definida na tabela de 
estados atuais. No caso do Statechart modelado, essa tabela de estados atuais possui, no início, 
os estados defauLt, ou seja, os estados do diagrama que po~suem uma pequena seta sem rótulo 
apontando-lhes. 

Conhecendo-se os estados atuais, os comandos a eles associados são executados. Faz-se, 
então, a busca na tabela de estados, coletando todos os eventos que podem ocorrer com essas 
configuração. A seguir, são recuperados todos esses eventos, verificando-se as suas condições de 
ocorrência e uma nova configuração da tabela de estados atuais é estabelecida. 

As tabelas referem-se aos elementos básicos do diagrama Statechart modelado: de 
estados, eventos e dos comandos, e foram preenchidos a partir da especificação da figura 2. 

Cada estado modelado corresponde, na maioria das vêzes, a um comando, ou a um 
conjunto de comandos, enviado a cada um dos componentes da Célula. Existe também uma 
relação entre a execução desses comandos e o disparo de outros eventos especificados. 

o programa final para o controle de produção constituiu-se de aproximadamente 2000 
linhas de código fonte e foi executado em microcomputador tipo IBM-PC. Inicialmente, durante a 
fase de levantamento e validação de requisitos do sistema de controle de produção da Célula, cada 
um dos componentes foi simulado por microcomputador e conectados em uma rede proprietária 
tipo estrela com meio físico RS-232C serial. Posteriormente, o sistema de controle foi instalado 
na Célula Flexível existente no LAMAFE e encontra-se em uso. 

7 Conclusões 

o trabalho de especificação e projeto de sistemas de grande porte e/ou complexos requer cada 
vez mais uso de ferramentas de software de apoio ao seu desenvolvimento. Para obter maior 
produtividade e melhor qualidade do produto, ferramentas básicas de apoio ao desenvolvimento 
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são imprescindíveis. 

Nesse trabalho pôde-se constatar a aplicabilidade das ferramentas de software desen
volvidas na definição do subsistema de controle de Células Flexíveis de Manufatura. A utilização 
das ferramentas durante a especificação do subsistema controlador da Célula Flexível não apre
sentou dificuldades para usuários que ainda não as dominayam. 

Dois aspectos a ressaltar nesse experimento: o alto poder de representação e concisão 
de Statecharts e a facilidade de visualização dos componentes físicos do sistema, havendo uma 
correspondência imediata entre eles e os componentes ortogonais de mais alto nível dos State
charts. Entretanto para se conseguir esse efeito procurou-se ,evitar o uso de variáveis, como é 
permitido no Statecharts, para representar componentes, tomadas de decisão, etc. 

Foi notável também a facilidade de implementação que o Statecharts permite a partir 
de estruturas de dados simples. Além disso, o processo de validação da especificação foi reali
zada em um tempo relativamente curto tendo-se em vista que o sistema inicial controlador da 
Célula, cujos componentes foram simulados por microcomputadores, foi totalmente desenvolvido 
(especificado e implementado) em aproximadamente três meses. 

Verificou-se que é possível utilizar a descrição dos estados como comandos de mais alto 
nível, isto é, a própria especificação montando a tabela de comandos. 

Novas ferramentas de software de apoio ao desenvolvimento de sistemas estão sendo ela
boradas e a evolução sugere a condução de um suporte cada vez mais amplo à técnica Statecharts 
por ser bastante promissora. 

Dentre as novas ferramentas sendo desenvolvidas está a de uma linguagem de simulação 
baseada em Statecharts com possibilidade de atribuição de' distribuição estatística à ocorrência. 
de eventos e tempo de execução às atividades associadas aos estados. O resultado da simulação 
poderá ser, opcionalmente, registrado num arquivo de log ou visto de forma animada na tela. 
Este é um passo no sentido de se gerar futuramente, .protótipos do sistema espeéificado. 
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Resumo. É apresentada uma forma de se confeccionar Sistemas Especialistas sem a neces
sidade das árvores lógicas. Em seu lugar, utiliza-se uma composição de matrizes que trabalha 
todas as possibilidades de decisão e emite um parecer final. 

1. Introdução. 

Os primeiros sistemas especialistas ou sistemas de apoio à decisão tiveram seu desenvolvimento 
baseado nos conceitos básicos da Inteligência Artificial. Tais sistemas tinham seus domínios 
limi tados a modelos onde os dados e informação tratados necessitavam ser exatos e precisos, 
pois esses podiam ser analizados utilizando-se operações básicas da álgebra e matemática 
convencionais. 

A representação da base de conhecimento em tais sistemas consistia de um conjunto 
de regras de inferência do tipo: 

Se X é AI, então Yé BI 
Se X é A2 , então 1" é B2 

Se X é A,,, então 1" é Bn 

onde AI/i> e BI/s (k = 1,2, ... , 17,) eram necessariamente valores numéricos precisos ou valores 
sirnlJólicos que poderiam ser valores lingüísticos de variáveis lingüísticas, mas satisfazendo às 
exigências da lógica clássica, onde cada sentença do tipo Xi é Ak ou li é Bk só pode assumir 
um entre dois valores: O ou 1. 

Daí, dmante o processo de inferência, para que uma regra fosse satisfeita (valor ver
dade = 1) produzindo algum resultado, o estado do sistema, em certo momento, deveria 
coincidir exatamente a um dos lados esquerdos de regras antecedentes. A representação do 
conhecimento em sistemas reais torna-se bastante complexa, devido às exigências de que as 
regras sejam exatas e que, para cada estado do sistema exista uma coincidência com termos 
antecedentes, o que provoca a produção de um grande número de regras de inferência. 

Um caso desse tipo seria um sistema especialista de auxílio ao diagnóstico médico. A 
base do conhecimento, usando os princípios acima, seriam regras de inferência do tipo: 

Se X é AI , então 1" é Bl 

onde X é a variável lingüística sintoma, AI é um valor lingüístico de X, Y é a variável lingüística 
doença e BI é um valor lingüístico de Y. . 

Particularmente, no caso de doenças exantemáticas (sarampo, catapora, rubéola, etc.), 
a grande semelhança existente entre os quadros clínicos que caracterizam cada doença perten
cente ao grupo, podem tornar essa variedade de regras ainda maior. Algumas vezes, os sinais 
e/ou sintomas apresentados por esses pacientes chegam até mesmo a confundir o especialista 
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e, por não apresentarem limites bem definidos, não permite excluir qualquer doença durante 
o processo de decisão. Quadros clínicos, traduzidos em linguagem natural, exigem significados 
precisos para que sejam utilizados nas árvores de decisão. E ainda, a grande semelhança entre 
os quadros clínicos dessas doenças provoca a geração de uma grande variedade de regras de 
inferência a fim de cobrir todas as possibilidades. 

Surgiu, então, uma nova geração de sistemas especialistas a qual utiliza os conceitos 
da lógica "fuzzy" no desenvolvimento de sistemas de apoio à decisão. Existem duas vantagens 
principais adquiridas com o uso dos conjuntos nebulosos em sistemas especialistas: A primeira 
delas é um considerável aumento da capacidade de representação do conhecimento em lin
guagem natural, com o uso de variáveis lingüísticas, cujos valores são definidos por conjuntos 
"fuzzy" dependentes do contexto, ou seja, os valores associados a tais variáveis são avaliações 
subjetivas atribuídas por especialistas. Os significados desses valores lingüísticos são especifi
cados por funções de pertinência que, por sua vez, representam conjuntos nebulosos. Os valores 
dessas funções de pertinência são numéricos e, no entanto, não eliminam a subjetividade do 
valor lingüístico. A segunda, são os métodos de inferência baseados na lógica "fuzzy" provendo 
modos de raciocínio que são aproximados e inexatos como quase todos os modos de raciocínio 
humano. Assim, pode-se construir bases de conhecimento com regras do tipo: 

Se X é AI.:, então Y é BI.: (k = 1,2, ... ,n) 

sendo que A,.:'s e BI.: 's são, geralmente, valores lingüísticos de variáveis lingüísticas, os quais são 
representados por seus graus de pertinência em um esquema de representação de significados 
através de funções de pertinência. 

Desse modo, as sentenças Xi é AI.: e lj é BI.: podem assumir quaisquer valores entTe ° e 1 e, se for observado que X é A', sendo que A' não coincide exatamente com nenhum 
A", pode-se chegar a conclusão Y é B', através de uma aproximação de racicínio. Existem 
ainda, as árvores de decisão e apenas permite-se fazer uma aproximação para alguma sentença 
conhecida se não houver um casamento exato. 

A idéia básica usada para o desenvolvimento de um sistema especialista de auxílio ao 
diagnóstico médico consiste na representação da base de conhecimento através de conjuntos 
"fuzzy". E ainda, as operações para tratamento dessa base de conhecimento e das informações 
fornecidas ao sistema pelo especialista sobre o paciente são operações da Teoria de Conjuntos 
Clássica extendidas aos conjuntos nebulosos, ao contrário das árvores de decisão ou uso de 
regras de inferência. 

A base de conhecimento para tal sistema consiste de uma matriz cujos elementos são 
graus de pertinência dos sintomas em conjuntos nebulosos que definem as doenças. Assim, 
cada coluna da matriz representa uma doença e cada linha representa os gralLs de pertinência 
de um determinado sintoma em cada uma das doenças definidas. 

Antes de entrar nos detalhes da metodologia, torna-se necessário uma breve revisão 
às bases da teoria que possibilita essa abordagem. 

2. Alguns. Aspectos Teóricos Úteis. 

A Teoria dos Conjuntos clássica, admite que um conjunto seja uma união de vários elementos, 
reunidos em limites bem definidos. Desta forma, um elemento pode pertencer ou não ao 
conjunto em questão, assumindo dois estados booleanos: 1, se pertence, e 0, caso contrário. 
Um conjunto "fuzzy" é uma classe de conjuntos que admite a possibilidade de pertinência 
parcial neles, ou seja, são caracterizados por não possuírem limites bem definidos. A Teoria de 
"Fuzzy Sets" foi introduzida por Zadeh (1965). Segundo o próprio Zadeh, a justificativa pode 
vir de um simples exemplo do tipo: Quem pertence à classe dos números reais muito maiores 
que um'? Logicamente, cada qual responderá a essa questão de forma subjetiva, segundo o seu 
próprio entender do conceito de proximidade. 
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Definição 1 [Kandel (1986)]. Seja U = {x} denotando um espaço de objetos. Então um 
conjunto "fuzzy" A em U é um conJunto de pares ordenados 

A = {X,f.LA(X)},X E U 

onde f.LA(X) é denominado o grau de pertinência de x em A e é um número no intervalo 
[O; 1] . . Os extremos do intervalo representam respectivamente o não pertencimento e o total 
pertcnc'Ítnento ao conjunto "fuzzy". 

Exemplo 1: 
Vamos abordar o exemplo dado inicialmente sob uma forma um pouco mais restri

tiva. Pensemos no caso de um subconjunto A definido da seguinte forma: A="Números 
inteiros próximos de cinco". O universo em discussão pode ser considerado o conjunto dos 
números inteiros. Um possível subconjunto contendo os elementos próximos de 5, usando a 
representação clássica de conjuntos, seria, por exemplo, A = {4, 5, 6}. No entanto, observa-se 
que o conceito de proximidade é um tanto subjetivo, e assim, a teoria clássica dos conjuntos 
não é conveniente para representar conjuntos onde as restrições para o mesmo não são exatas e 
precisas. Poderíamos considerar, por exemplo, que 5 é muito próximo de 5, enquanto que, 4 e 
6 são próximos de 5, mas não tão próximos quanto o próprio 5 e assim por diante. Poderíamos 
definir uma possível função de pertinência da seguinte forma: 

() 
0.1 0.4 0.7 0.9 1.0 0.9 0.7 0.4 0.1 

f.LA x = 1 + 2 + 3 + ""4 + 5 + 6 + 7 + 8 + g-
ou seja, os valores de pertinência crescem à medida que se aproxima de cinco e decrescem à 
medida que se afasta. Desta forma, conclui-se que apenas o valor cinco pertence totalmente 
ao conjunto A e que os demais pertencem parcialmente a ele. Os valores não definidos estão 
definitivamente excluídos de pertencerem a A. 

Funções características definidas como mapeamentos de elementos de um subconjunto 
A do universo de disclU"sO no intervalo [0;1] representam conjuntos "fuzzy" do tipo 1. De 
um modo geral, conjuntos "fuzzy" tipo k têm suas funções de pertinência definidas como 
mapeamentos de conjuntos "fuzzy" tipo (k -1) no intervalo [0;1]. Particularmente, conjuntos 
"fuzzy" tipo 2 são representados por funções de pertinência entendidas como mapeamentos 
de conjutos "fuzzy" tipo 1 em [0;1]. Os conjuntos nebulosos do tipo 2 são particularmente 
interessantes devido ao fato de que os graus de pertinência não podem ser obtidos facilmente 
nas mais variadas situações práticas [Kandel (1986)]. . 

No exemplo 1, os valores assumidos pela variável x, que representa um elemento 
genérico do universo de discurso X, eram apenas valores numériGos. Ocorre, porém, que os 
conceitos humanos são um tanto subjetivos, não sendo conveniente representá-los através de 
valores numéricos. Existe, então, a possibilidade de x ser uma variável lingüística, e daí, 
assumir valores lingüísticos. Uma variável lingüística é definida como sendo uma variável 
cujos valores são palavras ou sentenças formuladas em uma linguagem natural ou artificial. 

Um exemplo de uma variável lingüística seria a variável idade assumindo valores 
lingüísticos, tais como, jovem, muito jovem, velho, não muito velho, muito velho, etc. No 
caso da variável lingüística idade, a correspondente variável numérica pode ac;sumir valores 
como X = {1,2, ... ,100}, os quais constituem um conjunto chamado variável base para idade. 
Desse modo, valores lingüísticos de idade podem ser considerados conjuntos "fuzzy" onde o 
universo de discurso é a variável base de idade, e as funções de pertinência representantes 
desses conjuntos constituem os significados dos valores lingüísticos. Um possível conjunto de 
termos de idade seria: 

T('idade) = m:uito J'o'uem + jovem + pouco jovem + pouco velho + velho + 
+ nw'Íto velho 
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Cada valor lingüístico mencionado acima pode ser representado corno sendo um subconjunto 
"fuzzy" de X, corno por exemplo, 

() 
0.0 0.4 0.8 0 ~ 9 1.0 0.9 0.8 0.0 

J.Ljouem X = T + ... + 10 + ... + 16 + 17 + 18 + ... + 25 + 26 + ... + 100 

sendo J.Ljovcm(x) entendida corno o significado do valor lingüístico jovem com relação à variável 
base x. 

Por outro lado, existem certas variáveis lingüísticas, tais corno, aparência e simpatia, 
as quais não apresentam urna variável base bem definida, ou seja, não se sabe corno expressar 
valores para a variável base de aparência em termos de medidas exatas. 

Um possível conjunto de valores lingüísticos para a variável aparência seria: 

T(aparência) = muito bonita + bonita + atmente + pouco bonita + 
+ feia + muito feia 

sendo que não existe urna variável base numérica para a variável aparênCia. 
Escutamos frases do tipo "Maria é bonita", "Marta é muito bonita", "Fabiana é 

feia" ou "Lívia é muito feia". Essas associações de valores lingüísticos da variável lingüística 
aparência a objetos de urna classe é totalmente subjetiva e ba"eada apena" em impressões 
humanas que variam entre pessoas diferentes. 

Dessa forma, alguém poderia achar que os valores de pertinência associados à classe 
de mulheres bonitas seria 

() 
1.0 0.8 0.3 0.0 

J.LA x = -- + -- + . + --
Marta Maria Fabiana Lívia 

sendo A um conjunto "fuzzy" de mulheres bonitas. Tal conjunto A denota o significado do 
valor lingüístico bonita dentro de urna classe de objetos bem definidos: mulheres. Observa-se a 
grande facilidade proporcionada pela Teoria dos "Fuzzy Sets" na representação de expressões 
lingüística", assim corno, na definição de seus significados em termos de funções de pertinência, 
cujos valores são exatos e precisos. 

Pelo fato de que na Teoria de Conjuntos Nebulosos não há limites bem definidos, 
também não se pode atribuir probabilidades em seu sentido usual. Dessa forma, foi criada 
uma medida análoga denominada Possibilidade, cuja função distribuição de possibilidade 
é definida corno numericamente igual à função de pertinência, ou seja: 

Cabe aqui urna observação importante acêrca do conceito de distribuição de possibi
lidades: a sua natureza é não-estatística. Corno consequência, não se pode tentar estabelecer 
relações entre urna distribuição de possibilidades de um conjunto e sua distribuição de proba
bilidades de forma direta. 

Porém, dependendo da problemática, a interpretação através da Possibilidade pode 
não ser razoável. Assim, na Teoria "Fuzzy" existe também urna medida de probabilidade de 
urn evento neb'uloso, definida corno sendo [Moraes e Arruda (1993)]: 

Definição 2. Seja (Rn, cP, P) um espaço de probabilidade onde cP é urna a-álgebra de Borel 
em Rll e P é a medida de probabilidade sobre Rn. Então, um evento "fuzzy" em Rn é um 
conjunto A em Rll, cuja função de pertinência J.LA(;i,A : Rn ~ [0,1]) é Borel mensurável. A 
probabilidade de um evento "fuzzy" A é dennida pela integTal de Lebesgue-Stieltjes: 

P(A) = r /-LA (x )dP iRn 
= E(J.LA) 
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Até aqui não foram discutidas as operações possíveis s.obre conjuntos nebulosos. Como 
é possível pensar nesses conjuntos como uma generalização ou extensão dos conjuntos clássicos, 
é de se e:;perar também que haja condições para que as operações destes últimos possam ser 
preservadas. Natmalmente, isso existe e é denominado Pr'incípio da Extensão [KandeI1986)]. 
Tal princípio permite que uma grande variedade de ferramentas aplicadas a modelos exatos e 
precisos possa ser adaptada à manipulação de modelos imprecisos. 

Esse breve "review" serve como base para mostrar que poucos conceitos nebulosos 
podem ser de enorme utilidade. 

3. A Metodologia. 

Fechado esse breve parênteses sobre a Teoria dos "Fuzzy Sets", passa-se a analisar como isso 
pode ser aplicado ao caso em estudo. 

Inicialmente, observa-se como seria a interpretação de cada nível lógico. Em um caso 
médico, considera-se que cada sintoma corresponda a uma variável lógica que pode assumir os 
valores O ou 1. Quando se diz que certa pessoa tem febre, significa dizer em termos lógicos, 
que a variável febre assume o valor lógico 1. Caso contrário, isto é, quando dizemos que tal 
pessoa não possui febre, atribui-se o nível O à variável febre. 

No entanto, certos sintomas, ou mesmo a maioria deles, têm .variações próprias. No 
caso da variável febre, normalmente ouve-se as expressões: "febre alta", "febre de 38 graus", 
"febre baixa" ,etc. Observa-se que febre é uma variável que pode assumir naturalmente, valores 
numéricos (38 graus) ou lingüísticos (alta, baixa). Um sistema de auxílio ao diagnóstico médico 
baseado nas árvores de decisão e lógica clássica necessitaria de uma base de conhecimento 
contendo todas essas possíveis variações para cada um dos sintomas. Assim, febre alta, febre 
de 38 graus e febre baixa seriam variáveis distintas com significados exatos para o sistema. A 
necessidade de se considerar todas essas variações de um único sintoma reside no fato de que 
certas doenças caracterizam-se apenas dentro de uma faixa específica de valores do sintoma, 
isto é, um sub-nível do sintoma. Dessa forma, a informação de que o paciente apresenta febre 
pode ser incompleta para a produção de resultados razoáveis, de modo que todas as .doenças 
que se caracterizam por qualquer variação de febre, seriam incluídas no diagnóstico final. Na 
lógica clássica, se forem consideradas as variações de febre como sendo características diferentes 
de doenç:as diferentes, deve-se ter uma variável para cada variação do sintoma (febre alta, febre 
baixa) a fim de identificá-los como sintomas distintos. 

N a lógica "fuzzy", as variações de determinado sintoma podem ser representadas 
de forma mais simples. Podemos considerar o sintoma como sendo um conjunto nebuloso, 
cuja função de pertinência faz o mapeamento de valores da escala do sintoma no intervalo 
[O; 1]. Esta função de escala pode ser interpretada como uma função de pertinência daquela 
determinada variação do sintoma na escala. No caso do sintoma febre, o conjunto dos números 
reais no intervalo [36; 43] graus Celsius seria a sua base de valores. Logo, tem-se uma função 
representando o mapeamento de um subconjunto dos reais no intervalo [O; 1], significando 
a pertinência de cada valor possível de febre na escala de valores. No entanto, febre pode 
assumir também, valores lingüísticos do tipo: alta, baixa ou normal (não febre). Nesse caso, 
cada um desses valores lingüísticos constitui-se um intervalo na variável base. Por exemplo, 
febre alta cOlTesponde aos valores de (38,5; 43, O] graus. Assim, tanto valores numéricos como 
valores lingüísticos podem ser passados como entrada no sistema. Então, a metodologia a ser 
empregada utiliza-se de uma função de escala para a construção do vetor de entrada, podendo 
esta ser composta por valores numéricos ou lingüísticos indistintamente. 

Após a construção do vetor de entrada, o próximo pa'3SO é a construção da matriz de 
decisões que é dinâmica e refeita a cada vetor de entrada, utilizando-se o artifício do conjunto 
nebuloso do tipo 2. Cada doença é definida como sendo um conjunto nebuloso, cuja função 
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de pertinência faz o mapeamento de alguns sintomas no intervalo [Oi 1], ou seja, cada um 
dos possíveis sintomas que possam servir de entrada para o sistema possui um certo grau de 
pertinência no conjunto nebuloso que constitui cada doença. Por exemplo, uma doença D 
pode ser caracterizada por febre alta ou dependendo da resistência da pessoa por ausência de 
febre, originando uma função de pertinência do tipo: 

0.9 0.4 
f-LD = + ----

febre alta não febre 

onde 0.9 significa que é alta a pertinência da "febre alta" para a doença D e 0.4 mostra um 
grau de pertinência baixo para o sintoma "não febre" para a mesma doença. 

Desta forma, os sintoma.s são acondicionados em uma função de pertinência para uma 
determinada doença e simplifica toda a abordagem. 

o valor obtido no mapeamento de escala passa pela função de pertinência e adquire 
o valor daquele sintoma específico para cada uma das doenças em questão. A restrição à essa 
função-escala é que ela seja monotonamente crescente, para que um mesmo ponto no contra
domínio não seja função de mais um ponto no domínio. O valor da pertinência do sintoma é 
ponderado pela probabilidade clássica do sintoma dado a doença, ou seja, o total de sintomas 
que o paciente possui sobre o total de sintomas possíveis. O produto da possibilidade pela 
probabilidade clássica é a probabilidade nebulosa. 

Por exemplo, um paciente registra o sintoma de febre em 38.5 graus. Mapeada por 
sua escala, encontra-se uma pertinência hipotética em 0.7 que, mapeado agora pela função de 
pertinência da doença, obtém o grau em 0.9, significando que o sintoma é altamente pertinente 
à doença em questão. Se, no conjunto geral de sintomas, o paciente apresentar todos os 
sintomas que compõem a matriz, a probabilidade clássica será a unidade. A multiplicação 
da pertinência (possibilidade) pela probabilidade resulta em 0.9. Quando da multiplicação do 
vetor pela matriz: 0.7 * 0.9 = 0.63. Pode-se notar que o valor resultante é próximo do próprio 
0.7. Percebe-se agora que, no caso da doença compatível, espera-se que a soma aritmética dos 
valores das variáveis do vetor de entrada seja próximo do valor da resposta dada pela doença 
compatível. A resposta pode não ser única, visto que o critério é de proximidade, então o 
sistema indica todas as possíveis respostas e suas possibilidades para realmente auxiliar a 
decisão e não decidir . pela pessoa que o utiliza. 

4. Estudo de Caso. 

Será estudado de forma exaustiva um caso médico, onde as sintomáticas de várias doenças 
são parecida.s, alterando-se apenas as intensidades dos sintomas e, em alguns casos, havendo 
a possibilidade de que a doença admita que um determinado sintoma tenha mais de um nível 
possível. Nesse caso, a necessidade de um sistema especialista se dá principalmente quando o 
caso não é de natmeza simples e há vários diagnósticos possíveis. Simulando um caso deste 
tipo, propÇíe-se o estudo de um caso no qual a sintomática é descrita exclusivamente por 
variáveis lingüísticas, quanto à intensidade de cada sintoma. As variáveis são: 
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Variáveis 
Febre 
Pressão 

Dor-de-cabeça 
Dores nas juntas 

Diarréia 

Níveis 
Normal, Baixa, Alta 
Baixa, Normal, Alta 

Ausente, Fraca, Moderada, Forte 
Ausente, Fraca, Moderada, Forte 
Ausente, Fraca, Moderada, Forte 

Para esse conjunto de variáveis, pode-se visualizar doenças com sintomáticas seme
lhantes . Vê-se abaixo, cinco sintomáticas do tipo: 

1.0 0.8 0.2 
/1DI = c 1 I + - I + - 1+ le )re norma pressao a ta pressao norma 

0.7 0.3 
+ + + Dor-de-Cabeça moderada Dor-de-Cabeça forte 

1.0 0.8 0.3 
+ D . f, + D';' d d + D' ;. c ores nas Juntas orte larrela mo era a IarreIa lorte 

0.8 0.3 0.9 
/1 D, = c b b' + c b I + - I + - le re aIxa le re a ta pressao a ta 

0.2 1.0 
+ pressão baixa + Dor-de-Cabeça forte + 

0.9 . 0.3 
+ Dores nas juntas moderada + Dores nas juntas forte + 

1.0 
+ D' ;. c IarreIa lorte 

1.0 0.9 0.9 
J.LD3 = febre baixa + pressão baixa + Dor-de-Cabeça forte + 

1.0 0.9 
+ D ' + D' ;. c ores nas Juntas ausente Iarrela 10rte 

0.8 0.7 0.9 
/1D4 = c b b' + . - I + D d C b + le re alxa pressao norma 01'- e- a eça ausente 

0.6 0.9 0.2 
+ D . c + D' ;. c + D' ' ;. d d ores nas Juntas 10rte laITeIa lorte IarreIa mo era a 

0.9 0.8 0.7 
J.L D. = f' b I + - I + - 1+ 

o e re a ta pressao a ta pressao norma 
0.8 0.3 

+ + + Dor-de-Cabeça moderada Dor-de-Cabeça forte 
0.7 0.9 

+ D . f + D';' t ores nas Junta.,> raca Iarrela ausen e 

Desta forma, o vetor de dados lingüísticos de um hipotético paciente pode ser: 

Febre baixa, Pressão alta, Dor-de-cabeça forte, Dores nas juntas forte e Diarréia forte. 

O Diagnóstico mais provável é a doença D2' porém o sintoma "dores nas juntas forte" 
possui um grau de pertinência muito baixo: apenas 0.3. 

Inicialmente, os dados do paciente são mapeados nas respectivas funções de escala para 
cada sintoma. A função de escala é uma função contínua de possibilidade do tipo "número s" 
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[Kandel (1986)]. Essa função levará variáveis numéricas a um determinado ponto no contra
domínio [0,1] e uma variável lingüística através da sua variável-base a um intervalo no mesmo 
contra-domínio. Assim, cada sintoma aqui descrito, por ser em valores lingüísticos será ma
peado da seguinte fOl;ma: 

Sintomas 

Febre Baixa 
Pressão AI ta 
Dor de Cabeça Forte 
Dores nas Juntas Forte 
Dié.UTéia Forte 

Pertinência.., nas Respectivas Escalas 

[0.30,0.70] 
[0.70, 1.00] 
[0.60, 1.00] 
[0.65,1.00] 
[0.70, 1.00] 

Pelo fato de se trabalhar com mapeamentos de intervalos e o vetor descritor ter de 
necessariamente ser formado de valores reais, o valor a ser escolhido para "representar" o 
intervalo será o valor médio das pertinências. Então, o vetor descritor será dado por: 

E = (0.500 0.850 0.800 0.825 0.850 ) 

A seguir, monta-se a matriz, a partir desses mesmos dados. O que ocorre neste 
momento é que, como as informações são em valores lingüísticos, o mapeamento para o conjunto 
nebuloso do tipo 2 se dá pelos valores da vé.U'iável base, ou seja, cada sintoma possui uma 
vé.U'iável base, na qual cada valor lingüístico asssume um valor real. Assim, usa-se a função de 
escala para obter o valor real e, na sequência, analisam-se as pertinências de cada doença para 
a confecção da -rI/atriz de decisões. Os resultados são visualizados abaixo: 

0.0 * i 0.8 * t 1.0*1 0.8 * 1 0.0 * t 
D= 

0.8 * ~ 0.9 * g 0.0 * ~ 0.0 * ~ 0.8 * ~ 
0.3 * ~ 1.0*g 0.9 * ~ 0.0 * ~ 0.3 * ~ 
1.0*~ 0.3 * g 0.0 * ~ 0.6 * ~ 0.0 * ij 
0.3 * 5 1.0*5 0.9 * 5 0.9 * 5 0.0 * 5 

(000 0.80 0.60 0.48 0.00 
0.64 0.90 0.00 0.00 0.32 

= 0.24 1.00 0.54 0.00 0.12 
0.80 0.30 0.00 0.36 0.00 
0.24 1.00 0.54 0.54 0.00 

Efetuando-se a multiplicação do vetor descritor pela nwtriz de decisões, obtém-se 
um novo vetor que é o veto7' de diagnóstico: 

s = ( 1.6000 3.0625 1.1910 0.9960 0.3680). 

O valor de cornpamção é o valor dado pela soma dos elementos do vetor descri
to'!' que resulta 3.825. A comparação se dá por uma função de p7'Oximidade, que é uma 
função contínua de possibilidade do tipo "número flat" [Dubois e Prade (1980)] e denota a 
pertinência de cada resultado com valor de comparação. Cada resultado de proximidade pode 
ser interpretado como a possibilidade de que o valor do vetor de diagnóstico seja compatível 
com a sintomática apresentada pelo paciente. Neste sentido, abaixo estão os valores das 
doenças e suas possibilidades: 
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Doenças 

Dl 
D2 

D3 
D4 
D5 

Possibilidades 

0.000 
1 .000 
0.000 
0.000 
0.000 

Apesar das conceituações parecidas para cada doença do sistema, a abordagem con
segue diferenciá-las de forma bastante razoável. Com esse tipo de resultado em mãos, um 
médico pode verificar toda'l as possibilidades de diagnóstico e não apenas um resultado "solto" 
dado pela máquina. Poderão ocorrer casos, nos quais dois ou mais resultados podem estar 
suficientemente próximos para não permitir um único parecer conclusivo. Nesses casos, a ex
periência profissional do médico deve ser decisiva para o diagnóstico final, coisa muito difícil 
para qualquer sistema especialista, mesmo para os de aprendizagem já citados anteriormente. 
Assim, pode-se dizer que essa abordagem procura ser uma "auxiliar" do médico e não emitir 
pareceres finais, mas orientações para um especialista em dúvida, ou ainda, na falta de uma 
junta médica, ser uma opinião a mais. 

Pode-se pensar ainda no que aconteceria se a descrição não fosse puramente lingüística. 
Nesse caso, a mesma sintomática poderia ser definida como se segue: 

Febre 37.8 graus, Pressão 18 x 9, Dor-de-cabeça forte, Dores nas juntas forte e Diarréia forte. 

Nota-se que, ainda assim, não se pode dizer que essa descrição seja puramente 
numérica, visto que dor-de-cabeça e dores nas junta'l diarréia não podem ser quantificadas. 
Então, utilizando as mesmas funções de escala anteriores, as avaliações seriam alteradas so
mente para os dois primeiros sintomas que agora são pontuais e não intervalares. Dessa forma, 
as alterações podem ser vistas abaixo: 

Sintomas 

Febre 37.8 

Pertinência'l nas Respectivas Escalas 

0.325 
Pressão 18 x 9. 
Dor-de-Cabeça Forte 
Dores nas Juntas Forte 
Diarréia Forte 

0.830 
[0.60, 1.00] 
[0.65, 1.00] 
[0.70, 1.00] 

Assim, o mapeamento na função de pertinência da escala se altera em valores do 
primeiro e do segundo valores do vetor: 

E = (0.325 0.830 0.800 0.825 0.850 ) 

Porém, corno a matriz de decisões não se altera, pois a sintomática é, em sua essência, 
a mesma, o vetor de diagnóstico também pouco se altera: 

5' = (1.5872 2.9045 1.052 0.9120 0.3616 ) 

o valor de comparação agora vale 3.630 e através da sua pertinência dada pelo número 
"fiat", as possibilidades são as que se seguem: 

Doenças Possibilidades 

Dl 0.000 
D'2 1.000 
D3 0.000 
D4 0.000 
D5 0.000 
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Nota-se que não se alteraram as respostas finais. Isso reforça a condição de que as 
avaliações são segmas e a boa confiabilidade da metodologia. 

5. Conclusões. 

Pela explanação feita até aqui, pode-se observar que a metodologia tem gTandes possibilidades 
de utilização, visto que simplifica enormemente a tarefa de programação, tratamento de dados 
e auxilia o especialista a tomar decisões, mostrando todas as possibilidades de cada decisão. 

Dentro dos casos testados aqui, ficou patente a enorme importância e a sutileza das 
funções de pertinência na modelagem do problema. É mostrado que toda essa sistemática 
só é possível devido à natureza da função de pertinência. Em [Moraes e Arruda (1993)] 
pode ser visto ainda que há a possibilidade de aplicação desta metodologia em casos tratados 
tradicionalmente pela lógica booleana com bons resultados. 

Urna vantagem proporcionada pelo sistema se dá devido a possibilidade de entrada 
dos sintomas do paciente formuladas em expressões em linguagem pseudo-natural, como por 
exemplo "pressão normal", da mesma forma que é possível a entrada de valores numéricos. 
Assim, pode-se entrar no sistema com uma sintomática do tipo: 

Febre 38,5 e Pressão baixa 

Isso possibilita que um paciente apresentando normalmente um estado de pressão 
baixa, pode ser clasificado com uma entrada "pressão normal", o que não implica em falsos 
diagnósticos pela má caracterização do sintoma. 

Porém, a "boa nova" deste tipo de sistema é a possibilidade da incorporação de 
novas informações através exclusivamente do banco de dados do sistema, sem a necessidade 
de alterações no "software" que o implementa. As alterações se limitarão a parâmetros de 
otimização do sistema. Assim, para se compor uma nova doença, no ca.so médico, desde que 
ela não necessite de uma sintomática diferenciada, pode-se fazê-lo acrescentando a sintomática 
através de sua função de pertinência no arquivo que compõe o banco de dados do sistema . 

. Dessa forma, após a definição de um novo conceito, o seu manuseio pelo sistema se dá de 
forma automática. 

Um possível avanço para este tipo de sistema poderia ser a adaptação de técnicas de 
aprendizado automático, as quais poderiam alterar as funções de pertinência das doenças im
plementadas, à medida que fossem detectada.s possíveis imperfeições nos diagnósticos forneci
dos . 

O "perigo" dessa metodologia, sem dúvida, está na definição das variáveis lingüísticas 
e de suas funções de pertinência, que formam o "cérebro" do sistema. 

De maneira geral, pode-se concluir que há grande variedade de utilização dessa 
metodologia, principalmente quando se trata dados lingüísticos que é o forte da Teoria dos 
Conjuntos Nebulosos . 
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Abstract 

Propõe-se empregar algoritmos paralelos em controle 
adaptativo, ou seja, algoritmos que pela própria es
trutura se prestem à implementa(;ão em computa
dores paralelos. Argumenta-se que t.ais algoritmos 
permitem obter maior robustez e melhor desempenho 
que métodos tradicionais de controle adaptativo, e 
que constituem-se em uma maneira de melhorar . o 
desempenho de sistemas de controle através uo uso 
de computadores com capacidade de processamento 
crescente. Este compromisso entre desempenho e 
capaeidade computacional, essencialmente inexplo
rado na literatura da Teoria de Controle, ó uma das 
contribuiçõC's principais do trabalho em desenvolvi
mento. As principais aplicações que temos em vista 
para estes algoritmos paralelos serão em controle de 
sistemas sujeitos a incertezas de modelamento, ou de 
sistemas sl~eitos a falhas. 

1 Introdução 

Do ponto ue vista ua Teoria de Controle, a revolu<;ão 
oeorriua na comput.ação uigital llas últimas uécadas 
t.em passado em brallcas nuvens. À primeira vista 
essa afirmac,:ão poue parecer despropositada, uado o 
vasto emprego de computadores digit.ais em quase to
das as t.ardas relacionadas à Engenharia ue Controle: 
desde a implementação de est.ratégias sofisticadas de 
controle digital, passando pelos cálculos necessários 
para o projeto de sist.emas de controle, pela simulação 
e análise destes sistema.'l , e indo até à própria comu
nicação entre profissionaif> da área através de artigos 
técnicos... Porém, (h~ uma forma que pretendemos 
explicitar em seguida, a observação é bastante apro
priada. 

Os algoritmos de controle formulam-se, quase sem 
exceção, sem fazer referência à çapacidade computa
donal disponível. No momento da definição da es
tratégia de controle a ser empregada em um problema 
específico, e no da implementação desta, por força se 
atenta às questões práticas relacionadas ao tipo de 
computador digital a ser usado. Até por questões 
econômicas: quanto mais complexos os algoritmos, e 
quanto mais exigente o processo, tão maior a capaci
dade de processamento do sistema de controle deve 
ser; e maior capacidade de processamento implica 
em maior custo. Por isso mesmo, com freqüência 
se encontram aplicações de "hardware" especializado 
para controle, com arquiteturas distribuídas nas quais 
cada unidade de processamento fica responsável por 
uma tarefa diferente. 

No que diz respeito à formulação dos algoritmos de 
controle propriamente dita, no entanto, a teoria de 
controle silencia quanto ao papel da capacidade de 
processamento. Fazendo ·uma pesquisa bibliográfica 
nos periódicos especializados em controle, facilmente 
se constata que as contribuições teóricas que fazem 
referência explícita ao papel da capacidade computa
cional, e a proce:,?samento paralelo em particular, na 
formulação de algoritmos de controle .são poucas e de 
impacto loealizado. Além das referências a questões 
de análise numérica (tais como algoritmos de com
putação com precisão finita para uso em sistemas 
de controle que necessitam realizar cálculos como in
versão de matrizes, solução de equações diofantinas 
ou de Riccati, etc ... ), uma das poucas contribuições 
nesse sentido propõe o uso de um pequeno número 
de identificadores em paralelo para diminuir os tran
sitórios provocados pela reinidalização da matriz de 
covariâneia ("covariance resetting") em estimação re
cursiva por mínimos quadrados [2 , 15). De uma forma 
mais geral, há um entenuimento de que, devido à 
sua eomplexidade, certos algoritmos terão que ser im
plantados em computadores digitais. Isso leva vários 
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pesquisadores a escolherem formulações em tempo 
discreto, de preferência àquelas em tempo contínuo. 
É quase só. 

Cabem as seguintes perguntas: seria possível 
traduzir capacidade crescente de processamento de 
um sistema de controle em desempenho progres
sivamente melhor do sistema como um todo? É 
possível formular algoritmos de controle que façam 
uso explícito de máquinas mais poderosas, por exem
plo de processadores paralelos, já em fase avançada 
de desenvolvimento, para melhor alcançar objetivos 
de controle? As únicas contribuições conhecidas pe
los autores que desenvolvem trabalhos nesse sentido 
são [22, 16]. 

Nosso objetivo é desenvolver algoritmos paralelos 
para controle adaptativo. Com isso queremos dizer 
algoritmos nos quais uma tarefa básica - por exemplo, 
identificação de parâmetros - é dividida em várias 
subtarefas realizadas de forma repetitiva e indepen
dente em processos que ocorrem simultaneamente. 
Por sua própria natureza, estes algoritmos se prestam 
à implementação em computadores paralelos. 

A seguir apresentamos nossa proposta de trabalho, 
organizada da seguinte maneira: na parte 2 dis
cutimos brevemente, ' e de maneira mais ou menos 
informal, o 'estado da arte' na teoria de controle 
adaptativo, dos pontos de vista da estabilidade, de
sempenho, e robustez, e justificamos a escolha de 
métodos paralelos para levar a cabo o programa 
acima no contexto do controle adaptativo. A parte 
3 apresenta formalmente conceitos básicos nos quais 
nosso trabalho se apóia. Na parte 4 descrevemos em 
linhas gerais os algoritmos paralelos que temos em 
mente, esboçamos resultados preliminares e discuti
mos questões teóricas levantadas por nossos estudos. 
Na parte 5 resumimos os objetivos de nosso projeto 
de pesquisa, e na parte 6 descrevemos a interrelação 
deste com os demais projetos em andamento no Lab
oratório de Automação e Controle da USP. 

2 Desempenho de sistemas de 
controle adaptativo 

Entre os diversos ramos da teoria de controle, pode
se dizer que o Controle Adaptativo é aquele que mais 
carece de resultados teóricos quanto ao desempenho 
e robustez. Em seguida apresentamos um breve re
sumo de desenvolvimentos recentes na área, com o 
fim de fundamentar esta afirmação, bem como nossa 
convicção de que resultados nesse sentido podem ser 
obtidos por meio de idéias da computação paralela. 

Rcsultados parciais quanto à est.ahilidade de sis
temas adapt.ativos foram primciro obtidos no final 
dos anos 70 ([6, 5, 21, 7]) , porém sob as restriti
vas assim chamadas hipóteses clássicas. Posterior
mente ficou demonstrado que a estabilização adap
tativa poderia ser obtida em condições bem menos 
restritivas [11 , 14], usando os controladores às vezes 
chamados universais, baseados em busca exaustiva no 
espaço de controladores lineares. Em geral, estes al
goritmos apresentam desempenho inaceitáv~l , sendo 
por isso mesmo considerados, inclusive por seus au
tores, como provas de existência de controladores ca
pazes de prover estabilização adaptativa, mais do 
que como algoritmos de controle propriamente di
tos: Outras pesquisas no sentido de construir contro
ladores adaptativos em condições menos restrit.ivas 
foram feitas, mas em muitos casos os controladores 
propostos sofrem da desvantagem de requererem o 
emprego de sinais de prova persistentement.e exci
tantes [1 , 27], muitas vezes indesejáveis na prát.ica da 
Engenharia de Controle, ou de dificuldades na CClll

strução de sintonizadores apropriados [25], ou ainda 
de problemas intrínsecos de falta de robustcz [4 , ~]. 
Um entendimento melhor da quest.ão de estabilidade 
de sistemas adaptativos necessitou de U111 ataque di
reto ao problema da 'perda da estabilizabilidadc do 
modelo de projeto ', que ocorre quando da definição de 
reguladores int.ernos por c(lllival(~ncia ~l ccrkül ([2:.~L 

vide também [13, 2ô , 18, 9]). 

Se graças aos trabalhos acima pode-se dizer que a 
questão da estabilidade de sistemas adaptativos para 
controle de processos lineares e invariantes no tempo 
está relativamente bem entcndida, () mesmo não se 
pode dizer dos importantíssimos aspectos de desem
penho e robustez. Por se tratarem de sistemas não 
lineares - mesmo quando a planta a ser controlada 
é linear! - estudar sistemas adaptativos é um pro
cesso árduo no qual se percorn~m caminhos pouco 
trilhados. Qualitativamente pode-se afirmar que o 
desempenho de controladores adaptativos depende 
fundamentalmente do desempenho do mecanismo de 
ajuste adotado - em geral baseado em métodos con
vencionais de estimação recursiva de parâmetros, tais 
como métodos de gradiente, de mínimos quadrados, 
ou de mínimos quadrados normalizado. Se a incerteza 
paramétrica é grande, as estimativas demoram a con
vergir; e se a convergência é lenta, o desempenho é 
pobre. Mas é justamente nos casos em que a incerteza 
paramétrica é grande que métodos adaptativos se tor
nam mais desejáveis, por exemplo no caso de sistemas 
sujeitos a falhas a priori desconhecidas. Quando as 
incertezas são menores, o controle robusto (através de 
técnicas de síntese como LQG, Hoc, etc ... ) fornece 
ferramentas mais adequadas. Essa falta de resulta
dàs firmes quanto ao desempenho é particularmente 
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danosa em controle adaptativo, que se propõe justa
mente a otimizar o funcionamento de um sistema em 
malha fechada a partir do ajuste em tempo real do 
controlador adotado! 

Contribuições como [24, 23, 13, 19, 12] indicam 
caminhos para a análise de sistemas adaptativos in
corporando métodos de síntese da teoria de cont
role linear e técnicas convencionais de estimação de 
parâmetros. Por outro lado, elas sugerem que para re
solver problemas mais complexos torna-se necessário 
um distanciamento parcial das ferramentas habituais 
da Teoria de Controle - aquelas ligadas aos sistemas 
dinâmicos, às equações diferenciais, operadores lin
eares, etc ... - e o emprego de técnicas de chaveamento 
lógico, rerniniscentes das ferramentas da Ciência da 
Computação. Enfatizamos: enquanto tradicional
mente os objetivos de projeto em teoria de cont
role formulam-se como problemas de síntese de um 
sistemas dinâmico que, realimentandü Um processo 
dado, produza um sistema que em malha fechada ap
resenta características desejáveis (estabilidade, con
vergência rápida para um valor de regime, baixos er
ros e sobres sinais em relação a sinais de referência, 
etc ... ), em diversos problemas faz-se necessário incluir 
na realimentação um processo decisório, realizando 
um controle 'inteligente'. Essa tendência é patente 
em vários ramos da teoria do controle, não apenas 
em Controle Adaptativo. 

o caminho natural para melhora do desempenho 
em sistemas adaptativos então parece ser a incor
poração de lógica decisória ao processo de identi
ficação e ajuste de parâmetros. O método que es
colhemos para isso é o uso de vários subsistemas par
alelos - denominados identificadores - cada um cor
respondente a uma região de parâmetros diferente e 
cada um capaz de gerar por si um sinal denominado 
erro de identificação. Desta forma, torna-se possível 
dividir o trabalho computacional associado à identi
ficação e estimação de parâmetros entre diversos pro
cessos ocorrendo em paralelo. A seleção entre eles 
presumívelmente leva a uma identificação melhor do 
que seria possível usando métodos convencionais. Es
tabelecer com rigor esta afirmativa é de fato um dos 
principais objetivos de nosso trabalho. 1 As vanta
gens dos métodos que propomos, baseados em es
timação paralela, são de natureza dupla: primeiro, 
graças à sua modularidade, esses métodos permitem 
a utilização do ferramental da teoria de estimação e 

1 Note-se que a identificação e estimação de parâmetros pura 
e simples é desvinculada do controle, ou ao menos realizada 
não simultaneamente com esse. Desta forma o desempenho 
e rapidez de convergência são menos críticos, uma vez que a 
identificação ocorre olf-line, presumivelmente com mais tempo 
disponível já que não há a urgência dada p elos tempos de re
sposta do processo. 

da teoria de sistemas lineares; segundo, eles se benefi
ciam de avanços em computação paralela, justamente 
o ramo da Ciéncia da Computação onde o progresso 
tecnológico tende a se acelerar mais rapidamente. 

3 Conceitos Básicos 

Em nossos estudos modelamos ·o. processo a ser con
trolado por ~p, um sistema dinâmico com entrada 
de controle U E JRnu, saída medida y E JRny, e pos
sivelmente um distúrbio d E JR1t

d . Para controlar 
o processo utilizamos um controlador parametrizado 
~c(p) - um sistema dinâmico dependente do vetoI; 
de parâmetros p, que assume valores em um espaço 
de parâmetros P C JRn" . As entradas de ~c são 
o controle do processo u, o sinal medido y, e pos
sivelmente também um sinal de referência r. Além 
do sinal de controle uc, as saídas de ~c incluem o 
erro de sintonia eT e um vetor suplementar de da
dos para ajuste W; fecha-se a malha de realimentação 
igualando a entrada do processo u ao sinal de cont
role uc . Durante a adaptação eT força o sintonizador 
~T, um algoritmo cuja função principal é gerar em 
sua saída uma função do tempo p : JR+ -> P; p(t) é 
o valor ajustado do parâmetro p a cada instante t. A 
Figura 1 mostra um diagrama de blocos de um sis
tema adaptativo desta forma; ~c(k) é o sistema em 
destaque, ao qual retornaremos a seguir. 

Se concordarmos que "um sistema adaptativo 
é aquele projetado de acordo com um ponto de 
vista adaptativo" ([28]; veja também [21]), então 
o que torna um sistema construído de acordo com 
este esquema adaptativo é precisamente a distirição 
entre as funções de controle e d~ sintonização 
- esta constituido-se no mecanismo de ajuste de 
parâmetros. Não fora por isso, entraríamos no mais 
vasto e menos explorado domínio dos controladores 
não-lineares. 

Agora estamos em posição de propor o problema da 
estabilização adaptativa: dada uma classe Cp de sis
temas dinâmicos à qual supõe-se pertencer ~p, proje
tar um controlador parametrizado e um sintonizador 
tais que: (1) as soluções para todas as equações difer
enciais envolvidas existam e permaneçam limitadas 
para todos os tempos t E [O , (0); e (2) na ausência 
de quaisquer sinais exógenos, incluindo perturbações 
e sinais de referência, os estados de ~p tendam ass
intoticamente a zero. Estabilização adaptativa é o 
requisito mais básico que se faz usualmente de um 
sistema de controle adaptativo. 

Uma vez que estudaremos o controle de processos 
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Figura 1: Sistema de Controle Adaptat.ivo 

lineares e determinísticos de dimensão finita, tomare
mos Ep como sendo um membro de alguma classe 
Cp conhecida de sistemas lineares estabilizáveis, ob
serváveis, e invariantes no tempo, descrito pelas 
equações 

xp(t) Apx p(t) + Bpu(t) 

eT = C(p)x (3) 

onde x' = [x'p x~.]' e A(·), B(·), e C(-) são definidos 
da forma óbvia utilizando (1), (2), e (3). 

y(t) = Cpxp (t) (1) 3.1 Sintonizabilidade 
onde Xp : IR+ ---. IRnp é o estado do pro
cesso. Em controle adaptativo, o terno de matrizes 
(Cp, Ap , B p ), que define Ep , é tipicamente descon
hecido (ou parcialmente conhecido dependendo das 
informações disponíveis a priori a respeito da classe 
Cp), mas de qualquer maneira uma coisa ao menos é 
certa: o modelamento é na melhor das hipóteses ape
nas aproximado. É por isso q~e procuramos evitar 
fazer afirmações demasiado específicas a respeito de 
Ep. Mais tarde daremos uma caracterizp:ção melhor 
da classe Cp . 

Como controladores parametrizados consider
aremos sistemas Ec (fi) da forma 

Xc Ac(p)xc + Bc(p)y + Br(P)7' + Bu(p)1L 

Uc Fc(p)xc + Gc(p)y + G,.(fi)r 

eT Cc(fi)xc + Dc(p)y + Du(p)u (2) 

onde Ac(' ), B c O , . . . , D c (' ) são funções matrici
ais de dimensões apropriadas em P, e Xc é o es
tado do controlador. Para efeito da discussão que 
se segue, não é necessário equacionar d. O sisteQla 
parametrizado em malha fechada E(p), que resulta 
da interconexão de realimentação entre Ep e Ec(p) 
ao fazermos u = uc, pode ser expresso pelas equações 

X = A(p)x + B(p)1' 
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Um conceito que se prova bastante útil no estudo de 
controle adaptativo é o de sintonizabilidade ('tunabil
ity') , que para noss,os propósitos define-se da seguinte 
forma: um sistema E diz-se sintonizável ('tunable') 
em um subconjunto [ C P se, para cada p E [fixo, o 
sistema linear invariante no tempo E(P) é detectável 
através de eT . Intuitivamente falando, o raciocínio 
por detrás da escolha de Ec (P) de forma a fazer com 
que E seja sintonizável em [ é que, se for possível 
ajustar p(t) "lentamente" em [ de forma a tornar 
eT "pequeno", enj('ao sintonizabilidade há de implicar 
que os estados de E permaneçam limitados. Em 
[17J Morse argumenta que alguma forma de sintoni
zabilidade é de fato necessária para que o sistema 
adaptativo como um todo seja estável; por outro lado 
[18J mostra como pode-se usar sintonizabilidade para 
obter análises de estabilidade bastante simplificadas 
em relação a outros argumentos usuais. Em [23J este 
conceito é empregado para d~senvolver e analisar uma 
estratégia de chaveamento cíclico, que pode ser em
pregada para obter controladores adaptativos esta
bilizantes para processos de fase não-mínima tanto 
quanto para os de fase mínima; para processos mul
tivariáveis bem como para o caso siso; e com ou sem 
o emprego de sinais de prova persistentemente exci
tantes. 
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3.2 Controladores Baseados em Iden
tificadores 

Freqüentemente Ec(p) é o que chamamos um contro
lador baseado em identificador, ou seja, um contro
lador composto de dois subsistemas: 

• um identificador EI(P), primariamente re
sponsável por gerar um erro de identificação eI; 

e 

• um regulador interno ER(p), cuja saída é a en
trada de controle por realimentação uc. 

Em tais casos o sintonizador é com freqüência um 
algoritmo de identificação de parâmetros forçado por 
eT, que é escolhido como igual a e [. Os controladores 
que pretendemos analisar são deste tipo. 

Para controlar Ep, temos que fazer face à seguinte 
questão: se apenas conhecêssemos as matrizes Cp, 
Ap e Bp, poderíamos escolher, dentre as diversas 
técnicas de projeto estudadas pela Teoria de Controle 
Linear, aquela que mais se adequa a uma aplicação 
particular. De acordo com essa técnica projetaríamos 
ER. Porém, a essência do problema de controle adap
tativo é que Ep não é conhecido exatamente. Embora 
este passo não seja sempre explícito, habitualmente 
lida-se com esse problema por meio de um modelo de 
projeto ("design model") ED(p), isto é, um sistema 
dinâmico dependente de P, cuja entrada UD e saída 
YD tomam valores nos mesmos espaços que a entrada 
e saída do processo (u e y respectivamente). Para 
uma dada classe de modelos de processo Cp, ED(p) 
e o espaço de parâmetros P = JR.np são escolhidos de 
forma que a matriz de transferência de cada modelo 
de processo Ep no conjunto Cp seja "próxima" em al
gum sentido à matriz de transferência de ED(p) para 
algum P E P . Os valores assumidos pela matriz de 
transferência reduzida de E D (p) , quando P varre P , 
são as matrizes de transferência que ED(p) iguala. É 
importante lembrar que o modelo de projeto e o iden
tificador são construções intimamente relacionadas. 

3.3 Modelos de Projeto 

Em muitas aplicações, pode-se escolher como ED(p) 
um sistema de dimensão n D da forma 

XD (AD + DD(p)(I + GD(P»-lCD(p»XD 

+ BD(p)UD 

YD (1 + GD(p»-lCD(P)XD (4) 

onde BD : P -+ JR.nD xnu, CD : P -+ JR.nyXnD, 
DD : P -+ JR.nDxny, e G D : P -+ JR.nyxny são 

funções matriciais continuamente diferenciáveis, AD 
é uma matriz de estabilidade constante nD x nD e, 
para cada P E P, (CD(p), AD) é observável e GD(p) 
é nilpotente.2 Por causa da estrutura particular de 
ED(p), é uma tarefa rotineira construir uma função 
matricial continuamente diferenciável E [ : P -+ 

JR.nDxn I e matrizes constantes Al , Bl, e Dl, com A[ 
estável, de forma que as equações de estimação 

E[(p)A[ 

E[(p)B[ 

E[(p)D[ 

ADE[(p) 

BD(P) 

DD(P) pEP (5) 

sejam válidas. Estas matrizes junto com as matrizes 

GD(P) 

CD(p)E(p) pEP (6) 

determinam um identificador n[-dimensional E[(p) 
da forma 

AIx[ + DIY + B[u 

C[(p)x[ - (1 + G[(p»y 

E[(p)x[ (7) 

onde x[ é o estado do identificador, e[ é o erro de 
identificação, e XD é um estado "substituto" do mod
elo de projeto, que com freqüência é usado na con
strução do controle por realimentação do processo. 
Em nosso trabalho assmnimos que [C [ G [ ] : P -+ 

JR.nyx(nl +n y) é uma transformação linear afim; isto é, 
para todo Pl,P2 E P, Xl E JR.nI, e y E JR.ny 

(Cl(Pl) - CI (P2»X[ + (G[(Pl) - GI(P2»Y 

W[(.'rl,Y)(Pl - P2) (8) 

onde VVI : JR.nd-ny -+ JR.ny xn p é uma função linear. 

Exemplo 1 Escolhendo um inteiro positivo n e 
um par n-dimensional (c, A) de uma saída e ob
servável, com A estável, obtém-se o modelo de pro
jeto parametrizado siso para controle indireto YD = 
CXD, XD = (A + PIC)XD + P2UD com vetor de 
parâmetros P = [pi p~]' E P = JR.2n. Assim 
definido, E D é observável em P e controlável naque
les valores de P E P para os quais a função de 
transferência de E D não tem cancelamentos de pólo 
e zero. Além disso, ED é capaz de igualar qual
quer função de transferência _cujo grau de McMillan 
não exceda n. Um identificador 2n-dimensional El 
para esse modelo de projeto obtém-se definindo A[ = 
diag.{A', A'}, BI = [O' , c]', e DI = [c, O']'. É fácil ver
ificar que as equações de estimação (5) valem com 

2 A presença de G D em (4) é importante apenas para mode
los de projeto de múltiplas saídas [20]. Note que a nilpotência 
de GD implica na invertibilidade de (I + GD)' 
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Ej(p) = [Q(Pl),Q(P2)] onde Q(p) = [N-1R'(p)], N 
é a matriz de observabilidade de (c, A), e R(p) é a 
matriz de controlabilidade de (A, p). Cáculos simples 
mostram que cQ(p) = p' portanto Cj(p) = ~/l ' P~] . 

• 

3.4 Equivalência à Certeza 

o outro subsistema de I:c(p), ao lado de I:J(p), é o 
regulador interno I:R(p), tipicamente um controlador 
linear parametrizado, escolhido para dar ao modelo 
de projeto em malha fechada I:cl (p) (mostrado na 
Figura 2) propriedades desejadas para cada p E P. 
Em outras palavras, a cada inst.ante t o parâmet.ro do 
sistema linear I:R(p) é o valor ajust.ado de p, obtido 
usando um algoritmo de estimação forçado pela saída 
ef do identificador. A idéia heurística de projetar 
um regulador interno para controlar um modelo de 
projeto, e então usar o regulador em conjunção com 
um estimador de parâmetros para controlar o pro
cesso, é as vezes chamada "princípio de equivalência 
à certeza". Reguladores internos construídos desta 
maneira particular são chamados controladores de 
equivalência à certeza. 

Na síntese por equivalência à certeza, é natural 
tentar escolher I: R , como função de p , de modo 
que para cada p E P o modelo de projeto em 
malha fechada seja ao menos internamente estável (e 
possivelmente atinja outras especificações de desem
penho além desta). Se I: cl (p) for internamente estável 
em p diremos que I: R estabiliza o modelo de projeto 
I:D em p. Esta idéia intuitiva pode-se justificar pelo 
(vide [18]) 

Teorema 1 (Teorema da Estabilização por 
Equivalência à Certeza) Se E é um subconjunto 
de P no qual I:R(p) estabiliza I:D(p), então I:(p) é 
sintonizável em E. 

Tipicamente P contém pontos para os quais I:D 
não é estabilizável, então não é possível lançar mão do 
teorema precedente para alcançar sintonizabilidade 
em todo P. Perda da estabilizabilidade do modelo de 
projeto implica que as equações que especificam um 
controlador por equivalência à certC'.6a como função 
de p admitem singularidades nas quais tal controlador 
não está definido. 

4 Algoritmos Paralelos para 
Controle Adaptativo 

4.1 Construção de Estimadores Par
alelos 

Em controladores adapt.at.ivos t.radicionais, o sin
t.onizador é com freqüência algum mét.odo de (~s

bmação de parâmetros forçado por CT , que é ent.ão es
colhido eomo igual ao erro de estimação ef. Nosso ob
jet.ivo é justamente redefinir o sintonizador de forma 
a tirar proveito das capacidades da computação par
alela. Para tanto, tomemos como I: f um sistema lin
ear invariante no tempo da forma 

[ :; 1 [ =g: g; 1 [:~ ] 
c" -Cp Cn 

(9) 

onde n > O, o número de erros de ident.ificação com
putados, determina o 'grau de paralelismo' do cont.ro
lador adaptativo. Pelas relações (5) , a cada elemento 
ek do vetor ef corresponde um modelo de projeto 

(10) 

Note que pela eonstrução acima os modelos I:Dk' 
têm todos a mesma dimensão, .caso as matrizes E f k 

sejam de posto pleno. Esta construção é um pouco 
restritiva; para pesquisa futura poderíamos utilizar 
modelos de projeto de dimensões diferentes, mas no 
momento faremos esta restrição por motivo de sim
plieidade. Por construção, eada sistema I: Dk é um 
sistema observável. Como tomaremos n modelos de 
projeto fixos , neste easo - ao contrário do que ocorre 
em controle adaptativo tradicional - não há perda 
de generalidade ao assumir que eada I: Dk é também 
estabilizável. 

Deste modo podemos definir um conjunto de regu
ladores internos I: Rk 

com a seguinte propriedade: para cada k E 
{1, 2, ... , n}, o sistema em malha fechada definido 
quando se substituem I: D e I: R por I: Dk e I: Rk , 
respectivamente, na interconexão de realimentação 
mostrada na Figura 2, é robustamente estável em 
relação a alguma classe de sistemas Ck. Por robus
tamente estável entendemos a seguinte definição: um 
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Figura 2: Modelo de Projeto em Malha Feehada I;ct 

eontrolador I; R estabiliza robustamente um sistema 
I;v se existe um conjunt.o de sistemas compacto de 
interior não vazio C 3 , contendo I;v , tal que a in
terconexão de I;v com I;R é internamente estável no 
sentido da teoria de sistemas lineares. 

Como nosso interesse principal é o controle adapta
tivo (ou 'supervisório'), pressupomos construídos os 
reguladores I; Rk capazes de prover estabilização ro
busta a cada modelo de projeto I;Vk' o que é tarefa 
da teoria de controle linear robusto. Para construir 
controladores adaptativos usando algorit.mos parale
los, dois são os principais desafios: 

1. Definir os modelos de projeto I;vk , com o ob
jetivo de construir o identificador I;J (problema 
estático); e 

2. Construir um algoritmo de sintonização capaz de 
fornecer, a cada inst.ante de tempo, um valor k 
correspondente ao regulador interno a ser uti
lizado para fechar a malha de realimentação em 
torno do processo (problema dinâmico). 

Substituindo-se então o sistema linear I; Rk na 
Figura 1, obtemos os sistema adaptativo como um 
todo a ser considerado. Em seguida discutimos nossa 
proposta de pesquisa quanto às questões 1 e 2 acima. 

4.2 Problema Estático 

Para obter sucesso com o tipo de controlador de
scrito acima, faz-se necessário algum conhecimento 
prévio acerca da classe Cp de modelos admissíveis 
do processo I;p que desejamos controlar. Sejam 
{I;Nk,k = 1,2, '" , n} um conjunto de sistemas lin
eares invariantes no tempo nominais. Sejam Ck con
juntos abertos de sistemas lineares contendo I;Nk ' re
spectivament.e, e seja I;Rk um controlador que estabi
liza cada processo da classe Ck, para k = 1,2, ' .. , n. 
Ou seja, I;Rk estabiliza robustamente I;Nk . O con
hecimento prévio toma a forma da seguinte 

3 Ao fazermos esta definição estamos adotando implicita
mente alguma topologia. Por exemplo: C é o fechamento de 
uma bola aberta de raio fin ito no espaço normado de sistemas 
lineares invariantes no tempo de dimensão finita" usando a 
norma H """ como medida de distância entre sistemas. 

Hipótese: I;p E C1 U C2 U··· U C". 

Esta hipótese implica na exist.ência de algum in
teiro k* ::; n, a prior i não conhecido, tal que I; p E 

Ck . , e é tão pouco restritiva quanto 'maior ' a classe 
Cp. Desta fonüa, um importante problema é definir 
Ck de forma que U~= l CJ,; seja um conjunt.o tão 
'grande' quanto possível4 . 

Por outro lado, sabe-se do controle robust.o que, 
quanto maior um co~junto C~, contendo um pro
cesso nominal I;N , mais difícil é projetar um com
pensador por realimentação de forma a obter uma 
especificação de desempenho dada. Ou s~ja, à pro
jetista de um sistema de controle linear invariante 
no tempo cumpre encontrar um compromisso entre 
robust.ez e desempenho. Esta afirmação, intuitiva
mente verdadeira, pode ser feita de forma rigorosa 
lançando mão de resultados recentes da teoria de con
trole robusto Hoc. É portanto razoável esperar que 
quanto menores forem os compactos Ck, tanto mel
hor poderá ser o desempenho do sistema adapt.ativo 
como um todo. Mais precisamente, o desempenho 
ideal, atingível no caso mais favorável - aquele no 
qual se sabe de antemão a classe Ck a que I;p per
tence e o sistema adaptativo se comporta como um 
sistema linear invariante no tempo - pode ser melho
rado escolhendo-se I; Rk convenientemente. 

Com estas idéias em mente formulamos o 

Problema Estático: Dado uma bola C de raio E > a 
e um número positivo 8 < E, encontrar um inteiro n e 
uma seqüência de compactos Ck, k = 1,2, "', n, com 
cada Ck contido em alguma bola de raio não superior 
a 8, tais que U~=l CJ,; J C. 

'Em outras palavras, nosso problema é encontrar 
uma cobertura finita para a classe C, composta de 
sub classes CJ,; de raio menor que o de C, de forma 
a possibilitar um melhor projeto de compensadores 
estáticos robustos para cada classe Ck . Esse prob
lema não é de forma alguma trivial. Seja por exem
plo L,N um sistema linear e C = {I; : I; - I;N E 

1-l" III; - I;Nlloc ::; E > a}, onde 1-l é por exem-

4 Aqui estamos empregando termos como 'tamanho', 
'grande' , 'maior' , etc. , sem muita precisão. Se os Ck forem 
bolas na norma HOC>, por exemplo, o tamanho de um desses 
conjuntos poder-se-ia definir como sendo o raio da bola. 
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pIo 'Hoc (ou R'HOC ) , o espaço de sistemas estáveis 
(respectivamente o subespaço deste formado por sis
temas cuja função de transferência é racional com 
coeficientes reais). Como 'H não tem dimensão finita, 
a bola fechada de raio €, embora limitada e fechada, 
não é um compacto! De forma que não existe uma 
cobertura finita de C com fechados de raio menor que 
€, limitando as alternativas de projeto de compen
sador. Dependendo da classe C, pode nem haver um 
compensador linear que estabilize robustamente E p 

- exatamente o caso no qual o controle adaptativo é 
mais recomendável. 

Pelo contra exemplo acima, vê-se que é necessário 
definir cuidadosamente Cp e os Ck para haver es
perança de demonstrar matematicamente que é 
possível obter melhorias de desempenho através do 
uso de métodos adaptativos paralelos. 

4.3 Problema Dinâmico 

Mais prmamo das questões tradicionais do cont
role adaptativo está o que chamamos de problema 
dinâmico: a escolha em tempo real do controlador 
a ser usado como compensador para o processo Ep 

cujo modelo é desconhecido. Esta é a tarefa do sin
tonizador, ET, que neste caso pode ser visto como o 
responsável por um controle supervisório. 

Uma primeira idéia pode ser descrita informal
mente como se segue: seleciona-se um controlador 
qualquer entre os elementos do conjunto {ERk}' 
digamos E no, aleatóriamente ou com base em in
formações disponíveis a priori, e introduz-se este con
trolador fechando a malha de realimentação em torno 
do processo Ep . Decorrido um certo intervalo, usa-se 
algum critério de desempenho do sistema para se de
cidir a continuar usando aquele controlador, ou a pas
sar ao próximo numa seqüência predefinida. A partir 
deste momento repete-se o passo anterior, e assim 
por diante. Algoritmos desse tipo foram usados nos 
assim ' chamados 'controladores universais', capazes 
de prover estabilização adaptativa em condições bem 
pouco restritivas, porém apresentam sérias desvan
tagens: uma vez que o modelo do processo em si é 
desconhecido, é difícil chegar a conclusões definitivas 
quanto à estabilidade do sistema em malha fechada 
pela análise de seu desempenho durante qualquer in
tervalo de duração finita. Além disso, a cada mo
mento só é possível testar o desempenho de um dos 
elementos do conjunto {ERk}' justamente o contro
lador conectado ao processo. Devido a estas dificul
dades, a teoria até hoje não registra controladores 
desse tipo cujo desempenho se aproxime d.o satis
fatório. 

o que é necessário portanto é um critério de de
sempenho que possa ser medido em tempo real para 
todos os candidatos a controladores, e para cada um 
deles, os que não estão conectados com o processo 
bem como o que está. Nossa idéia se baseia em 
tomar como critério de desempenho os próprios erros 
de identificação (os elementos do vetor e I, equação 
(9)) . É natural esperar que, se EDp é o modelo de 
projeto 'correto', então o erro de identificação cor~ 
respondente ek. será de alguma forma 'pequeno', e 
ao mesmo tempo ERk* será capaz de estabilizar Ep. 
A principal questão a resolver é, portanto, encontrar 
uma relação matemática entre ek' (ou alguma norma 
apropriada deste sinal), e a estabilidade em malha 
fechada do sistema que se obtém substituindo Ek' na 
Figura 1. 

Seja a : lR.+ -* 1,2,·· · , n uma função de cbavea
mento correspondente ao índice do controlador sele
cionado em cada instante t E [O, (0), e chamemos 
de Eu = (Cu,Au,Bu) o sistema que se obtém 
quando nas equações (3) substitui-se o controlador 
parametrizado Ec" composto do identificador EI" 
com saída eu (9), mais o regulador interno ERu (11). 
Então pelo teorema da estabilização por equivalência 
à certeza [18] sabemos que o sistema Eu é sintonizáve1 
se tomarmos como sua saída o erro eu. Em out
ras palavras, para cada instante t o par (Cu,Au) é 
detectável. Além disso, caso os conjuntos Ck sejam 
pontuais (isto é, Ck = {ENk} de modo que 3k* : 
Ep = ENk.), é fácil provar que ek* E .c2 [0, tmax) n 
.cOC[O, tmax}, onde [O , tmax) é o máximo intervalo de 
existência das equações diferenciais envolvidas (vide 
[23]) . 

Usando a detectabilidade do par (Cu, AO') e o fato 
de que ek' é 'pequeno', basta desenvolver um algo
ritmo que faça com que a tenda ao valor k* 'lenta
mente' para poder provar a estabilidade do sistema 
adaptativo como um todo (usando por exemplo o 
Lema de Bellman-Gronwall em sua versão contínua 
ou discreta). Esta análise é feita à maneira da análise 
de sistemas adaptativos usuais; vide por exemplo 
[18, 24, 19]. A dificuldade surge quando conside
ramos classes de processos Cp não contáveis; neste 
caso não mais podemos afirmar a priori que ek' é 
pequeno, mesmo para o modelo de projeto 'correto', 
uma vez que a função de transferência deste é no 
máximo igmi.l àquela do modelo nominal ENk ., não 
necessáriamente à de Ep propriamente dito. Sendo 
as funções de transferência diferentes - se bem que 
ainda 'próximas' em alguma topologia, por exemplo 
a da norma Hoc, induzida pela norma .c2 no espaço 
de funções integráveis no quadrado da norma - não 
podemos nem mesmo afirmar que ek* é limitado sem 
sabermos que u e y são limitados. Isto é exatarriente 
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o que queríamos provar! Esta circularidade é sernel- 6 
hante à que apareceu nos primeiros tempos da análise 

Integração com outros pro
jetos do Laboratório de Au
tomação e Controle da USP 

de estabilidade de sistemas adaptativos tradicionais 
[21]. 

Formulamos assim o 

Problema Dinâmico: dados ~I (9) e os contro
ladores ~Rk (11), construir um sintonizador ou su
pervisor ~T, cuja saída ~(t) seja tal que o sistema 
~a seja exponencialmente estável. 

5 ODjetivos 
Pesquisa 

do Projeto de 

Resumidamente, os objetivos de nosso projeto de 
pesquisa são: 

1. Desenvolver algoritmos de controle adaptativo 
que por natureza se prestem à paralelização. 

2. Definir classes tão amplas quanto possíveis de 
sistemas que podem ser controlados com estes 
algoritmos. 

3. Demonstrar matematicamente a estabilidade dos 
sistemas adaptativos que resultam quando os 
algoritmos adaptativos paralelos definidos são 
aplicados a processos que pertencem às classes 
acima. 

4. Testar experimentalmente o desempenho dos al
goritmos e verificar que este pode ser otimizado 
através do emprego dos algoritmos paralelos pro
postos. 

5. Demonstrar que índices de desempenho · rele
vantes melhoram à medida em que o paralelismo 
dos controladores aumenta. 

o projeto "Algoritmos Pari:tlelos para Controle Adap
tativo" relaciona-se de perto com o cont.role tolerante 
a falhas, tema de projeto temático sendo desenvolvido 
pelos pesquisadores do LAC. Um dos caminhos prin
cipais para a escolha de est.ratégias que garantam o 
funcionamento de uma planta sujeita a falhas é o con
trole adaptat.ivo, com o emprego de realimentação 
ajustada em fuilÇão do comportamento observado da 
planta. Outros caminhos que poderíamos citar se
riam o uso de controladores invariantes no tempo 
mas robustos em relação às possíveis falhas, e a de
tecção do momento e natureza das falhas de acordo 
com modelos obtidos a priori ("off-line"). Está claro 
que estas idéias têm muito em comum, não sendo 
portanto mutuamente excludentes. 

Uma vantagem do controle adaptativo é sua gener
alidade em princípio maior, que nos permite aplicá
lo a um maior número de situações onde há possi
bilidade de falha. A principal desvant.agem é que 
sistemas adaptativos tradicionais apresentam desem
penho na melhor das hipóteses sofrível quando a in
certeza paramétrica é grande, o que ocorre quase in
evitávelmente no caso de sistemas sujeitos a falhas. 
Além disso, é difícil projetar controladores adapta
tivos de forma a fazer uso de informações disponíveis 
a priori. 

Os algoritmos paralelos do tipo proposto aproxi
mam as pesquisas em controle adaptativo das idéias 
usuais do controle robusto e da detecção de falhas 
através de modelos construídos off-line, e de fato 
foram em parte sugeridos pelos problemas de cont
role tolerante a falhas estudados no LAC. 
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o desenvolvimento e teste dos algoritmos será feit.o Referências 
através de simulações em computadores digit.ais, e sua 
análise usando conceitos matemáticos da teoria de 
sistemas tais como os descritos na parte 3. As prin
cipais aplicações que temos em vista para este tipo 
de algoritmo serão em controle adaptativo robusto 
de sistemas sujeitos a incertezas de modelamento ou 
sujeitos a falhas. 
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Abstract. In this paper it is presented an algorithm for both automatic identification and edge detection 
present onto an image. It has been used both a Fast Fourier Transform analysis and a Laplacian computation 
over an f(x,y) image. Moreover the results obtained showed the usefulness of this method to identify and to 
detect edges of different format from an unknown image under analysis. This algorithm was implemented in 
the C++ language on Silicon Graphics workstation. 

I - Introdução 

Uma borda em uma imagem pode ser entendida como limites de uma região onde significativas mudanças podem 
proporcionar uma série de efeitos físicos, tais como reflectância superficial ou mesmo um melhoramento quanto a 
visualização. Mudanças em aspectos físicos estão correlacionados com mudanças em intensidade, cores e textura. 
Diversas aplicações necessitam do reconhecimento de bordas, e incluem desde identificação de aberrações de 
cromos somas [Bille et al (1983)], análises em pesquisas agropecuárias [Roth et alo (1985)] e [Cruvinel (1992)], como 
também em tarefas gerais como na identificação de objetos [Brady (1982)]. Um certo numero de trabalhos têm sido 
publicados indicando as vantagens do uso de operadores direcionais [ Huertas (1986) ] e rotacionalmente invariantes [ 
Brady (1983)]. A identificação de bordas pode ser classificada em dois tipos de operadores direcionais: gradientes e 
segundos derivativos. O objetivo de um algoritmo para a identificação de bordas está em localizar regiões onde a 
intensidade/cor dos pixels muda muito rapidamente. Assim para uma imagem f(x, y) o cálculo do gradiente ou do 
Laplaciano pode ser dado respectivamente por: 

V f(x, y)= a f(x, y) A a f(x, y) A 

ax IX + ay Iy (1) 

a2 f(x, y) a2 f(x, y) 
v2 f(x, y) = + _..:........:...<..:.. 

ax2 ay2 
( 2) 

onde IX e Iy são os vetores unitários nas direções x e y respectivamente. 
O operador gradiente, na identificação de bordas, responde com uma amplitude máxima de sinal acusando a 

borda, quando encontrada na imagem. Por outro lado os operadores Laplacianos, segundo derivativos, respondem com 
um corte abrupto à passagem pelo zero, localizando assim a borda. Esta operação encontra um melhor resultado em 
função de quanto maior for a relação sinal/ruído na imagem. 

Neste trabalho procurou-se implementar a identificação automática de bordas através do uso de Transformada 
de Fourier para o cálculo do Laplaciano em imagens f(x, yl. 

A intensidade da imagem foi colocada em níveis de pseudo-cores, numa escala que vai desde tons escuros até o 
branco, em conjunto com tons de amarelo, tons de verde e finalmente tons de azul. Assim tem-se que, em termos de 
valores quantizados: 

cinza < amarelo < verde < azul 
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D- A Transformada de Fourier, a Separabilidade, o Deslocamento e o Laplaciano. 

Uma maneira de obter-se o Laplaciano na análise de sinais e imagens é obtendo sua relação com a Transformada 
de Fourier, podendo-se para isto fazer-se o uso de sua transformada rápida ( FFT). 

Sendo X(x) uma função contínua da variável real x, a Transformada de Fourier F{X(x)} é definida pela equação: 

00 

F{X(x)} = Z(U) = fX(x)e-i21tuXdx (3) 
-00 

onde i = {:1 . 
A Transformada de Fourier de uma função X(X) é uma função complexa do tipo: 

Z(U) := Re(u) + i Im(u) (4) 

sendo um resultado importante a magnitude I Z(U) I, a qUal é chamada de espectro de Fourier e é dado por: 

I Z(u) I = I Re2 (u) + Im2 (u) I 1/2 (5) 

A variável u é chamadafreqUência devido o fato que, usando a fórmula de Euler, o termo exponencial pode ser 
expresso na forma: 

e-i 21tux = COS 21tux - i sen 21tux (6) 
A função contínua X(x) da variável x, da equação (3), pode ser expressa como um somatório de senos e cosenos, 

os quais contém as componentes em freqüência da função . Pode-se desta forma, com uso da equação (6), obter-se 
para cada componente u a resultante em função da freqüência. 

Assim, dado Z(u), pode-se obter X(X) usando a Transformada de Fourier Inversa, dada por 

] 00 r {Z(u)} = X(X) = fZ(u) ei21tux du (7) 

Estes resultados podem ser extensíveis às funções XX(x, y) de duas variáveis e sua transformada ZZ(u, v). Se 
XX(x, y) e ZZ(u, v) são contínuas e integráveis, pode-se obter os seguintes pares: 

F{xx(x,y)} = ZZfu,v) = 

00 f f XX(x,y)e-i21t(ux+vy) dxdy (8) 
-00 

e a sua inversa: 

-] 
F {ZZfu, v)} = XX(x, y) = 

00 

f f ZZ(u, v)ei21t(ux + VY)du~v (9) 

-00 

Sendo X(n) uma função discreta de N amostras, tem-se a Transformada Discreta de Fourier e sua inversa dadas 
por: 
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1 N-1 '2 IN Z(u) = N L X(n) el 1tun 

N=O 

e sua inversa dada por: 

X(n) N-1 '2 N L Z(n) e-I 1tuxl 

N=O 

No caso de duas variáveis, tomando M por N amostras, os pares da Transformada de Fourier Discreta serão: 

1 M-1 N-1 ' 
ZZ(u,v) = MN L L XX(m,n)e-121t(un/N +vm/M) 

XX(m,n) 

m=On=O 

Mi 1 Ni 1 ZZ(u,v)ei21t(un/N + vm/M) 

u=O v=O 

(10) 

(11) 

(12) 

(13) 

Três propriedades foram destacadas para a Transformada Discreta de Fourier de duas variáveis, neste trabalho, ou 
seja: 

lU) A propriedade da Separabilidade, que permite a implementação da Transformada Bi-dimensional, obtida a 
partir da equação (12), com M = N (imagem quadrada), é dada por: 

1 N-1 '2 IN N-1 '2 IN ZZ(u,v) = N2 Le-I 1tun L X(m,n)e-I 1tvn (14) 

n=O n=O 
Nota-se que na equação (14) o somatório á direita só depende de v. Assim chamando-se a Transformada uni

dimensional a direita de Z(n), tem-se: 

1 N-1 '2 IN ZZ(u,v) = N L Z(n)e -I 1tnu (15) 

n=O 

Logo ZZ(u, v) é uma transformada uni-dimensional dependendo apenas de u. 
Obtendo-se n funções de ZZ(fl) para cada transformada da função Z(n), pode-se simplificar ZZ(fi) tomando-a 

uni-dimensional para fi = 0,1 , ... N2, ou seja: 

ZZ(u, v) = ZZ(fl) (16) 

Por simplicidade, passa-se a denotar ZZ(fi) como ZZ(n), lembrando-se que n = 0,1 , ... N2, 
Esta propriedade permite a implementação do FFT bi-dimensional a partir do uni-dimensional, podendo assim 

utilizar seus algoritmos. 
A implementação do algoritmo da Transformada Rápida de Fourier foi feita utilizando-se o algoritmo radix-2 

[Pi"euss (1982)], com otimizações. 

11.2) A Periodicidade. que permite a apresentação da Transformada de Fourier Bi-dimensional deslocando-a um 
quadrante acima e à esquerda, pois: 

ZZ(u, v) = ZZ(-u,-v) (17) 
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ou, quando apresentada a magnitude: 

I ZZ(u, v) I = I ZZ(-u,-v) I (18) 

A propriedade pode facilmente ser demonstrada tomando-se o módulo (magnitude) da Transformada Discreta de 
Fourier Bi-Dimensional [Gonzalez(1987)] . 

Através desta propriedade pode-se deslocar a imagem, bastando para isto que seja tomado apenas o seu espectro, 
conforme a equação ( 18 ), o que permite assim uma visualização melhor das componentes presentes no espectro. 

11.3) A propriedade do Laplaciano estabelece que o mesmo pode ser obtido através do uso da Transformada 
inversa de Fourier levando-se em conta a soma dos quadrados das componentes em freqüência vezes a Transformada 
de Fourier F(u,v) da imagem, ou seja: 

(19) 

Entretanto é necessário observar que tomando-se apenas a magnitude o Laplaciano não identificará mais a 
passagem por zero e sim uma passagem abrupta por um nível intermediário, criando um conjunto de pixels, neste 
nível, que identifica a borda. 

111-0 Algoritmo do Laplaciano e Resultados 

A Figura 1 abaixo ilustra em pseudo-código o algoritmo do Laplaciano desenvolvido. 
O algoritmo de FFT implementado foi o Radix-2, sendo usado um mapeamento que permite transformar imagens 

em vetores uni-dimensionais, sem alterar as propriedades da Transformada Discreta de Fourier. Conforme 
desenvolvido na equação (16), o mesmo foi implementado no procedimento FFT (XX [N2 )) significando assim a 
Transformada Bi-dimensional de Fourier de XX (x I Y) mapeada em N2 elementos unidimensionais e 
IFFT (ZZ [N2 )) a Transformada de Fourier Inversa. 

O vetor auxiliar CXAux [N2 ) é · usado para armazenar temporariamente a imagem XX (x, y) I a a ser 
analisada. 

A função ZZL (N2 ) denota o Laplaciano em freqüência obtido através do algoritmo que toma uni-dimensional a 
Transformada de sinais bi-dimensionais, conforme o termo à direita da equação (19), a menos da Transformada 
Fourier Inversa. Tomando-se esta transformada inversa obtém-se o Laplaciano. 

inicio 1 
Tome o tempo(horas,minutos,segundos); 
CXAu~ [N2 ) = FFT (XX [N2 ) ) ; 

Para i = O até N2 faça: 
inicio 2 

U = i MOD N; 
V = i DIV N; 
fator = sqr(N/2-U) + sqr(N/2-V); 
ZZL[i) = - sqr(2*PI)*fator*CXAux[i); 

fim 2 
Salve Vetor ZZL[i) em Disco; 

Laplaciano[N2 ) = IFFT (ZZL[N2 )); 
Mostre o Tempo de execução; 

fim 1 

Figura 1 - Pseudo código do algoritmo de identificação e detecção de bordas . 
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Para se verificar a viabilidade do algoritmo desenvolvido utilizou-se a linguagem C++ e usou-se uma 
'W orkstation Silicon Graphics' modelo 'Indigo' em ambiente 'UNIX'. 

A interface gráfica foi desenvolvida com a 'Graphics Library' da 'Silicon Graphics' sobre ambiente compatível 
com o X-Windows, o '4D-Gifts' . 

Foram implementados os núcleos que possibilitam o cálculo do Laplaciano, bem como o cálculo da FFf e sua 
inversa em imagens de 256x256 pixels por 256 tons, necessitando da ordem de 2.5 segundos para serem calculadas. 
Uma imagem de 512x512 pixels ocupa a CPU por 10 segundos. 

Devido a discretização envolvida na exibição das imagens, cuidados foram tomados para a visualização das 
bordas detectadas. Assim, utilizou-se um recurso de filtragem, o qual identifica as mudanças abruptas de intensidades 
presentes na imagem, possibilitando uma melhor visualização do resultado obtido com o operador Laplaciano. Esse 
recurso é a limiarização (oothresholdOO

), que consiste na atribuição um único valor (uma cor fixa) a uma faixa de valores 
da imagem resultante. Com isso consegue-se uma melhor continuidade das bordas identificadas. 

Comparativamente, este método de identificação com uso da Transformada Rápida de Fourier é mais rápido que 
os métodos que utilizam Convolução direta das imagens com máscaras pré-projetadas como, por exemplo, na análise 
de figuras com texturas complexas, no que geralmente resulta em descontinuidades das bordas identificadas. 

Com a convolução direta há a necessidade de se projetar préviamente a melhor máscara para a identificação de 
bordas e no método pór Transformada de Fourier essa identificação é automática. 
Outra vantagem é evidenciada pelo fato de se poder variar os valores da limiarização, adequando as larguras das 
bordas convenientemente sem a necessidade de que novos cálculos sejam efetuados. 

A figura 2 ilustra as etapas realizados onde as imagens têm 256 x 256 pixels, em 256 níveis de intensidade 
divididos em pseudo-cores. Em ( 2a ) tem-se uma imagem genérica a ser analisada, composta por contornos diversos. 
Em ( 2b ) tem-se a FFf da imagem apresentada em ( 2a ) já rearranjada para visualização. Em ( 2c) encontra-se 
apresentado o resultado do calculo do Laplaciano, e em ( 2d ) o resultado do reconhecimento e da identificação das 
bordas encontradas na imagem apresentada em ( 2a). 
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(a) (b) 

(c) (d) 

Figura 2 - (a) Imagem a ser analisada; (b) FFT rearranjada da imagem (a); (c) resultado do Laplaciano no 

espaco em frequencia; (d) resultado da deteccao e o reconhecimento das bordas e contornos. 
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IV - Conclusão 

Os resultados encontrados levam a conclusão de ser este um algoritmo automático desenvolvido para a 
identificação de bordas presentes em uma imagem sob análise. Os resultados obtidos trazem uma altenativa 
metodológica para uso em vários campos da ciência aplicada e em particular na área agrosilvopastoril onde a 
necessidade da rápida identificação de bordas e contornos se faz presente, bem como em aplicações onde a inspeção 
visual é necessária. 
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RESUMO 
Para reduzir o esforço computacional em sistemas de controle de 

robôs, é sugerido fazer o planejamento do caminho a ser percorrido 
usando-se funções interpoladoras cúbicas, do tipo "spline", para se 
construir aproximações da trajetória desejada em coordenadas 
cartesianas. Em cinemática de robôs, o modelamento de rotações e 
translações é geralmente feito empregando-se transformações 
homogêneas. Neste trabalho, uma abordagem alternativa, empregando 
quatérnios como operadores espaciais, é apresentada. 

SUMMARY 
To reduce the on-fine computational burden for robotic control 

systems, it is suggested to do path planning at joint levei using cubic 
spfine functions for constructing trajectories that approximate a 
preplanned robot path in Cartesian coordinates. In robotic 
kinematics, modelling of rotations and translations is most commonly 
pelformed llsing homogeneous trasnforms. In this paper, an alternate 
approach, employing qllaternions as spatial operators, is presented. 

1. INTRODUÇÃO 

Com o advento de computadores e sua 
aplicação à geração de imagens animada e ao 
controle de robôs, levanta-se um novo 
interesse em identificar formas mais 
compactas e computacionalmente eficientes 
para representar transformações de posição e 
de orientação de um corpo rígido no espaço. 

Em um espaço euclidiano tridimensional, 
6 parâmetros são necessários para especificar 
a localização e a orientação de uma 
extremidade ativa de um robô. Geralmente, a 
localização de um ponto, expressa em um 
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sistema de coordenadas cartesianas, é dada 
por um vetor de posição ( 3 graus ) e a sua 
orientação é especificada pelos ângulos de 
Euler ( outros 3 graus ). Estes últimos são 
comumente usados, embora não sejam os 
mais eficientes para aplicações em robótica. 
Isto se deve à necessidade de se manipular 
uma matriz de rotação, o que exige um maior 
tempo de processamento. 

O objetivo deste trabalho é apresentar 
uma outra representação alternativa 
quatérnios - e mostrar sua viabilidade para 
aplicação em robótica no planejamento de 
trajetórias. 
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Um dos requisitos de sistemas robóticos é 
a capacidade de controlar sua trajetória 
( posições e orientações ), no espaço 
cartesiano, devido às necessidades dos 
procedimentos de ensino/depuração e para 
sua modificação em tempo real. Tipicamente, 
a execução se dá em termos de valores 
relacionados aos atuadores/juntas individuais. 

V ários trabalhos recentes têm proposto 
quatérnios como alternativa de representação 
para movimentos de rotação ( orientação ), 
nosso objetivo é mostrar que também podem 
ser aplicados, eficientemente, aos 
movimentos de translação ( posição ), através 
da utilização de sua álgebra implementada 
computacionalmente. 

2. BREVE HISTÓRICO 

Quatérnios foram propostos por Sir 
William Rowan Hamilton, em 1843, enquanto 
procurava estender o plano complexo ao 
espaço de três dimensões. 

Em fevereiro de 1845, tão logo tomados 
públicos, A. Cayley mostrou que podiam ser 
usados para representar orientação. 

A análise cinemática de mecanismos 
tridimensionais via métodos algébricos é 
recente. Foram pioneiros F. M. Dimentberg, 
em 1948, e depois, J. Denavit e R. S. 
Hartenberg que também os usaram, 
suplementando métodos puramente 
algébricos com procedimentos numéricos 
iterativos. 

Outras referências podem ser encontradas 
nos trabalhos de R. Beyer, W. Blaschke, 
A. P. Kotelnikov, E. Study, A. MacAulay. 
Mais recentemente, varlOS trabalhos 
publicados por E. Pervin e J. A. Webb, R. H. 
Taylor, M. Brady, E. Salamin, J. F. Canny, 
D. Pletinckx e K. Shoemake vêm 
promovendo seu uso em ro bótica e 
computação gráfica. 
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3. PRELIMINARES MATEMÁTICAS 

Um quatérnio pode se definido como 

Q = qr +qJ +qyJ +qzk = qr +V (01) 

onde 

q q q q são escalares r' x' y' z 

V é um vetor 

i,J,k são três vetores unitários de 
um sistema de coordenadas 
ortogonal ( x, y, z ). 

O conjugado Q. é definido como 

Q·=qr-qJ-qJ-q.k=qr-v (02) 

Um quatérnio, que tenha apenas parte 
vetorial, pode representar uma posição no 
espaço tridimensional, sendo reescrito como 

(03) 

O quatérnio unitário tem norma igual a 

IIQII = q~ + q; + q~ + q; = 1 
e também pode ser escrito na forma 

Q = cos(Sj2)+sen(Sj2)d 

onde 

d é a direção do eixo de rotação; 
S é o ângulo de rotação 

(04) 

(05) 

e este quatérnio é chamado de "quatérnio de 
rotação". 

Se a rotação for em sentido contrário, a 
parte escalar permanece a mesma, mas a 
parte vetorial terá o sinal trocado. Logo 

Q = -(cos(Sj2)+sen(Sj2)d) (06) 

A. equação genérica para o recíproco de 
um quatérnio é 

(07) 
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Como todos os efeitos de magnitude 
ficam distribuídos pela normalização, 
qualquer multiplicação de um quatérnio por 
uma escalar dará a mesma rotação. ( Este 
comportamento também é observado no caso 
de coordenadas homogêneas, onde o produto 
leva ao mesmo ponto não-homogêneo. ) 

Se um quatérnio de posição realizar uma 
rotação definida por outro, ele se 
transformará em um novo vetor de posição 

Esta fórmula apresenta uma forte 
semelhança com a fórmula (05). Assim, a 
rotação de um ângulo sobre um eixo também 
pode ser representada como 

9--d 
Q=e 2 

Tomando o cuidado para que 

S E (-1t, 1t) 

(14) 

(15) 

e a relação ente ambos será 

(08) para evitar ambigüidades; e já que errd =-1 
para todo eixo de rotação, deve-se ter ln(-l) 
indefinido, para cada vetor unitário. 

li = QrQ" 
Um quatérnio 

(09) 4. APLICAÇÃO EM ROBÓTICA 

- - -
QT = q) +qyj +qzk (10) 

que só tenha parte vetorial pode ser usado 
para representar uma translação, e quando 
aplicado sobre um vetor de posição 
transforma-o em outro 

(11) 

Quando um vetor realiza uma rotação e 
uma translação, elas podem ser combinadas 
por 

r2 = QT + QrQ" (12) 

A representação de rotação sobre um 
eixo de coordenadas por quatérnio tem forma 
mais simples que a representação por matriz 
de transformação homogênea. 

Um outro resultado importante vem da 
generalização do teorema de DeMoivre para 
números complexos 

9i 

e = cos(S) +sen(S)i (13) 

onde 

i = H indica a parte imaginária. 
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Um campo de aplicação de quatérnios é o 
do estudo da orientação de robôs 
manipuladores. Tradicionalmente um 
manipulador pode ser visto como uma série 
de elementos ligados, cada qual com seu 
próprio sistema de coordenadas. 

Por exemplo, a relação entre dois 
sistemas de coordenadas pode ser expressa 

em termo dos ângulos a n e Sn e envolvendo 
uma matriz de rotação 

sallsSn ] 
-sancSn 

can 

(16) 

Mas, através de quatérnios esta mesma 
representação pode ser expressa por 

(17) 

Cujas rotações ainda podem ser 
compostas 

(18) 
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A única mudança importante acontece se 
a posição for representada por um vetor nas 
coordenadas do elemento (n), então a 
representação nas coordenadas do elemento 

8n será 

ao invés de 

(20) 

no caso da formulação matricial. 

5. PLANEJAMENTO DE TRAJETÓRIAS 

O planejamento no espaço de juntas tem 
a vantagem de ser direto, em termos de 
variáveis controladas e de restrições 
dinâmicas, com rápida computação. Contudo, 
pode resultar em erros de posicionamento, 
dependendo dos polinômios interpoladores. 

O planejamento orientado para o espaço 
cartesiano tem como vantagem a aplicação 
imediata de conceitos, e uma certa precisão 
ao longo de uma trajetória linear. 

Paul (1974) descreveu como projetar 
caminhos cartesianos compostos de 
segmentos de reta. 

Taylor (1979) estendeu e refinou o 
método proposto, usando a representação 
por quatérnios, o que traria vantagens para 
tratar as transições mediante rotações. 
Propôs duas abordagens para o deslocamento 
linear entre pontos de controle: o controle de 
caminho cartesiano; e o controle de caminho 
com desvio limitado em junta, que requer a 
seleção prévia de alguns pontos de controle 
para interpolação dos valores de juntas. 

Este detalhe reduziu consideravelmente o 
custo computacional gasto a cada intervalo 
de amostragem. 
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Esta última abordagem mantém o erro 
dentro de uma tolerância especificada, mas 
ainda existente, pois a aproximação por retas 
somente inscreve-se ao caminho desejado. 

Paul e Fink:el iniciaram os estudos no 
sentido de utilizar polinômios interpoladores 
do tipo "spline" de baixa ordem. Luh e Lin 
(1983) propuseram o uso de "splines" de 
terceira e quarta ordens. Lin e Chang (1983) 
propuseram "X-splines", generalizações das 
"splines" cúbicas com descontinuidade da 
derivada segunda nos pontos, mas só 
necessita dos próximos dois, ou três, valores 
de junta para interpolar. Ken Shoemake 
(1985) apresentou um novo tipo de "spline" 
esférica para animação gráfica usando 
quatérnios. Daniel Pletinckx (1988; 1989), 
também em computação gráfica, propôs 
novas aproximações ( "B-splines" e "splines" 
cardinais ), exclusivamente com quatérnios. 

6. NOVAS PROPOSTAS 

O objetivo deste trabalho é retomar as 
propostas de aproximação por "splines", e 
aplicá-las diretamente ao espaço de 
quatérnios. Esta abordagem é diferente, 
porque irá se concentrar no movimento de 
translação, não se limitando apenas à rotação, 
como se tem encontrado na bibliografia. 

O que se espera com esta iniciativa é 
mostrar que quatérnios podem ser utilizados 
como alternativa aos vetores tridimensionais, 
onde estes são tradicionalmente empregados, 
mantendo as mesmas propriedades e 
acrescentado algumas vantagens e facilidades 
computacionais. 

Uma delas é a implementação direta da 
álgebra de quatérnios, usando uma linguagem 
com orientação a objetos. 

A maior vantagem no emprego desta 
orientação é o fato de que o comportamento 
e representação da informação são 
"encapsulados" no objeto, e a única maneira 
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de alterá-los é executando operações sobre 
eles. Estas características são exigidas em 
qualquer álgebra. No caso da orientação a 
objetos, as relações entre dados e operações 
passam a um nível de abstração mais alto, 
sem risco do comprometimento da eficiência 
computacional, aliás, serve para aumentar sua 
confiabilidade. 

Escolhemos a linguagem C ++, por 
manter algumas propriedades de linguagem 
híbrida, permitindo um maior acesso a 
características de nível mais baixo, inclusive 
ao nível de máquina, o que facilita sua 
aplicação laboratorial e a prototipação. 

A definição de quatérnios usada foi : 

class Quaternion 
{ 
public: 
float qr, qx, qy, qz; Ii Estrutura de dados 

Ii Construtores 
Quaternion O; 
Quaternion (float r, float x, float y, float z); 
Quaternion (Quaternion &); 

Ii Operadores 
Quaternion operator-O; 
Quaternion operator+(Quaternion &); 
Quaternion operator-(Quaternion &); 
Quatérnio operator-O; Ii Recíproco 
Quaternion operator*(Quaternion &); 
Quaternion operator/(Quaternion &); 
Quaternion operator=(Quaternion &); 

I I Operadores associados 
Quaternion operator*(float); 
Quaternion operator/(float); 

Ii Funções associadas 
Quaternion unitO; Ii Normalização 
Quaternion conjO; Ii Conjugado 
Quaternion sqrO; Ii Quadrado 

}; 
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Desenvolvemos, então, duas novas 
propostas de "splines" ( uma linear e outra 
esférica) do tipo cardinal, que chamamos de 
cardinais médias, porque apresentam erros 
intermediários entre estas e as "B-splines". 

void msq(Quaternion & qO, Quaternion & ql, 
Quaternion & q2, Quaternion & q3, 
float c, int i) 

{/* "Spline" cardinal média (linear)*1 
Quaternion qm; 
qm = (qO+q3)*(-c/16) + 

(ql+q2) * (0.5+c/16); 
if(delta(qm,q2) > step && i > O) 
{msq(qO,ql,qm,q2,c,i-l); 
mark(qm); 
msq(ql,qm,q2,q3,c,i-l); } 

return; 

Sua dedução parte da expansão da 
fórmula da "spline" cardinal, e ao invés de 
tensionar os extremos, manter os pontos de 
controle especificados e uma trajetória mais 
próxima da linear. 

void nsq(Quaternion & qO, Quaternion & ql, 
Quaternion & q2, Quaternion & q3, 
float c, int i) 

{/* "Spline" cardinal média (esférica)*1 
Quaternion qm; 
qm = smid((ql +q2)/2.0, 

smid(qO,q3)*(c/4)+ 
smid(ql,q2)*(1 +c/4»; 

if(delta(qm,q2) > step && i > O) 
{ 
nsq(qO,q 1,qm,q2,c,i-l); 
mark(qm); 
nsq(q 1,qm,q2,q3,c,i-l); 
} 
return; 
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A tabela O 1 compara erros de posição, 
variando-se os parâmetros como o fator de 
tensionamento e nível de recursão (n). 

T b I 01 E d a ea rros e poslçao 
1. Figura qualquer 

Linear Esférica 
fator n B·spline Cardinal Média B-spline Cardinal Média 

2 0.1000 0.1851 0.1123 0.0215 0.2013 0.1208 
0.75 3 0.0863 0.1195 0.0782 0.0151 0.1394 0.0921 

4 0.0898 0.0996 0.0641 0.0128 0.1148 0.0724 
2 0.0672 0.1209 0.0742 0.0215 0.1327 0.0810 

0.50 3 0.0576 0.0750 0.0513 0.0151 0.0925 0.0626 
4 0.0481 0.0610 0.0414 0.0128 0.0776 0.0501 
2 0.0338 0.0592 0.0368 0.0215 0.0682 0.0417 

0.25 3 0.0295 0.0362 0.0252 0.0151 0.0511 0.0352 
4 0.0218 0.0278 0.0207 0.0128 0.0424 0.0267 

2. Senóide 
Linear Esférica 

fator n B-spline Cardinal Média B-spline Cardinal Média 
0.75 3 0.0030 0.0068 0.0041 0.0001 0.0068 0.0041 
0.50 3 0.0020 0.0046 0.0026 0.0001 0.0046 0.0026 
0.25 3 0.0010 0.0023 0.0014 0.0001 0.0023 0.0014 

3. Círculo 
Linear Esférica 

fator n B-spline Cardinal Média B-spline Cardinal Média 
0.75 3 0.0004 0.0009 0.0006 0.0013 0.0014 0.0007 
0.50 3 0.0003 0.0006 0.0004 0.0013 0.0013 0.0006 
0.25 3 0.0001 0.0003 0.0002 0.0013 0.0013 0.0006 

A tabela 02 compara os tempos de 
execução em um computador IBM-PC AT-
486 compatível com 25 MHz. 

T b I 02 T a ea empos d e execuçao. 
1. Figura qualquer 

Linear Esférica 
fator n B-spline Cardinal Média B-spline Cardinal Média 

2 0.6484 0.6484 0.6429 0.6374 0.6593 0.6593 
0.75 3 0.6578 0.6703 0.6593 0.6538 0.6923 0.6978 

4 0.6923 0.6868 0.6758 0.6703 0.7253 0.7308 
2 0.6484 0.6484 0.6429 0.6374 0.6593 0.6648 

0.50 3 0.6758 0.6703 0.6593 0.6593 0.6868 0.6978 
4 0.6923 0.6868 0.6703 0.6758 0.7253 0.7308 
2 0.6484 0.6484 0.6429 0.6429 0.65.93 0.6593 

0.25 3 0.6813 0.6648 0.6593 0.6538 0.6868 0.6978 
4 0.7033 0.6868 0.6703 0.6703 0.7253 0.7253 

2. Senóide 
Linear Esférica 

fator n B-spline Cardinal Média B-spline Cardinal Média 
0.75 3 0.6978 0.6813 0.6703 0.6593 0.7143 0.7253 
0.50 3 0.6923 0.6813 0.6703 0.6648 0.7088 0.7253 
0.25 3 0.6978 0.6813 0.6703 0.6648 0.7088 0.7253 

3. Círculo 
Linear Esférica 

fator n B-spline Cardinal Média B-spline Cardinal Média 
0.75 3 0.7198 0.6978 0.6868 0.6758 0.7363 0.7527 
0.50 3 0.7198 0.7033 0.6923 0.6758 0.7308 0.7527 
0.25 3 0.7143 0.7033 0.6923 0.6758 0.7363 0.7527 
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A primeira figura escolhida tem o mesmo 
formato mostrada por Plentickx (1989). 
Observa-se que o aumento do fator de 
tensionamento (próximo a zero seria infinito) 
reduz o erro de posição proporcionalmente. 
Mas, para um mesmo fator de tensionamento, 
há diminuição do erro com o aumento do 
nível de recursão. Entretanto, não é 
conveni~nte tal aumento, pois implica em 
maior tempo de execução. 

A aproximação do tipo "B-spline" 
esférica mostrou um comportamento mais 
uniforme, sensível apenas ao nível de 
recursão. Mas, frente a um forte 
tensionamento, as outras mostraram menor 
erro, destacando-se a forma linear proposta 
neste trabalho. A nova forma esférica, 
apresentou resultados próximos da "B-spline" 
e melhores que o da forma cardinal, da qual 
se deriva. 

A forma senoidal da segunda figura foi 
utilizada no artigo de Choi e Kim (1990). As 
aproximações do tipo "B-spline" se 
apresentaram com o melhor desempenho. 
Entretanto, elas não passam pelos pontos de 
controle. Como esta característica é de 
especial importância para aplicações em 
robótica, as outras formas devem ser 
preferidas,e dentre elas, as novas formas têm 
melhor resultado. Coincidentemente, neste 
caso, apresentaram erros na mesma faixa, 
apesar de terem menor tempo de execução. 

A forma circular também foi sugerida no 
artigo de Choi e Kim (1990). Neste caso, 
particularmente, as formas lineares se 
mostraram superiores as formas esféricas, 
embora se destaque o comportamento da 
nova proposta, dentre as de seu tipo. 
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7. CONCLUSÕES 

O uso de matrizes 4x4 para representar 
transformações homogêneas no espaço é 
comum, embora redundantes ( usam 16 
elementos para representar 6 graus de 
liberdade ), o que pode introduzir problemas 
numéricos ( devido à normalização freqüente 
dos operadores de rotação ), além do maior 
gasto de memória e tempo de processamento. 
A despeito disso, é escolha predominante na 
maioria das aplicações em sistemas robóticos. 

Os ângulos de Euler, que servem para 
especificar uma orientação, também . são 
bastante usados. Sua conversão para a forma 
matricial é computacionalmente cara, com 
SUposlçoes arbitrárias e funções 
trigonométricas. 

Representações alternativas, como os 
quatérnios, não são muito empregadas, 
apesar de oferecer significativas vantagens em 
termos de robustez numérica e economia de 
espaço, além de compor eficientes operadores 
de transformação espacial ( por exemplo, a 
interdependência entre eixos de translação é 
preservada naturalmente; enquanto os 
ângulos de Euler ignoram-na ). 

Quatérnios podem oferecer um quadro 
mais intuitivo para a compreensão dos efeitos 
de rotações tridimensionais, uma vez que o 
eixo e o ângulo aparecem explicitamente em 
sua definição. Sua forma compacta e elegante 
constitue uma alternativa forma para fms 
pedagógicos e de pesquisa. 

Novas formas de aproximação de 
trajetória, usando quatérnios, foram 
propostas, e apresentaram resultados bastante 
razoáveis, melhores que suas concorrentes 
imediatas ( as "splines" cardinais ) que 
passam pelos pontos de controle com maior 
erro e/ou tempo de execução. Com 
resultados comparáveis aos das tradicionais 
"B-splines", mostraram ter desempenho até 
mesmo superior, em alguns casos. 
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Concluindo, devemos reinterar o fato de 
que todas as formas de aproximação foram 
desenvolvidas diretamente no espaço de 
quatérnios, com a implementação de uma 
álgebra computacional. Conversões entre 
formas de representação não foram 
necessárias, o que demonstra a possibilidade 
de uso de quatérnios ao modelamento de 
sistemas robóticos, sem perda de expressão. 
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RESUMO 

Neste Trabalho apresentam-se algoritmos e os resultados experimentais obtidos no controle 
de plantas não lineares representada por um motor de corrente contínua. Inicialmente apresenta-se 
um algoritmo para o cálculo das funções de pertinência baseados na dinâmica inversa da planta. 
Usando essas funções de pertinência apresenta-se o projeto de um controlador denominado de 
controlador "fuzzy" inverso. A seguir apresenta-se o projeto de um controlador de velocidade, 
derivado do controlador "fuzzy" inverso e baseado no erro contínuo existente entre as 
velocidades de referência e a atual do motor cc. Por último, propõe-se um algoritmo heurístico 
para adaptação em tempo real dos pesos do controlador "fuzzy" e sugerem-se novos algoritmos 
"fuzzy" para controle de plantas não lineares. 
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1. Introdução. 

Sistemas "fuzzy" já foram implementados em diversos campos do conhecimento humano 
[Zimmerman, 1991]. Diversos pesquisadores já implementaram controladores "fuzzy" [Sugeno & 
Yasukawa, 1993] e alguns pesquisadores já integraram sistemas controladores "fuzzy" e neuronal 
[Horikawa et alii, 1990]. Usando estratégias de projeto heurística, [Strefezza & Dote, 1991] 
implementaram, para o controle de posição de um motor de corrente contínua, . um controlador 
"fuzzy" híbrido usando redes neuronais multi-camadas com algoritmo de aprendizagem com 
propagação retroativa. Seguindo esse mesmo padrão de projeto, o pesquisador Dote [Dote, 
1990] usou duas redes neuronais: a primeira rede neuronal foi usada para geração da função de 
pertinência ("membership"), e a segunda para geração das regras de controle "fuzzy" do motor. 
Recentemente, [Chow et alii, 1992] compararam controladores convencionais com controladores 
"fuzzy" e também com controladores neuronais. Furuhashi [Furuhashi et alii, 1992] apresentou 
um método de análise da estabilidade de sistemas de controle "fuzzy" usando um método de 
modelamento também baseado em "fuzzy" . 

Neste trabalho são apresentados o algoritmo de treinamento e os resultados obtidos 
utilizando a abordagem de "fuzzy sets" na implementação da estratégia de controle de velocidade 
de um motor de corrente contínua. A excitação magnética do motor de corrente contínua é 
independente ea rotação do seu eixo é controlada pela tensão de armadura. O controle da tensão 
de armadura é feito através de um inversor transistorizado operando nos quatro quadrantes e 
comandado em PWM. Os detalhes da implementação do sistema motor CC pode ser vista em A 
figura 1 ilustra o modelo do controlador "fuzzy" do motor. Neste modelo O(t) é a velocidade 
angular (rad/s), Or(t) é a velocidade referência angular (rad/s), e U(t) é a tensão de armadura (V) 
do motor. 

nr(t) 
REGRAS D(t) 

IF -1HEN 

Figura 1 - Modelo do controlador lógico "fuzzy" . 

o trabalho está organizado da seguinte forma: inicialmente apresenta-se o cálculo das 
funções de pertinência baseados na inversa da planta e apresenta-se a arquitetura geral de 
controladores "fuzzy" . Apresenta-se um controlador denominado de controlador "fuzzy" inverso. 
Baseado nesse controlador, apresenta-se o projeto de um controlador de velocidade que usa o 
erro contínuo existente entre as velocidades de referência e a atual do motor CC e as funções de 
pertinência da velocidade referência para cálculo do sinal PWM de controle. A seguir, propõe-se 
um algoritmo para adaptação em tempo real dos pesos desses controladores "fuzzy" . Por último, 
conclui-se o Trabalho com comentários sobre a implementação desses algoritmos de controle e 
apresentam-se sugestões para o estudo de estabilidade desses algoritmos. 

2. Definição das funções de pertinência. 
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o controlador "fuzzy" é uma ferramenta capaz de processar uma forma "fuzzy" de 
informação. Ele é construído a partir de um conjunto de regras ou de implicações if - then "fuzzy" 
do tipo {.f premissa 1 and premissa2 '" and premissan then consequência}. Define-se premissai 
como uma condição no conjunto "fuzzy" definido para uma quantidade relativa ao sistema. 
Define-se "consequência" como a ação de controle expressada como um conjunto "fuzzy" e 
definida no intervalo de variação da entrada da planta. Usualmente a planta requer um controle na 
forma de qu~ptidade real (não "fuzzy"). Necessita-se de dois dipositivos para o controlador 
"fu,Z?y", o "fuzzyficador" que precede o controlador "fuzzy" e associa um valor linguístico a uma 
quantidade real, e o "defuzzyficador" que segue o controlador "fuzzy" e associa um número real a 
um conjlmto "fuzzy". 

No projeto do controlador "fuzzy" é requerido a fixação das variáveis da premissa e a 
definição das funções de pertinência ("membership") ao conjunto "fuzzy" usado no controlador. 
Na figura 2 é mostrada a arquitetura típica de um controlador baseado nas regras "fuzzy". O 
controlador "fuzzy" foi desenvolvido para o controle de velocidade do motor de corrente 
contínua. Usam-se como entradas do controlador três variáveis "fuzzy", o erro entre o valor 
desejado e o atual da saída da planta (E(t) = Or(t)-O(t)), a velocidade angular de referência Or(t) 
e a veloc\dade angular do motor O(t). Ef, Of e Orf são obtidos pela transformação das variáveis 
contínuas em variáveis "fuzzy" e em seguida escalados para valores exigidos pelo bloco de regras 
de controle. A saída Uf do controlador "fuzzy" é novamente escalado para a forma determinística 
U(t) a ser usado no controle da planta. O conjunto das regras usados por um controlador lógico 
"fuzzy" geralmente é armazenado numa tabela usando variáveis "fuzzy" do tipo PB (positivo 
grande), PM (positivo médio), PS (positivo pequeno), ZO (zero), NB (negativo grande), NM 
(negativo médio), NS (negativo pequeno). 

RFGRAS 
n]:;' 

I CONTROLEI 

1 
át Ef 

CONVERTE PARA FORMA Of Uf 
~ INFERÊNCIA :---
- ~ FUZZY E(t),n(t) e n r(t). Orf 

U(t) CONVERTEPA n 
PLANTA /1 RAFORMADE ~ " 

TERMINISTICl 

Figura 2 - Arquitetura do controlador i'fuzzy" . 

Neste trabalho considera-se que a dinâmica da planta possui um modelo inverso e que os 
sinais de entrada e saida da planta podem ser obtidos experimentalmente. Os sinais usados para 
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determinação. da dinâmica inversa da planta são. mo.stradas na figura 3. Os sinais da figura 3, e das 
demais figuras deste Trabalho., são. no.rmalizado.s co.m valo.res variando. entre -1 e 1. Uso.u-se 
120rpm co.mo. peso. da velo.cidadeangular e 12Vo.lts co.mo.peso. do. sinal PWM. 

Co.mo. po.de ser o.bservado. na figura 3, 0.' sinal U(t) fo.i gerado. em 7 níveis (NB, NM, NS, 
ZO, PS, PM e PB). Esses níveis representam intervalo.s das funções de pertinência de U(t) e 
O(t). Po.r exemplo., para Of = PB asso.cia-se O(t) > 0.9 e para Of = PM asso.cia-se 0.6<0(t) <= 
0.9. 

0.9 

0.8 
Uf=PM 

0.7 

0.6 

Uf=PS 

0.4 

0.3 

0.2 

0.1 Uf=ZE 

O ~----------L-~~------~----------~--~------~----------~ 
U o.~ 

Figura 3 - Sinais experimentais de entrada/saida da planta. 

3. Controle "fuzzy" inverso (CFI). 

Usando.-se a meto.do.logia de projeto denominada de centro de gravidade [Sugeno & 
Yasukawa, 1993], e empregando o modelo llfuzzi' da inversa da dinâmica da planta proPo.sto por 
[Furuhashi et alii, 1992], o. algoritmo. heurístico. utilizado. na implementação do controlado.r 
"fuzzy" inverso (CFI) é o. seguinte . 

Algoritmo. I 

cie a Uf o valor "fuzzy" Orf, ou Uf= Or[ 
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o Algoritmo I é implementado usando a Tabela I. Nesta Tabela a cada valor "fuzzy" Uf é 
associado um valor "fuzzy" nr[ Na figura 4 são mostrados os sinais nr(t) e n(t) obtidos com 
simuladores e com o controlador "fuzzy" descrito na · Tabela I. Observe-se que este tipo de 
controlador não consegue que a velocidade do motor CC siga a velocidade referência 
precisamente. 

Para que o controlador "fuzzy" gere valores "fuzzy" intermediários para que a saída n(t) 
siga nr(t), a seguir propõe-se um controlador "fuzzy" que utiliza o erro E(t) como variável 
"fuzzy". 

Uf NB NM NS ZE PS PM PB 

nrf NB NM NS ZE PS PM PB 

Tabela I - Controlador "fuzzy" inverso. 

1.5 

0.5 

o 

-0.5 

-I 

-1.5 
o 4 

Figura 4 - Sinais da planta obtidos com o CFI. 

4. Controle "fuzzy" inverso usando nr<t) em função do erro (CFIVRE). 
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Definiram-se três valores "fuzzy" para E(t). Ef = POS quando E(t»O; Ef = NEG quando 
E(t)<O; e Ef= ZE quando E(t)=O. O controlador "fuzzy" inverso usando 0r(t) em função do erro 
(CFIVRE) é implementado usando a Tabela lI. A Tabela II foi construída a partir da Tabela I 
com a heurística mostrada no Algoritmo lI. Na figura 5 é exibida a superficie "fuzzy" de controle 
do CFIVRE. Na figura 6 são mostrados as formas de ondas experimentais obtidas com o 
controlador CFIVRE. 

Algoritmo II 

Se Ef = ZE as variáveis "fuzzy" de Uf = Orf; 

Se Ef == NEG, Uf terá um valor "fuzzy" um nível menor que o valor "fuzzy" de Otf; 

Se Ef= POS, Ufterá um valor "fuzzy" um nível maior que o valor "fuzzy" de Orf, 

Uf NB NM NS ZE PS PM PB 

NEG NB NB NM NS ZE PS PM 

ZE NB .NM NS ZE PS PM PB 

POS NM NS ZE PS PM PB PB 

Tabela 11 - Controle "fuzzy" inverso usando Of[ em função de Ef 
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Figura 5 - Diagrama tri-dimensional do controlador CFIVRE. 
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- 0.6 
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Figura 6 - Formas de onda do controle CFIVRE obtidas experimentalmente. 

5. Adaptação em tempo real dos pesos do controlador "fuzzy". 

A seguir apresenta-se um algoritmo de adaptação dos pesos do controlador "fuzzy" usando 
resultados do controle CFIVRE. Inicialmente define-se PWM a nível móvel como a geração de 
sinais PWM a partir de valores "fuzzy" de Uf com dois níveis distantes entre si. Usam-se 7 pesos 
adaptáveis a serem associados aos valores de controle U(t) (PNB, PNM, PNS, PZO, PPS, PPM e 
PPB). ° controle será dado por Up(t)=peso*U(t). Por exemplo, se a saida do controlador é dada 
por Uf= PM ou o valor contínuo associado U(t) = 8V, e usando-se PPM=O.9, então o valor atual 
de controle é dado por Up(t) = O.9*8=7.2Y. 

Os pesos podem ser adaptados em tempo real sob algumas condições. 1)0 sinal de 
referência deve ser constante; 2)só existem mudanças entre dois níveis de controle (PWM a nível 
móvel); 3)inicialmente, todos os pesos devem ter valor inicial igual a um. Propõe-se um algoritmo 
heurístico que pode ser descrito pela etapa 4: 4)aumentar o peso associado ao menor valor 
"fuzzy" da função de pertinência e diminuir o peso associado ao maior valor "fuzzy" da função de 
pertinência. 

No Algoritmo IH é mostrado como foi implementado a adaptação em tempo real do 
controlador. Os resultados da adaptação são mostrados na figura 7. Observe-se, nessa figura, que 
a sequência de adaptação dos pesos do controlador "fuzzy" converge para um valor constante de 
U(t). 
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Figura 8 - Formas de ondas experimentais da adaptação em tempo real do controlador "fuzzy" . 

ALGORITMO lU 

Se Ef = ZE as variáveis "fuzzy" de Uf = Orf; 

Se Ef= NEG, Ufterá um valor "fuzzy" um nível menor que o valor "fuzzy" de Orf; 

Se Ef= POS, Ufterá um valor "fuzzy" um nível maior que o valor "fuzzy" de Or[ 

Se 0r(t) é constante então: 

Se Uf atual é maior que Uf anterior, então aumente o peso associado a Uf anterior. 

Se Uf atual é menor que Uf anterior, então diminua o peso associado a Uf anterior. 

6. Conclusão. 

Apresentaram-se resultados experimentais da implementação dos controladores "fuzzy" de 
velocidade de um motor cc. Propôs-se um mecanismo de adaptação, baseado em técnicas 
"fuzzy", das funções de pertinência dos controladores "fuzzy" . O controlador CFIVRE, que 
utiliza o erro E(t) para criar niveis intermediários para Uf, assemelha-se a um controlador PD de 
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ganho elevado. A adaptação do peso de U(t) permite corrigir o erro estacionário e o controlador 
"fuzzy" adaptativo se assemelha ao controlador PID. 

Atualmente, estamos estudando novos tipos de controladores "fuzzy" baseados nas funções 
de pertinência da velocidade referência e da velocidade atual do motor CC. Também estamos 
estudando a estabilidade desses algoritmos "fuzzy" de controle. 
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