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o Centro Federal de Educação Tecnológica do Paraná apresenta neste volume os 
trabalhos selecionados pela Comissão de Programa para o II Simpósio Brasileiro de 
Automação inteligente - SBAJ. O conjunto de 47 contribuições a serem apresentadas 
reflete de maneira inequívoca a vitalidade desta área dentro do panorama técnico e 
científico brasileiro e tráz em seu testemunho a diversidade dos grupos representados 
e da sua distribuição geográfica. 

A realização do II SBAI em suas dependências fornece ao CEFET /PR a garantia de 
que apostou corretamente no papel da automação como uma das peças chaves para o 
desenvolvimento, refletida que foi como uma das ênfases iniciais de seu mestrado em 
Informática Industrial, hoje denominado Curso de Pós - Graduação em Engenharia 
Elétrica e Informática Industrial. A automação continua tendo importância vital na 
atualização de nosso parque industrial e representa um requisito fundamental para 
a o incremento da produtividade e o aumento da qualidade de nossos produtos e 
serVIços. 

Temos a certeza de que os trabalhos apresentados neste congresso servirão de base 
para uma saudável discussão entre os participantes do II SBAi e sua disseminação 
servirá para estender o alcance do Simpósio para muito além desta sede. 

Desejamos a todos uma agradável estadia em Curitiba. 

Ataíde Moacy~ Ferrazza 
Diretor Geral 
Centro Federal de Educação Tecnológica do Paraná 



.. ,:., 



22 SIMPÓSIO BRASILEIRO DE 
AUTOMAÇAO INTELIGENTE 
CEFET-PR, 13 a 15 de Setembro de 1995 
Curitiba Paraná 

COMISSÕES 
Douglas Paulo Bertrand Renaux 

presidente 

COMISSÃO DE PROGRAMA 
Márcio Rillo (USP) 

coordenador 

Alexandre Pinto Alves da Silva (EFEI) 
Alfranci Freitas Santos CEFET-PR) 

Altamiro Amadeu Suzim (UFRGS) 
Arnaldo de Albuquerque Araujo (UFMG) 
Celso Antônio Alves Kaestner (CEFET-PR) 

Clésio Luis Tozzi (UNICAMP) 
Fábio Gonçalves Jota (UFMG) 
Flávio Bortolozzi (CEFET-PR) 

Germano Lambert Torres (EFEI) 
Hans-Jorg Andreas Schneebeli (UFES) 

Jean-Marie Farines (UFSC) 
Jorge Muniz Barreto (UFSC) 

Liu Hsu (COPPE) 
Márcio Luiz de Andrade Netto (UNICAMP) 

Maria Carolina Monard (USP-SC) 
Maria do Carmo Nicoletti (UFSCar) 

Pedro M. Guimarães Ferreira (PUC-RJ) 
Rafael Santos Mendes (UNICAMP) 

Ricardo Tanscheit (FAPEMA) 
Teresa Bernarda Ludermir (UFPE) 

COMISSÃO ORGANIZADORA 
Dagoberto G. Drechsel (CEFET-PR) 

Ernani A. Brescianini (CEFET-PR) 
Flávio Bortolozzi (CEFET-PR) 
Heitor S. Lopes (CEFET-PR) 

Hypolito Kalinowski (CEFET-PR) 
José Rank Filho (CEFET':PR) 

Júlio César Nievola (CEFET-PR) 
Lucélia M. Pissaia (CEFET-PR) 
Manoel C. Penna (CEFET-PR) 

Milton P. Ramos (TECPAR) 
Moacir Backes (CEFET-PR) 

Renaldo Franque (CEFET-PR) 
Vilson Ongarato (CEFET-PR) 



ü 

(j 



2º SIMPÓSIO BRASILEIRO DE 
AUTOMAÇÃO INTELIGENTE 
CEFET-PR, 13 a 15 de Setembro de 1995 
Curitiba Paraná 

SUBCOMISSÕES 
SECRETARIA 

Dagoberto Grohs Drechsel - Presidente 
Roque Amauri Medeiros 

Ivanor Berté 
Simone Athcar Doubek 

Zulmea Munhoz da Rocha Teixeira 
Angela B. Viviurka 

Arlene Stenger 
Cláudia Brandalize 

Jackson Fernando Parolim 
Elisabeth Lubasinski 

SUBCOMISSÃO DE APOIO 
José Rank Filho - Presidente 

Sandra Regina Czerban Gaertner 
Luiz Tabajara Vaz dos Santos 

Urandi Aparecido Nunes Boniotti 
Rosemeire Odahara 

Maria Angélica Koppe Serena 
André Luiz da Costa 

Fernando Severo 
Gilson Elói Mafuza 
João Batista Soares 

SUBCOMISSÃO DE DIVULGAÇÃO, CERIMONIAL E RECEPÇÃO 
Renaldo Franque - Presidente 
Hélio ~c1es Duarte Marques 

Edelzina Ribas Coutinho 
Vanessa Mazur Brandalize 

Marli Vieira 
Cristiane Congro 
Rosa Inês Rojás 
Maroly Coletti 

Denise Demétrio Kovalski 

SUBCOMISSÃO DE FINANÇAS 
Vilson Ongarato - Presidente 

Luiz Alberton 
Luiz Carlos Ferreira Uma 

Wilson de Pieri 

SUBCOMISSÃO DE PROGRAMAÇÃO CULTURAL E ARTíSTICA 
Lucélia Maria Pissaia - Presidente 
Gumercindo Vieira dos Santos 

Mauro Rodinski 
Fatiman Cabral Madeira 

SUBCOMISSÃO DE PROMOÇÃO 
Ernani Augusto Brescianini - Presidente 

Amauri Araujo Uma 
Dálcio R. Dos Reis 

Hélio Gomes de Carvalho 

SUBCOMISSÃO DE TRANSPORTE E SERViÇOS GERAIS 
Moacir Backes - Presidente 

Paulo Roberto lenzura Adriano 
Luiz Carlos Metz 

Joer Maria S. Muller 
Luiz Carlos Frangullys 

Ivan Mário Perle 
Timothy Edwin Squair 

Rogério Reinaldo Gogola 
Elizeu José de Carvalho 

SUBCOMISSÃO DE SESSÃO DE FERRAMENTAS E INFORMÁTICA 
Júlio Nievola - Presidente 

Díbio Leandro Borges 
Eliane Lúcia Bodanese 
Luiz Nacamura Júnior 



<,. 

() 



) J.' 

'-.~ .... 

Q , 

2º SIMPÓSIO BRASILEIRO DE 
AUTOMAÇÃO INTELIGENTE 
CEFET-PR, 13 a 15 de Setembro de 1995 
Curitiba Paraná 

REFEREES 

Alexandre Pinto Alves da Silva 
Alfranci Freitas Santos 

Altamiro Amadeu Suzim 
Anna H. R. C. Rillo 

Arnaldo de Albuquerque Araujo 
Celso Antônio Alves Kaestner 

Cesar Tacla 
Clésio Luis Tozzi 
Dibio L. Borges 

Fábio Gonçalves Jota 
Fernando A. Campos Gomide 

Flavia de Almeida Barros 
Flávio Bortolozzi 

Germano Lambert Torres 
Glauco Augusto Courin 

Hans-Jorg Andreas Schneebeli 
Heitor Silverio Lopes 

Ivan L. M. Ricarte 
Jaques Facon 

Jean-Marie Farines 
Joao Fernando Marar 
Jorge Muniz Barreto 

Liu Hsu 
Luis Gimeno Latre 

Luiz Eduardo Borges da Silva 
Marcilio Souto 

Márcio Luiz de Andrade Netto 
Maria Carolina Monard 

Maria do Carmo Nicoletti 
Mario Jino 

Mauricio Ferreira Magalhaes 
Maurizio Tazza 

Pedro Henrique Gouveia Coelho 
Pedro M. Guimarães Ferreira 

Rafael Santos Mendes 
Ramon R. Costa 

Ricardo Tanscheit 
Teresa Bernarda Ludermir 

Vinicius Amaral Armentano 
Wilson Rosa de Oliveira 



\} 



.) 

ç. 

2º SIMPÓSIO BRASILEIRO DE 
AUTOMAÇAO INTELIGENTE 
CEFET-PR, 13 a 15 de Setembro de 1995 
Curitiba Paraná 

SUMÁRIO 

STI- VISÃO COMPUTACIONAL E PROCESSAMENTO DE IMAGENS 
• RECTRI: Um Sistema de Reconhecimento 3D Baseado em uma Hierarquia de Estratégias 

Anna H. R. C. Rillo ............................................................ . ................ . 
• 3D Object Handling and Recognition in Case of Partial Occlusion 

P. Lopes e E. Oliveira . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 
• Arquitetura Paralela Multi· Thread para Processamento de Imagens: ArqMDSP 

J. H. Saito, M. L. Mucheroni e A. J. S. Romão . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . 1 7 

STII - SISTEMAS NEBULOSOS 1 
• Um Seguidor Baseado em um Controlador Difuso Dedicado 

David Daniel e Silva e Czeslau L. Barczak ............................................................ 23 
• Um Algoritmo Prático e Eficiente para Modelagem Difusa de Sistemas Dinâmicos 

Daniel Balparda Carvalho e Fábio Gonçalves jota ......................... .. ..... . .............. . . . . . . . 31 
• Sistema Difuso Auto-Ajustável para Sintonia Automática de Controladores Industriais 

Henrique Michael e Fábio Gonçalves Jota ... .... . ........ ........ . ... .. .. . .... . ... ......... .•. . ..... 37 

STIII - REDES NEURONAIS 1 
• Sistema Automático de Supervisão de Redes de Distribuição Radiais 

Patrícia Romeiro da Silva; Anésio dos Santos J. e Fábio Gonçalves Jota . . .... . .. . ... . ......... ..... .... ... .. 43 
• Automated Spectral Oassification Using Neural Networks 

E. F. Vieira and j. D. Ponz ... . ........ ... ..... .. . ... .............. .... ... . .. . .................. .... 49 
• Um Sistema Conexionista Adaptativo Difuso para controle de Tráfego Urbano 

Angelita Maria De Ré e Rogério C. Bastos .. ... ........... ...... . .. .... ... .... . ..... ....... ........ . . 55 

STIV· SISTEMAS FLEXivEIS DE MANUFATURA 
• Modelagem e Análise Quantitativa de uma Estação de Montagem 

Ademir Nied ..... .............................. .. ...... ........ ... ..... .. . ... .. ......... . . . . . . . 61 
• Modelagem e Análise de uma Estação de Inspeção em ANALYTICE 

Cesar A. Godoy & Lissandro Bassani .......................... ". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67 
• Simulação de uma Estação de trabalho utilizando o Sistema ANALYTICE 

Ornar Achraf & Paulo André Zanotto ............................................................... 73 

STV - SISTEMAS NEBULOSOS 2 
• A Fuzzy Control Method Based on Possibility Distributions 

Karl Heinz Kienitz .......... . ................. .... ............... . ......... .... .......... ... . ... 79 
• Um algoritmo nebuloso para estimação paramétrica de sistemas variantes no tempo 

L.V.R. Arruda . ................................. . ... . .. ....... .... . . ....... ....... . .... ......... 85 
• Tratamento de Imprecisão e Incerteza em Sistemas de Regras Nebulosas 

Cristina Cibeli Vidotti e Heloisa de Arruda Camargo Scarpelli . .. ......................................... 91 

STVI • ROBÓTICA 
• Estrutura para Construção de Sistemas de Controle Baseados em Agentes para Robôs Móveis 

José Eduardo M. Xavier e Hansjõrg A. Schneebeli ............................... . .... .. ..... . .. .. ... ... 97 
• Modelagem Cinemática e Estratégias de Controle de um Robô Móvel a Rodas 

Hansjõrg A. Schneebeli e Luis E. M. de Lima ................... . .......... .......... ............... ... 1 03 
• Maximal Oearance Path Planning for Autonomous Guided Robots 

W. L. Roque, I. Wickert, S. Botelho and T. Telecken ........................... . ..... ..... .•. .. ....... . . . 109 

STVII • CONTROLE INTELIGENTE E SISTEMAS NEBULOSOS 
• Contro/ador·Preditor de Lógica Nebulosa para um Posicionador com Malha Fechada 

por Uma Rede Fieldbus 
Marcelo Ricardo Stemmer e João Marques Salomão ... . .. ..... ........ .. ....... ... .... . .... ...... .... . 11 5 

• Intelligent Control df an Inverted Pendulum . Evolution 
José H. F. Cavalcanti e Edilson Ferneda .............................................................. 121 

• Regras de Produção Nebulosas (Fuzzy) na Programação para Job-Shop 
P. R. Politano, H. A. C. Scarpelli e A. j.; V. Porto ....... ... ........ ... ........ .. . .. . .... ... . ....... .... . 127 

STVIII· PLANEJAMENTO E INTEUCtNCIA ARTIFICIAL APLICADA À AUTOMAÇÃO 
• A Observação de Conflitos de forma Prioritária na Recuperação de Casos " 

Ricardo Luís de Freitas e Márcio Rillo .... . ...................... . ...... . ... .... '. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 133 
• Formacion Y Ponderacion de Teorias Como Paradigma de Aprendizaje Automatico no 

Supervisado en Sistemas Inteligentes Autonomos 
Jlariuzzi,H. e Garcia Martínez, R. ................................................................. . . 139 

• Modelling Une Planning Problems Using Job-Shop Scheduling Techniques 
Tsen Chung Kang ............................................................................... 147 



\'\~, . ~~. 22·SrMPOSI9 BRASILEIRO DE 

~. AUTOMAÇAO INTELIGENTE 
_ CEFET-PR, 13 a 15 de Setembro de 1995 

Curitiba • Paraná 

STIX - CONTROLE INTELIGENTE, ROBÓTICA E PLANEJAMENTO 
• Previsão Espadal de Carga Usandq Algoritmos Genéticos 

Héctor Gustavo Arango, Germano Lambert Torres; Alexandre Pinto Alves da Silva ......................... _ .. 153 
• Uma Comparação entre Métodos de Otimização Heurísticos no Planejamento da 

Preensão com Manipuladores Redundantes 
R. L. Carceroni, M. F. M. Campos e M. L. B. de Carvalho ... . .......... .. ..... . ... . .......... . .... .. " .. _ .. 159 

• Algoritmos Biologicamente Inspirados para Controle de Robôs Móveis 
Silvia Silva da Costa Botelho e Dante Barone ...................................................... _ .. 165 

STX - PLANEJAMENTO 
• Um Sistema de Planejamento Semi-Reativo para Sistemas de Produção Baseado em 

Redes de Petri 
José Reinaldo Silva e Lúcio Mitio Shimada ......................................................... _ .. 171 

• Um Planejador Baseado em Logica Paraconsistente 
José Pacheco de Almeida Prado e Jair Minoro Abe ................................................. _ .. 1 77 

• Uma Ferramenta para Tomada de Decisão em Problemas Genéricos de Planejamento 
com Múltiplos Objetivos e Incertezas 

N. Kagan, C. C. B. de Oliveira e S. M. Fróes .................. . .................................... _ .. 183 

STXI - PLANEJAMENTO E ROBÓTICA 
• Planejamento de Caminhos para Manipuladores Robóticos Articulados em Presença de. 

Obstáculos usando uma Descrição Probabilística Tecelada do Ambiente 
M. A. de Almeida ............................................................................ _ .. 189 

• Integração de um Sistema de Planejamento de Atividades numa Célula de Montagem Robotizada 
Reinaldo A. C. Bianchi, M. V. T. dos Santos e M. Rillo ......... . ... _ ..... .. ................. ..... .... _ .. 195 

• Um Modelo para a Simulação do Manipulador PUMA 560 Inc/uíndo a Dinâmica dos 
Motores Elétricos e a Flexibilidade nas Transmissões 

Raul Guenther ........ _ • ................................................................. ... _ .. 201 

STXJI - DOMÓTICA E SENSORES 
• Arquitetura de Sistema de Automação Predial 

Márcia Cristina Yomura ....................................................................... _ .. 207 
• Sistemas Especialistas em Predição de Eventos 

Wilmar Sauner Júnior ...... .. ............................... _ ............................... .. _ .. 213 
• Controle de sensores através de metaobjetos com comportamento inteligente 

Maria Lúcia Blanck Lisboa e Geane Maria Vendruscolo ................................................. 219 

STXJII- APRENDIZADO E SISTEMAS ESPECIALISTAS 
• Learning and Generalization in Pyramidal Architectures 

M.C.P.de Souto; K.S. Guimarães and T. B. Ludermir .................................................... 225 
• Performance Comparison in Real World Applications of Two Symbolic Learning Systems for 

Knowledge Acquisition 
M. C. Monard e M. C. Nicoletti ...•................................................................ 231 

• Um Conjunto de Sistemas Especialistas Para Auxílio à Operação de uma Subestação de Derivação 
José A. B. Grimoni e Lineu B. dos Reis ............................................................. . 237 

STXJV - SISTEMAS FLEXivEIS DE MANUFATURA, CONTROLE INTELIGENTE E MODELAGEM 
• Análise sob restrições baseadas em Redes de Petri de uma célula flexível de manufatura 

Stéphane Julia; Robert Valette and Rita Maria da Silva Julia .............................................. .243 
• Proposta de um Ambiente Multi-Agente para Monitoração e Controle de Processos Industriais 

Emerson Cabrera Paraiso, C. A. A. Kaestner, M. P. Ramos, F. G. Ribeiro ..................................... 249 
• Modelo Matemático de um Problema de Suprimento de Demandas • 

Eduardo Camponogara; Pedro Sérgio de Souza ..... _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 255 

STXV - PROCESSAMENTO DE IMAGENS E RECONHECIMENTO DE PADRÓES 
• Análise de Rugosidade em Imagens Microscópicas Utilizando Modelo Espectral Auto-Regressivo com 

Aplicação à Biotecnologia 
Eraldo Ribeiro Jr., M. L. Mucheroni, C. T. Suazo e P. E. Cruvinel ........................................... 261 

• Comparação de Algoritmos de Suavização Espacial 
Eduardo Roberto Areco, Arnaldo de Albuquerque Araújo e Mário Fernando Montenegro Campos ............... 265 

• Detection of Tool Failure in a Milling Process Using Pattern Recognition Techniques 
T. W. Rauber, G. H. Ruiz, A. S. S. Garção ............................................................ 271 

STXVI - REDES NEURONAIS 2 
• Uma Rede Neural Plástica para Controle em Tempo-Real 

P.C. do Nascimento; A.P. Alves da Silva e G. Lambert Torres ............................................. 277 
• Aprendizado Construtivo para Redes Neurais com uma Camada Intermediária 

Fernando J. von Zuben e Márcio L. A. Netto .......... .. .......................................... ... 283 

o 



\ 1 

2º SIMPÓSIO BRASILEIRO DE ,., 

AUTOMAÇAO ,INTELIGENTE 
CEFET-PR, 13 a 15 de Setembro de 1995 
Curitiba Paraná 

STI 
VISÃO COMPUTACIONAL E 

PROCESSAMENTO DE IMAGENS 



o 



2~ SIMPÓSIO BRASILEIRO DE 
AUTOMAÇÃO INTELIGENTE 
CEFET-PR, 13 a 15 de Setembro de 1995 
Curitiba • Paraná 

RECTRI: um sistema de reconhecimento 3D 
baseado em uma hierarquia de estratégias 

Anna Helena Reali Costa Rillo 

Divisão de Automação e Inteligência Artificial 
Laboratório de Sistemas Integráveis (DAIA I LSI) 
Escola Politécnica da Universidade de São Paulo 

arillo@lsi. usp. br 

Resumo 
o presente trabalho propõe uma solução integrada para o problema de reconhecimento 3D baseado em 
modelos, onde o enfoque central é dado na escolha de uma representação adequada para o modelo, onde todos 
os objetos estão representados. com seus atributos ressaltados, evidenciando suas semelhanças e diferenças. Esta 
representação define estratégias de busca por correspondências entre atributos da imagem e dos objetos, busca 
esta desenvolvida durante o processo de reconhecimento, o qual é detalhado neste trabalho. Esta proposta foi 
concretizada na implementação do sistema RECTRI de reconhecimento de objetos poliédricos. 

1. INTRODUÇÃO 
Um paradigma muito abordado nos últimos anos 
tem sido o reconhecimento de objetos 
tridimensionais (3D) a partir de pontos de 
observação desconhecidos, utilizando simples 
imagens bidimensionais de intensidade luminosa 
(20). Reconhecimento 3D a partir de 20 envolve a 
projeção de uma cena em uma imagem. resultando 
na perda da informação espacial, o que gera 
ambigüidade nos dados da imagem. Várias 
abordagens têm sido propostas, procurando 
solucionar este problema. Uma que tem gerado 
resultados bastante satisfatórios consiste em 
comparar a descrição de uma imagem com 
entidades de uma biblioteca de modelos contendo a 
descrição, previamente computada, de cada objeto 
que pode fazer parte da cena; esta abordagem 
recebe o nome de reconhecimento baseado em 
modelos. 
Um dos principais fatores limitantes dos atuais 
sistemas de reconhecimento baseado em modelos 
tem sido a falta de definições adequadas para a 
descrição de objetos e imagens, assim como para a 
realização da correspondência entre eles. O 
presente trabalho propõe uma solução integrada 
para o problema de reconhecimento 3D baseado 
em modelos, onde o enfoque central é dado na 
escolha de uma representação adequada para o 
modelo, onde todos os objetos estão representados, 
com seus atributos ressaltados. evidenciando suas 

semelhanças e diferenças, visando facilitar e 
agilizar a busca por correspondências entre 
atributos da imagem e dos objetos. 

2. DEFINiÇÕES 
O objetivo do reconhecimento baseado em modelos 
é, de um modo geral, encontrar interpretações 
apropriadas para as imagens, em relação ao 
conhecimento prévio que se tem de cada objeto 
(modelos), da tarefa a ser executada, sensores 
usados, etc. 
Para uma definição mais formal do problema de 
reconhecimento baseado em modelos, considera-se 
um modelo do mundo composto por Ntot objetos 
(rígidos). Dois objetos são definidos como sendo 
não distinguíveis quando não se consegue separá
los somente por meio de parâmetros decorrentes de . 
suas morfologias. Considerando Nobj como sendo 
o número de objetos distinguíveis, vem: 

Nobj 

N tot = L Ni (1) 
i=l 

Omi: i-ésimo objeto distinguível de Nobj; 

Ni: munero de ocorrências de Omi; 

Para o caso de N i = 1, isto é, cada objeto 
distinguível ocorre somente uma vez, tem-se: 
Ntot = Nobj. Sabe-se que: 
• existe um sistema global de coordenadas,' 

chamado referência global; 



• cada objeto possui um sistema de coordenadas, 
com relação conhecida à referência global, 
chamado referência do objeto~ 

• os objetos são posicionados em relação à 
referência global por meio de parâmetros de 
rotação r e translação t o problema 2D possui 3 
parâmetros: 2 t e I r~ o problema 3D, 6 
parâmetros: 3 t e 3 r. 

Define-se o modelo do mundo W como sendo: 
Nobj 

W = { (Onú, ti, rj)} (2) 
1=0 

Onú = { Mj Ij=l...m} (3) 

Onú: i-ésimo objeto do modelo do mundo; 
ti, ri: defInição da referência do objeto em relação à 
referência global; 
Mj: j-ésimo atributo de um objeto modelo; 

m: número de atributos do objeto modelo. 

Para a imagem de uma cena composta por um 
único objeto, vem: Oci = { Ai.! i=l. .. n} (4) 

Ai: i-ésimo atributo da imagem; 
n: número de atributos extraídos da imagem; 
Oei: objeto na cena. 

Deseja-se detenninar f, tal que: f: Oci -> Omi (5) 

f: função de mapeamento dos atributos de um objeto 
imagem nos atributos de um objeto modelo. . 

Assim, cada atributo do objeto na imagem está em 
correspondência com o atributo do objeto do 
modelo, mapeado por f, quando aplicado a uma 
transformação rígida Tr: Ai <=> Tr . Ml\i) (6) 
Portanto, o reconhecimento é então composto por: 
• seleção de um modelo candidato Omi (hipótese 

de identificação); 
• detenninação (estimativa) de Tr (hipótese de 

localização); 
• estabelecimento de uma correspondência f entre 

Oci e 0mi, que satisfaça (6) (verificação das 
hipóteses de identificação e localização). 

Como resposta, deseja-se: 
• a identidade do i-ésimo objeto Omi do modelo 

do mundo W em correspondência com Oci~ 
• a transformação Tr aplicada ao modelo, para 

corresponder à imagem. 
Pode-se desejar a localização em relação à 
referência global~ para isto, basta aplicar a 
transformação do modelo para a referência global 
Ti = ( ti, rn, armazenada no modelo do mundo W, 
para Omi. 
Na construção de um sistema de reconhecimento 
baseado em modelos, três problemas centrais se 
sobressaem: 
• que atributos devem ser usados e como extraí-los . 

de uma imagem, a fim de que descrevam 

21 SIMPÓSIO BRASILEIRO DE 
AUTOMAÇAO INTELIGENTE ~

.~ 

eficientemente propriedades fisicas e suas 
relações numa cena? 

• como representar adequadamente estes atributos 
e suas relações, para caracterizar classes 
semanticamente significativas de objetos, isto é, 
como definir eficientemente os modelos dos 
objetos? 

• como deve ser feita a correspondência entre 
atributos das imagens e os modelos dos objetos 
para que se possa reconhecer objetos complexos 
em cenas também complexas? 

O trabalho aqui proposto procura dar uma nova e 
eficiente abordagem para o reconhecimento 3D de 
objetos poliédricos a partir de 2D, concretizada na 
implementação do sistema RECTRI. 

3. SISTEMA RECTRI 
O sistema RECTRI é composto por duas fases, pré
processamento e reconhecimento (figura 1), visan
do possibilitar redução no tempo de execução do 
algoritmo de reconhecimento por efetuar, previa
mente~ seleção e ordenação dos conhecimentos. 

Reconhecimento 

Identificação 
e localização 
dos objetos 

reconhecidos 

Figura 1 - Esquema geral do sistema proposto. 

3.1 Fase de Préprocessamento 
A fase de pré-processamento do sistema RECTRI 
tem por finalidade a construção automática de um 
modelo h ibrido , composto por três . entidades 
básicas: 
• descriçqo tridimensional de cada objeto (modelo 

do tipo volume-superficie-aresta-vértice); 
• representação multivista modificada de cada 

descrição (aparências · selecionadas de cada 
objeto); 

• Hierarquia de Estratégias, onde todos os objetos 
se encontram representados e estratégias de 
busca por correspondência entre atributos são 
definidas. 

A partir das descrições tridimensionais de cada 
objeto~ uma estrutura discriminatória é 
automaticamente construída, formando um grafo 
acíclico direcionado, chamado Hierarquia de 
Estrat(!gias (na verdade, é uma hierarquia 

o 
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emaranhada, onde um sucessor poder ser apontado 
por mais de um antecessor). 
A Hierarquia de Estratégias tem a finalidade de 
reduzir para bidimensional o processo 
tridimensional de correspondência, através da 
representação de associações entre atributos 
detectados na imagem e a base de dados dos 
modelos, usando a geometria dos objetos para 
acelerar o processo de correspondência. A redução 
de 3D para 20 é adquirida através da utilização 
das vistas parciais dos objetos para a determinação 
dos atributos usados no processo de 
correspondência. O uso de vistas parciais no 
reconhecimento tem a vantagem de transformar as 
informações tridimensionais em projeções no plano 
bidimensional, facilitando o processo de 
correspondência, uma vez que são bidimensionais 
as informações extraídas das imagens. A 
desvantagem está na grande capacidade de 
armazenamento de dados requerida. 
A construção da Hierarquia de Estratégias é 
realizada em três passos: 
• definição do conjunto de aparências (vistas 

parciais selecionadas para cada objeto), 
• detecção e seleção dos atributos relevantes de 

cada aparência 
• organização destas informações na hierarquia. A 

descrição detalhada do procedimento de geração 
automática da hierarquia encontra-se em [Rillo, 
94a; 94b]. 

A figura 2 ilustra uma hierarquia, definida pelas 
aparências da peça-L e do prisma. 

Figura 1 - Exemplo da construção de uma 
Hierarquia de Estratégias, composta somente por 
algumas aparências das peças L e prisma. 
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3.2 Fase de Reconhecimento 
Tendo organizado, na fase anterior, seus 
conhecimentos e informações disponíveis, RECTRI 
encontra-se, então, apto a efetuar reconhecimentos. 
Se for necesSária a inclusão ou modificação de 
algum elemento da base de dados, deve-se executar 
novamente a fase de pré-processamento. 
A fase de reconhecimento consiste em: aquisição e 
segmentação da imagem; detecção e agrupamento 
de atributos na imagem; correspondência entre 
atributos da imagem e dos modelos, gerando 
hipóteses de identificação e localização e processo 
de verificação, onde as hipóteses são refutadas ou 
aprimoradas. 

3.2.1 Captação e segmentação da 
imagem 
A aquisição de imagens é realizada por uma 
câmera CCO, tendo o processo de iluminação 
controlado para aumentar o contraste das bordas 
das peças e diminuir o efeito de sombreamento na 
imagem, a fim de facilitar a extração das bordas. 
Métodos tradicionais de detecção de variações 
bruscas na intensidade luminosa são usados, 
gerando cadeias de pixels conectados [Canny 86; 
Gonzalez, Wintz 92]. Nesta etapa, resultados 
bastante bons foram conseguidos através de uma 
abordagem feita por Morfologia Matemática. Esta 
abordagem consiste no algoritmo de partição de 
águas [Beucher, Vincent 90], implementado no 
ambiente KHOROS por [Barrera et aI. 94]. Uma 
grande vantagem apresentada por este algoritmo é 
a garantia de obtenção de contornos fechados para 
as bordas. Após isso, essas cadeias são 
aproximadas para segmentos de retas através da 
seleção da representação de reta mais significante 
para cada ponto, ao longo da cadeia- [Lindenbaum, 
Bruckstein 93; Lowe 85]. A significância de cada 
reta foi calculada pela razão de seu comprimento 
pelo desvio. 
Os resultados da aplicação do algoritrilo de 
partição de águas para detecção de bordas e do . 
processo de aproximação poligonal estão ilustrados 
na figura 3. r:"'3 :',",,",' ,',',':'" ..... : .. 1' .... .. ..... .. ... . 

. . ,8i;':{ ' :trt. ~ 
'; :;; : :? ~l~~ :;::: :· 

• .1 

Figura 3 - Exemplo de detecção de bordas e 
aproxi mação poligonal* 

• Agradeço ao Prof. Or. Junior Barrera (IMEIUSP) pela gentileza 

de ceder as duas imagens superiores da figura. 
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3.2.2 Seleção, detecção e agrupa
mento de atributos 

Nesta segunda etapa, é executado um 
processamento de nível intermediário, que consiste 
em, a partir de uma lista de segmentos de reta 
produzida pelo estágio anterior, fornecer como 
saída um grafo relacional que expresse as relações 
entre esses segmentos em termos das propriedades 
utilizadas. O agrupamento de atributos de uma 
imagem exige procedimentos computacionais 
substanciais, porém representam um custo 
relativamente modesto e constante para cada 
atributo, além de causar considerável diminuição 
do processo de busca [Rillo, 94a~ Grimson 90]. 
As propriedades básicas, também chamadas 
propriedades primárias, utilizadas no sistema 
RECTRI para o agrupamento perceptual são: 
colinearidade, conectividade e paralelismo. 
Dois segmentos de reta são considerados colineares 
quando a quantidade de superposição entre eles for 
pequena (se existir), apresentarem 
aproximadamente a mesma inclinação e as 
distâncias entre eles, no sentido transversal e no 
sentido longitudinal, forem pequenas (figura 4). 

te =< desvio máximo transversal 
le =< desvio máximo longitudinal 
sp =< desvio máximo de superposição 
32-desvio =< 31 =< 32+desvio 

Figura 4 - Condição de colinearidade. 

Conectividade de segmentos é definida através de 
junções. Uma junção é um conjunto de segmentos 
de reta terminando numa região comum, aqui 
definida por um circulo de raio R (figura 5). 

Figura 5 - Condição de conectividade (junções). 

Dois segmentos de reta são considerados paralelos 
quando a magnitude da diferença angular entre 
suas orientações for pequena e eles não estiverem 
muito próximos, na direção transversal, conforme 
ilustrado na figura 6. Todos esses valores limites 
(grande, pequeno, próximos, etc) são definidos por 
meio de parâmetros, fornecidos pelo usuário. 
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tp >= desvio transv 

132-desvio =< 131 =< 132+desvio 

Figura 6 - Condição de paralelismo. 

A figura 7 ilustra a determinação das relações 
primárias para uma imagem. 

.!..l Imqem .!..l hral.lasl .!..l Junl:lle5 

Q~ 
". 

II II -- ~ f 1":" 

I I 
f-r). ) .,. ..; 

~ -( ) 

..; 

I , 

.!..l ...... 1.1.52 -. 
.!..l ParaI.I.53 

- --- /' - // -. - // /' -- / 

Figura 7 - Relações primárias detectadas entre 
segmentos de uma imagem. 

Sobre estas relações primárias determinadas, 
agrupamentos mais expressivos são realizados, 
buscando conectar segmentos em cadeias maiores e 
verificando propriedades nestas cadeias, como: se 
formam ou não cadeias fechadas, de que forma a 
propriedade de paralelismo entre seus elementos 
constituintes é mantida, etc. Deste modo" são 
extraídas figuras como triângulos, trapézios, 
paralelogramas, entre outras. Os agrupamentos 
determinados foranl definidos considerando duas 
propriedades básicas: a habilidade da estrutura em 
indexar eficientemente a base de dados e sua 
robustez em relação aos processos de formação e 
segmentação da imagem. Assim, esses 
agrupamentos representam um compromisso: 
quanto mais complexa é a estrutura, mais atrativa 
ela é para ser um ponto inicial de correspondência, 
no entanto, menor é a probabilidade de que seja 
ex1raída robustamente da imagem. 
O mecanismo de indexação da base de dados 
requer atributos que sejam menos ambíguos em sua 
interpretação e que, além disso, permaneçam 
estáveis sob mudanças nos pontos de observação. A 
detecção de tais atributos é um dos objetivos do 
trabalho em Organização Perceptual [Jacobs 88; 
Lowe 85; Mohan, Nevatia 89], que é a habilidade 
que permite ao sistema visual humano detectar 
imediatamente determinadas relações entre 
elementos de uma imagem, como colinearidade, 

{) 
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paralelismo, conectividade, padrões repetitivos, etc. 
Com base nisso, RECTRI agrupa os atributos 
primários, formando relações estruturais que se 
mantém estáveis em uma grande faixa de variação 
do ponto de observação. A figura 8 ilustra alguns 
agrupamentos ex1raídos da imagem exemplo. 

Figura 8 - Alguns agrupamentos extraídos do 
exemplo da figura 7. 

3.2.3 . Busca por Correspondência 
entre Imagem e Modelo 
De maneira genérica, pode-se considerar o 
problema da correspondência entre imagem e 
modelo como sendo encontrar um conjunto de 
atributos na imagem obtida que corresponda aos 
atributos do modelo de um objeto. Portanto, este 
processo pode ser visto como uma busca por 
correspondências consistentes entre atributos da 
imagem e do modelo. 
O processo de correspondência utiliza os 
agrupamentos ex1raídos da imagem para acessar a 
Hierarquia de Estratégias, construída na fase de 
pré-processamento. Esta, por sua vez, controla o 
processo de correspondência, gerando hipóteses de 
objetos e seus pontos de observação, através da 
predição de atributos dos modelos que ainda não 
foram incluídos na correspondência, mas que 
foram considerados importantes na fase de pré
processamento. Assim, a hierarquia dita qual o 
próximo atributo a buscar · e como ele deve estar 
conectado aos atributos já considerados até aquele 
momento da correspondência. 
Deste modo, de acordo com o tipo e conectividade 
do atributo indicado pela hierarquia, uma lista de 
atributos candidatos a satisfazer estes requisitos é 
criada. Os atributos são ordenados de acordo com o 
tamanho dos seus respectivos maiores segmentos 
constituintes, uma vez que segmentos maiores são 
mais prováveis de serem extraídos corretamente da 
imagem. 
Dado que exista pelo menos um atributo que 
satisfaça os requisitos ditados pelo respectivo nó da 
hierarquia, um nó imagem é construído e posto em 
correspondência com o respectivo nó da hierarquia, 
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visando definir uma função de equivalência entre 
os nós. A equivalência de dois nós é determinada 
por meio de uma busca recursiva numa árvore de 
equivalência entre atributos pertencentes aos nós 
testados. Para cada par de nós testados é 
construída, automaticamente, uma árvore de 
equivalência. Cada par de atributos equivalentes 
determinados pela árvore são testados, segundo três . 
critérios: 
• análise de conectividade entre os atributos 

(atributos vizinhos devem ser do mesmo tipo e a 
conectividade também de mesmo tipo e 
quantidade), 

• análise da condição de contorno entre ambos os 
nós, para cada atributo agregado, 

• análise do paralelismo mantido pelos segmentos 
dos atributos pertencentes aos nós. 

Assim. enquanto não ocorrer contradição, o 
processo de busca vai confirmando e definindo 
melhor a hipótese de correspondência entre 
segmentos da imagem e segmentos dos nós da 
hierarquia e, com isso~ determinando o objeto e sua 
localização. 
No processo de geração de hipóteses, o aumento da 
certeza de uma hipótese provoca dois efeitos 
[Huttenlocher, Cass 92]: 
• aumento do custo da geração da hipótese, 
• diminuição do custo da verificação. 
Para contrabalançar esses dois efeitos, o processo 
de correspondência é evoluído até que seja obtida 
uma estimativa inicial aproximada para o objeto e 
seu ponto de observação e então um processo de 
verificação deve ser aplicado. Note que para isso é 
necessário somente uma estimativa inicial dos 
parâmetros para que o processo de verificação 
possa validar a hipótese. A figura 9 ilustra dois 
casos de imagem e respectivo reconhecimento 
realizado por RECTRI. 

~-

[&]. ~ ........ , -[i' -. .... .... - "IH! "0-' "0-3 

~) êlJ e> GJ <1;> 
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Figura 9 - Alguns resultados do reconhecimento 
efetuado por RECTRI. 

O processo de verificação consiste em resolver a 
correspondência espacial [Lowe 85], isto é, dado 
um conjunto de correspondências conhecidas entre 
curvas de um modelo e de uma imagem, 
determinar quais seriam os valores dos parâmetros 
do modelo e da projeção desconhecida que irão 
resultar na projeção das referidas curvas do modelo 

. nas curvas correspondentes da imagem. O processo 
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de verificação deve ser utilizado quando já existe 
uma previsão quanto à identidade e localizacão de 
um objeto. dentre aqueles da base de dados, e tem 
como finalidade permitir uma decisão final quanto 
a aceitar ou recusar a previsão em questão 
(hipótese de identidade e localização). O processo 
de verificação deve utilizar todas as evidências 
disponíveis. 
Assim, dada uma correspondência entre segmentos 
da imagem e do modelo, estima-se a localização do 
objeto na cena. Com isso, efetua-se a 
transformação correspondente na descrição 3D do 
objeto em hipótese e projeta-o na imagem, 
eliminando as arestas e faces não visíveis naquela 
posição. Feito isso, é realizada uma busca em todos 
os segmentos . da imagem ao redor da região da 
projeção, procurando evidências que comprovem 
(ou recusem) a hipótese em questão. 
Este processo não está totalmente implementado no 
sistema RECTRI, sendo que sua descrição 
detalhada será realizada num trabalho futuro. 

4. CONCLUSÕES 
Neste trabalho foi proposto um modelo 
computacional para o reconhecimento de objetos 
rígidos tridimensionais, a partir de uma única 
imagem bidimensional da intensidade luminosa 
refletida por uma cena. A idéia central do RECTRI 
consiste em afirmar que eXiste informação 
suficiente para um reconhecimento tridimensional, 
tanto para visão humana quanto computacional, 
que pode, em muitos casos, ser extraída de 
representações bidimensionais, sem reconstrução 
preliminar da profundidade. 
Esta proposta foi implementada no sistema de 
reconhecimento RECTRI, o qual tem apresentado 
resultados bastante promissores, motivando novas 
pesquisas e aperfeiçoamentos nesta área. 
RECTRI foi inteiramente desenvolvido em estação 
de trabalho sob ambiente UNIX, na linguagem C, 
usando o compilador C da Gnu, resultando em 
aproximadamente 20.000 linhas de código. 
Os esforços atuais consistem em um 
desenvolvimento mais profundo do sistema 
RECTRI, visando a implementação dos processos 
de verificação do reconhecimento e 
aperfeiçoamento dos parâmetros de localização, a 
fim de integrá-lo à Célula Flexível de Montagem 
da DAIA/LSI [Rillo et al., 92], para execução de 
tarefas de manipulação e inspeção de montagens. 
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Abstract - In this paper, a complete experimental set-up for range finding and the software developed for its 
control is presented. The results obtained are used not only to provide numerical information of the objects' pose 
in a scene to a high leveI planner of a Robotic System, but also to identify them. For the special case of objects 
partial occ1usion, a method for identification has been developed based on the range image obtained from the 
range finder: a complete scan of the scene is performed at its highest resolution, followed by several leveIs of 
image filtering, in order to obtain an image of distances - the range image. The method consists primarily of 
segmenting a range ' image once, and search the special case of partial occ1usion. Then, for those range blobs 
found to contain more than one object, a second segmentation is performed based on the 3D histogram (number 
of pixels vrs. height Z) which is built during the first segmentation. 

As long as the overlapping object meet certain conditions, separation of occ1uded and occ1uding objects is 
obtained. The characteristic parameters defining the latter are used to identify it after matching them to a pre
existing models database. 

1. INTRODUCTION 

2D object recognition algorithms based on 
geometrical features have well-known limitations: 
they cannot deal with object rotation in space due to 
superposition, do not distinguish between different 
objects having a similar 2D shape and are unable to 
solve cases of partial occ1usion. 

To overcome this drawback, other techniques 
have already been developed by the author [1][2], 
which help solving some cases of partial occ1usion 
by analysing and measuring the visible part of the 
border of the occ1uded object. 

However, that approach does not analyse the 
object on the top and, as for the occ1uded one, it fails 
when not enough data is obtained from the 
algorithm: the case of severe occ1usion. Moreover it 
is unable to c1early separate data belonging to both 
occ1uded and occ1uding objects, since no depth 
information is available. 

In order to solve this problem, we have 
designed and built an accurate Range Finder using a 
10mW, CW He-Ne Laser source [3]. The spatial 
resolution of each range image, which is the range 
pixel density, may be as high as that of the 2D 
image, depending on the amount of time the user is 
willing to wait. 1 minute is usually the time it takes 
to get an entire image at the highest resolution! 

The high spatial resolution obtained (which can 
never be higher than that of the 2D image since 
range data is stored in the very same memory buffer) 
was a result of careful hardware design as well as the 
development in several stages of growing complexity 
of a complete software package that performs all 

kinds of operations, from controlling a stepper-motor 
up to range image filtering [4]. 

In this paper, a technique that makes use of 
those range images and the developed software 
package, in order to distinguish objects having 
similar 2D shapes and solve partial occ1usion 
situations is presented. 

It performs a primary range blob segmentation 
that supplies a first list of probable single, separate, 
objects. The key idea of this technique, apart from 
measuring geometrical features just like in the 2D 
approach, is building a 3D histogram with number of 
detected pixels as a function of measured height Z, 
for each range blob. Every single object will have a 
different 3D histogram associated to it. By extracting 
specific parameters from those histograms, 3D 
object identification will then be possible by 
matching with stored models, as long as parameters . 
stored in the database are the same of thoseused by 
the algorithm. 

Apart from the trivial . case of single separated 
objects lying in one of their stable states, this 
algorithm is also .capable of distinguishing between 
objects having the same or similar 2D shapes as well 
as superimposed objects. 

Suggested parameters to be extracted from the 
3D histogram are: the highest Z, the integral of the 
whole histogram (which provides the area of the 3D 
object) and the 2nd order momentum related to the 
XY plane. This third parameter provides coded 
information about the object shape in all of his 3 
dimensions. Some examples of 3D histograms in 
association with several object shapes are shown. As 
long as some few restrictions are observed, the 
algorithm is able to separate range pixels in a single 
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range blob, belonging to two different objects in a 
situation of partial occlusion; after which the upper 
(completely visible) object is identified. This is 
possible because from this point on, the range blob is 
purged from unwanted data belonging to the 
occluded object. This would certainly be a tough job 
for 2D algorithms! ... if not impossible! 

Moreover, the correct position and orientation 
of the visible object is also accurately measured 
which is of most importance for efficient object 
picking in a robotic assembly task. 

The ultimate goal of this work is building an 
autonomous Laser Agent belonging to a network of 
other equally autonomous Agents. Each one of those 
Agents have its own task to perform, accepting 
requests from · others and delivering results to any 
one of the Community of Agents, all cooperating to 
achieve a certain degree of intelligence in assembly 
tasks when the surrounding environment is hardly 
known if not totally unknown. The Robot will then 
be able to perform by itself and automatically any 
complex assembly task, just starting from a few 
sentences describing the desired final "state of the 
world". 

2. BRIEF COMPARISON WITH OTHER 
RECOGNITION SYSTEMS 

Most recognition systems developed so far 
make use of range data discontinuities to detect 
edges and vertices which are then expected to limit 
planar areas. All these features are measured and 
their relations established in order to build graphs 
thai represent each object These graphs are then used 
to identify the objects by comparing them to others 
previously stored in a models database. Good 
examples of these systems are the 3DPO [4], 
Grimson [5] or Duda [6] just to mention a few. 

All have proved to be successful but only in 
particular situations or using limited kinds of objects. 
The main drawback of such systems however, is that 
they are very time consuming which make them 
useless for certain robotic tasks (some may take 
more than Ih to complete execution). 

The approach presented in this paper greatly 
reduces that time of execution by ignoring feature 
relations and mearly considering and measuring the 
planar surfaces belonging to the objects. Moreover, 
restrict situations are considered: objects must lye in 
one of their stable positions and have one or more 
planar surfaces parallel to the XY plane. These 
conditions may seem to be excessively restrictive but 
actually most objects used in our assembly tasks 
correspond to that description. As for the partial 
occlusion that may occur, it has been solved by 
analyzing the height histogram which permits 
separating data belonging to each one of the objects. 
Apart from being able to recognize the occluding 
object, this system computes valuable data for 
robotic handling. But its main advantage has been 
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the high speed of execution which imply only a few 
seconds (2-5s) with a 486DXl33Mhz PC. 

3. THE COMPUTATION OF HEIGHTS 

The hardware is basically composed of a CCD 
camera, a IOmW, CW, He-Ne laser head, mirrors, a 
sphericallens, a cylindrical lens, a stepper-motor. its 
driver and a gearbox. 

The cylindrical lens transforms the linear beam 
of coherent light into a sheet of light whose 
projection onto the XY plane is a straight red line. If 
an object obstructs that beam, then part of the line is 
seen shifted (by the camera directed downwards to 
the scene) by a value that · is proportional to the 
height of the object. This means of ca1culating the 
height Z is called triangulation. For each projected 
line, several samples can be taken yielding 
"p-per _line" values of Z that are stored properly in 
memory. If the laser line is moved in the 
perpendicular direction, then, other parts of the scene 
may be measured yielding a matrix of Z values 
which covers all the working area. This movement is 
obtained by a rotating mirror attached to the gearbox 
of the stepper-motor which is completely controlled 
by the computer. 

Low-Ievel and medium-Ievel software has been 
developed in order to control the acquisition processo 
Several resolutions for the range data obtained this 
way, can be selected according to the reguest sent by 
a High Levei .Planner. If the goal is identification 
using range data, then, the resolution (or sampling 
rate) is selected to be the highest permitted by the 
hardware (-I mm). 

The whole system composed by both hardware 
and software has been designed so that a "range 
image" having the same spatial resolution as that of 
the 2D image can be achieved. This implies not only 
very dense range measures but also efficient post
processing filtering in order to fill the gaps between 
the range pixels [5]. This range image is very similar 
to that given by the camera, except that each pixel 
contains, not the brightness value in each point, but 
rather the measured height to the the ground leveI. 

4. THE SEGMENTATION INTO RANGE 
BlOBS 

Just like any 2D image, this range image can be 
submitted to segmentation algorithms yielding 
separate range blobs. Geometrical features like Area 
or Perimeter can be measured; but apart from this, no 
doubt, valuable information, a 3D histogram is also 
built consisting of the number of range pixels found 
to have the same Z, as a function of Z. 

Those 3D histograms are precisely the key for 
object data separation when partial occlusion occurs: 
if the histogram can be clearly separated into two, 
each belonging to one of the objects, then two sub
segmentations can take place forming two separate 
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range blobs, one belonging to the occluded object 
and the other to the occluding one. 

Although the information got for the occluded 
object is useless since it is incomplete (the object is 
not completely "seen" by the range finder), the one 
obtained for the upper object, on the other hand, is 
complete. However, considering the possibility for 
the objeet to be rotated in space due to overlapping, 
the geometrical features are not used for 
identification. Instead, only the 3D histogram will be 
used (that rotation can be detected by inspecting the 
histogram as will be demonstrated below). So, 
certain parameters will have to be extracted from it. 

Since in most cases, objects have plane 
surfaces parallel to the ground (see examples below) 
as long as they lye in one of their stable positions, 
peaks will appear frequently in the 3D histograms. 
Therefore we have defined the object "signature" as 
the following structure of information: 

Object "signature" == { char name[l6]; 
int nr_peaks; 
int Z[3]; 
int nr[3]; 
char lascobj; } Sig; 

in which a maximum of 3 surfaces parallel to the 
ground are permitted. 

5. OBJECT IDENTIFICATION USING 
SIGNATURES 

Any objeet having any degree of complexity 
may be identified when lying separately fram others 
(in one of its stable states), using geometrical 
features like those already mentioned above, or even 
2nd order momenta. But when parti ai occlusion 
oecurs, only by using the "signature" data deseribed 
above, extraeted from the 3D histogram of objects 
having at least one plane parallel to the graund, we 
may solve partial occlusion efficiently. That is why 
data assoeiated to the objects are stored in two 
separate databases: ~models.dat~ and 
~3Dmodels.dat~, where the latter eontains the 
objects ~ signatures in sequence and in binary format. 

The database format is shown below: 

total nr of rnodels 
in database 

label 

Fig.1 - binary mode storage with variable lengths 

and the internai structure of each modeI is the 
following: 

9 

Fig.2 - internai structure of a record in the database. 

where "Sig_db" is a short version of the object 
signature, used in the database. 

For an object identification, the measured 
signature is matched to every model in every stable 
state. The best matching coefficient will provide the 
object name and the stable state in which it is Iying. 

6. THE MODELS ACCESS MODE 

Dealing with RAM memory is much faster than 
accessing to disk. Therefore, instead of searehing 
fiodels in the file to obtain an object identification, 
we have decided to allocate the whole database in 
memory once and for ali (Fig.4). Everytime an 
identification is required, the program just inserts the 
binary data stored in RAM memory of one model at 
a time, in a readable structure, with whieh matching 
can be performed. 

typedef struct 
{ 
unsigned char name[16]; 
unsigned char total_states; 
Si~db sig[max_states] 
} 

_3Dmodel; 

typedef struct 
{ 
char nr_peaks; 
int Z[3]; 
int nr[3]; 
} 

Si~db; 

Fig.4 - structures that are filled up after reading the 
binary data in RAM memory 

where "Sig_db" is a short version of the objeet 
signature as already mentioned. 

For instance, if the command "3Dmodels [" is used 
(off-line), steps [L2,3,4] in Fig.5 are exeeuted, 
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~ Cu read me to Ram memo!)' 

[i;J [IDultlw~ •• I,I*i[]k' 1 ~1 , ful_A@, I~ ~ ~ 1..-1 --,-,,--,-------,I rn 

1 'ZfiM_" ':11 ~ 1 
0; .. , collect model liame 

and nr o f stable slates 

~ List ali model names and nr af stable states 

Fig.5 - execution of option '[': listing all model 
names and number of stable states. 

)1 

and the display could be something like the 
following, 

display 

'3Dmodels.dat' has been found ! 
ptr = 26El :0008 

Listing all model names and s.s ... . 

There are -5- models in 'Database! 

model nr - 1- object 1 
model nr - 2- object 2 
model nr - 3- object 3 
model nr - 4- object 4 
model nr - 5- object 5 

nr of ss = 1 
nr of ss = 1 
nr of ss = 1 
nr of ss = 3 
nr of ss = 3 

Fig.6 - displaying all model names and number of 
stable states 

7. THE EFFECT OF PIXEL DISCONT
INUITY - HISTOGRAM FIL TERING 

As seen above, the measured height Z is a 
function of the laser line shift, measured in the image 
obtained by the camera: 

, laser beam 

I 
J 

I 
f----l 

shift 

(a) Z = k X shift (b) 

Fig.7 - (a) laser beam "obstructed" by an object 
(b) laser line shift, as seen by the camera 

If the object shown is rotated in space due to 
overlapping, than measured Z ' should increase 
smoothly yielding a 3D histogram 100king like a 
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rectangle! But "shift" is measured in pixel units 
which are discrete. Therefore, while real Z increases 
smoothly, "shift" will increment by jumps; and so 
will the measured Z. So, instead of getting the well 
behaved function mentioned above (a perfect 
rectangle), something like the result shown in Fig.8 
will appear. ( 

300 

Nr 'h' • 

250 

200 

150 

100 

50 

o 
o 50 100 150 200 250 300 

Range pixel 

Fig.8 - the 3D histogram does not show a perfect 
rectangle due to pixel discontinuity 

After applying a 5x1 mask, {1,1,2,1,1}, one obtains 
a function like that shown in Fig.9 which makes c1ear 
that (1) in fact the 3D histogram is something like a 
rectangle and (2) that Z increases by jumps. 

300 ,--~----...---~-~--~---, 

Nr 'hS' • 

250 

200 

150 

100 

50 

o 50 100 150 200 250 300 

Range pixel 

Fig.9 - the same 3D histogram after filtering with a 5 
xl mask. 

So, as long as we have an efficient convolution 
operation with an adequate mask, and the number of 
iteractions is - sufficient, the effect of , pixel 
discontinuity may be overcome, and correct 
parameters may be extracted from those filtered 
histograms. 

In the case of a plane surface, parallel to XY, 
the raw histogram is that shown in Fig.1 O: 
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600 r---~-~-----'---~-~ 

Nr 500 
'h' • 

400 

300 

200 

100 

o~ ____ ~~ ________________ ~ 
o 50 100 150 200 250 300 

Range pixel 

Fig.lO - the raw 3D histogram of a plane surface 
parallel to the ground. 

It c1early shows a narrow peak, resembling a Dirac 
delta function which is the theoretic 3D histogram 
for such object. However, more than one single peak 
may sometimes be present and cause errors when 
extracting the characteristic parameters. The use of 
the convolution presented above, also solves this 
problem yielding the welI-behaved function shown if 
Fig.ll: 

600r--~-~--_-~-~-~ 

'h7' • 
Nr 500 

400 

300 

200 

100 
O~ ____ ~' ~. _________________ ~ 

o 50 100 150 200 250 300 

Range Pixel 

Fig.ll - the same 3D histogram after applying a 7xl 
mask,once. 

After trying several masks with different 
number of iteractions, it became c1ear that a 7xl 
mask, {I, 1,1,2,1,1,1 }, applied just once yielded the 
best results, as will be shown below. 

8. SOLVING PARTIAL OCCLUSION 

When the range image is scanned for 
segmentation, pixels are grouped according to their 

. relative connectivity. So, like in the 2D analysis, two 
overlapped objects will appear to be a single one and 
alI data associated to that "object" will of course be 
useless: Area, Perimeter or 2nd order Momenta. But 
we still have the 3D histogram to work with: since 
the overlapping object has greater Z values than 
those of the occ1uded one, it may be possible to split 
it into two separate 3D histograms, each carrying 
information of only one of the objects. In the case of 
very complex objects, this operation may not be 
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possible: the program may not be able to draw a 
separation line in the histogram, or it may be 
incorrect to do that in case information from both 
objects are mixed together in the histogram. 

Furthermore, it may be impossible to 
parameterize each part of the histogram even when 
separation is successfulIy done. 

If, however, at least one of the objects is lying 
in one of its · stable states and has got a plane surface 
parallel to the ground, than a pronounced peak will 
appear in the histogram. If parameters 7/ and 'nr' 
are extracted from it, then we will have good chances 
of splitting correctly the histogram, and identify at 
least that object. . 

L' will be the height associated to the highest 
'Nr', and 'nr' will be, not the highest 'Nr', but the 
sum of ôox[i]' from i=(Z-LlZ)*255/Zmax to 
i=(Z+LlZ)*255/Zmax, which is, of course, the area of 
the plane. 

For polyhedral objects, only peaks will appear 
in the 3D histogram, making our task of separating 
data very easy. Considering the possibility for the 
object to have more than one plane surface paralIel 
to the ground plane, we decided to define a 
"signature" of any object consisting of a maximum 
of 3 sets of (Z,nr): Z[3] and nr[3]. The complete 
data structure is, as already mentioned above, 

} 

char 
int 
int 
int 
char 

Sig; 

name[16]; 
ncpeaks; 
Z[3]; 
nr[3]; 
lascobj; 

where 'name[J' does not refer to the object identity · 
but rather the object situation: it may be "visible", 
"occ1uded" or "rotated". The last situation occurs 
when the object is completely visible, but is rotated 
in space; that is, it is not in any one of its stable 
positions, due to overlapping (Fig.l7). In this case, 
as will be demonstrated below, valuable data can be 
extracted for correct object handling. However, 
parameters L[] , and ' nr[] , will be useless for 
identification. Similarly, the case "occ1uded" will tag. 
the occ1uded object, and its data will be completely 
useless. Later, however, a special request in order to 
remove the upper object may be sent to the "Planner 
Agent". Then, if accepted and executed, a complete 
view of the object may be shown, both for 2D and 
3D analysis. Fig.12 shows a simple case of partial 
occ1usion in which both objects stay in one of their 
stable states. 

Fig.12 - a simple case ofpartial occ1usion. 
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9. CASE STUDIES 

Let us see now, how 3D histograms look like in 
different cases of partial occlusion. Two typical 
cases of partial occlusion will be presented first, then 
followed by a third situation where several objects 
appear. 

Case 1: Two overlapped polyhedral objects lying 
in one of their stable states: 

height Z (mm) 'Z-43.DAT' -

80 

60 
40 

image X 

image -Y 

Fig.13 - A 3D plot of range data for the two 
superimposed objects 

180 

>- 'XY.dat' . 
Q) 200 
O) 
ct3 

.ê 220 

240 

260 

280 

300 

400 420 440 460 480 500 520 540 

image X 

Fig .14 - A 2D plot of both objects 

600r---~--~----~--~----~--~ 

Nr 500 
'h' • 

400 

300 

200 

100 

0~ ____ ~~ ______________ ' 4\'--~ 

o 50 100 150 200 250 300 

Range pixel 

Fig.15 - The corresponding raw 3D histogram 
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600r---~--~----~--~----~--~ 
Nr 

500 

400 

300 

200 

100 

'h5' • 

.' 

o~ ____ ~~ ____________ ~ ____ ~ 

o 50 100 150 200 250 300 

Range pixel 

Fig.16 - The same histogram after a 5x 1 mask 
smoothing 

In this case, data separation is quite obvious 
and easy to obtain: one just has to find the 
intermediate value 'i' between peaks and separate 
range values belonging to each of the two objects. 
After calculating the upper object .. signature", an 
attempt of identification may take place and position 
as well as orientation may be computed. The 
occluded object will have no complete information 
attached to it, and so, it must be tagged as unknown. 
The only way of getting more information requires 
the removal of the upper object. 

Case 2: A typical case of superposition: the top 
object is rotated in space: 

height Z (mm) 

60 
50 
40 
30 
20 
10 
o 

image X 

'Z.DAT' --

image Y 

Fig.1? - A 3D plot of range data for the two 
superimposed objects 

200 
'XY.dat' . 

>-
Q) 
O) 250 ct3 

.ê 
300 

350 

200 250 300 350 400 450 

image X 

o 
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Fig.I8 - A 2D plot of both objects (the lack of range 
data in part of the occluded object is due to the 

"shadow" produced by the laser beam) 

300r---~--~----~--~--~--~ 
Nr 

250 

200 

150 

100 

o 50 

'h' • 

100 150 200 250 300 

Range pixel 

. Fig.I9 - The corresponding raw 3D histogram 
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Fig.21 - A correct object picking 

Case 3: several objects in the scene: 

Q) 150 
'XV.DAl' . 

g> 
.5 200 

250 

300 

350 

400~~ __ ~ __ ~~ __ ~ __ ~~ __ ~ 
50 100 150 200 250 300 350 400 450 

o j ~ ______ ~ __ ~ ____ ~ __ ~~ __ ~ imageX 
o 50 100 150 200 250 300 

Range pixel 

Fig.20 - The same histogram after a 7xI mask 
smoothing 

This second case yield less valuable 
information since the upper object is not in one of its 
stable positions and so, data obtained from it will not 
be useful for identification (the database records 
contain stable state data only). Nevertheless, the 
"rectangle" obtained for the rotated object provide 
enough information of how to handIe it: the highest 
Z's will determine how close the robot gripper must 
be to pick up the object correctly. On the other hand, 
the (x,y) Jocation for the picking as well as the 
orientation may be easiIy obtained: (x,y) must be 
somewhere near the highest Z's; and the orientation 
must be that of increasing Z's. If the robot has got 6 
degrees of freedom, then the sIope of the object may 
aIso be computed: 

e will be the rotation of the gripper for a correct 
object pick-up, according to next figure, 

Fig.22 - A 2D pIot of several objects in a scene 

height Z (mm) 
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image -Y 

Fig.23 - A 3D plot of the scene using range data 
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Fig.24 - Raw and smoothed (7x 1 mask) 3D 
histograms of the three distinctive range blobs in the 

image 

The 1st range blob is a situation identical to 
that of case 2. Parameters for object picking may be 
computed in order to remove the upper one and then 
try to identify both objects after a second analysis. 

The second range blob corresponds to a single 
object, so no sub-segmentation is required. 

The third range blob, however, is a little more 
complex situation to de ai with. The 1st peak is 
related to the occluded object which has no doubt a 
plane surface parallel to the ground. Perhaps if one 
draws a line immediately after that peak (pixel=: 1 00), 
one may perform a second segmentation considering 
only those pixels having range pixel > 1 00, and thus 
obtain some information of pose and height Z in 
order to remove the upper object. 

10. CONCLUSION 

Although having limitations as became clear 
above, especially if the overlapped objects ' have 
complex shapes, this approach has proved to be very 
helpful in most experiments carried out in our 
laboratory. In fact, a great de ai of assembly parts and 
other objects has got at least one plane parallel to the 
ground (as long as they stay in one of their stable 
states) for which the algorithm works well. When the 
parts appear rotated due to overlapping, the 
algorithm fails identification, but it computes and 
supplies valuable data that allows a correct object 
handling, after which the algorithm can be run again. 

For those complex cases, there will not be any 
"signatures" to be measured, but object picking and 
removal is nevertheless possible since raw range data 
is aIways available (in fact a range irÍlage comes 
from it after filtering). After that object removal, 2D 
identification algorithms that tan cope with the 
compIexity of their forms can be run (objects are 
now separated from each other), namely those 
already developed for the Vision Agent. 

Although very few data and results are shared 
by the Laser Agent and Vision Agent, they 
complement each other in order to provide all the 
information that another agent, the High LeveI 
Planner, needs to understand the initial State Df the 
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World. Of all the community of cooperating Agents, 
the Laser Agent is perhaps the one in which data 
must be computed more accurately. Experiments 
carried out so far have proved that in fact this agent 
meets all the requirements, for which contributed not 
only the well-structured developed software that has 
been described in this paper, but also a careful 
design and assembly of the Range Finder. 

We may then state that this new Agent has 
enriched greatly the community of all those 
cooperating Agents, thus playing an important role in 
the robotic system that is intended to be as 
autonomous as possible. 
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Neste trabalho descreve-se o projeto de uma arquitetura para processamento de imagens, mu/ti-thread baseada 
no processador digital de sinais (DSP) TMS320C40. Um dos aspectos importantes desse processador é a alta 
conectividade, através dos 6 portos de comunicação, de 8 bits, com fila de entrada e saída, e do coprocessador 
de DMA interno ao chip, capacitado para autoiniciação, sem interferência da CPU. Explorando essas 
características apresenta-se um modelo de processamento paralelo mu/ti-thread , exemplificando a sua 
aplicação no processamento de imagens, através do operador Laplaciano com a divisão em sub-imagens, 
alocadas em processadores paralelos. É apresentado um estudo de desempenho da arquitetura, levando-se em 
conta o exemplo de aplicação e os mecanismos de transferência de mensagens. 

I.INTRODUÇÃO 

o presente trabalho é baseado no processador digital de sinais (DSP) de alto desempenho e alta 
conectividade, denominado TMS320C40 da Texas Instruments, que tem seis portos de comunicação de oito 
bits, permitindo a sua interconexão estática a seis outros processadores. Neste projeto apresenta-se uma 
possibilidade de implementação de arquiteturas paralelas usando esses componentes, em formato padrão 
industrial TIM-40, de cartões de circuito impresso, contendo o processador e a memória principal externa à 
CPU. É apresentado um modelo de processamento dirigido a mensagens, apropriado para programação mu/fi
thread, que faz com que seja otimizado o desempenho global do sistema, através do esquema de múltiplos 
contextos. 

Como exemplo de aplicação é mostrado o processamento de imagem, através de operador Laplaciano. 
A imagem é dividida em sub-imagens para que o processamento paralelo e a análise de desempenho sejam 
possíveis. 

2.PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS DO PROCESSADOR 

o TMS320C40, processador digital de sinais da Texas Instruments, usado neste projeto, é um 
processador super-escalar, apresenta alto desempenho de 275 MOPS (milhões de operações por segundo) e 320 
Mbytes/s de throughput, tamanho de palavra de 32 bits, espaço de endereçamento efetivo de 16 Gbytes, em dois 
dutos de memória · independentes, denominados de duto global e duto local. As operações de soma/subtração 
inteiras e lógicas são de 32 bits e as de ponto flutuante, 40 bits~ as multiplicações são para números inteiros de 
24 bits, e para números ponto flutuante, de 32 bits. As operações aritméticas são executadas num único ciclo. 

Os 6 portos de comunicação bidirecionais de alta velocidade, 20 Mbytes/s por porto, de 8 bits, se 
associam a canais de DMA, contendo uma fila de entrada e uma de saída. Um coprocessador atua no processa-

(*) ArqMDSP: Arquitetura Multiprocessadora Usando DSPs - Projeto parcialmente financiado pelo CNPq, 
ProTeM-CC-fase 2. 
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mento de operações relativas aos canais de DMA aliviando o proce~sador. A transferência de dados pelo DMA 
é feita de forma concorrente em relação ao processador, sendo que o coprocessador tem a capacidade de 
autoiniciação, após o fim da execução de transferência de um bloco de dados, sem a interferência da CPU 
[Texas, 91]. 

O coprocessador de DMA tem barramento de endereçamento e de dados dedicados que permite acesso 
à memória independentemente da CPU. O controle de transferência de blocos de dados pelo DMA é baseado 
num conjunto de registradores de operação, que ficam mapeados na memória. Para cada um dos seis canais de 
DMA são definidos os seguintes registradores de operação, de 32 bits, em endereços subsequentes: 1) 
Registrador de Controle do Canal~ 2) Endereço do Originário~ 3) Endereço do Índice do Originário~ 4) 
Contador de Transferência de Saída~ 5) Apontador de Enlace 1 ~ 6) Endereço do Destinatário~ 7) Endereço do 
Índice do Destinatário~ 8) Contador de Transferência para Entrada~ e 9) Apontador de Enlace 2. 

O primeiro registrador apresenta diversos parâmetros de programação para o funcionamento do canal. 
Os três registradores seguintes são delimitadores para os dados do canal para a operação de saída, onde os 
dados são lidos da memória e enviados para a fila de saída. O registrador seguinte, Apontador de Enlace . 1, 
refere-se ao endereço de memória onde se localiza a descrição da próxima operação do coprocessador. A 
autoiniciação refere-se ao carregamento dessa descrição para a área de registradores de operação. Os quatro 
registradores restantes definem o funcionamento do canal para a operação de entrada, em que os dados são 
lidos da fila de entrada para a memória. 

O coprocessador de DMA, após uma operação de transferência de bloco, carrega os novos valores de 
descrição para os seus registradores de operação. Os apontadores de enlace especificam o endereço de descrição 
para a carga dos novos valores de registradores de operação do DMA, que tem endereço fixo na organização de . 
memória do TMS320C40. 

Por exemplo, sob autoiniciação, os passos para o carregamento dos registradores do canal de DMAO, o 
primeiro dos seis canais, seguem o seguinte algoritmo: 
Algoritmo 1: 
1) Ler o apontador de enlace pra a próxima operação de DMA. O apontador é o endereço de memória 

contendo a descrição do primeiro registrador de operação do canal de DMA; 
2) Ler esse conteúdo apontado e escrevê-lo no endereço 01000AOh (endereço do primeiro registrador de 
controle do canal de DMA O); 
3) Incrementar o apontador de enlace; 
4)Buscar a próxima palavra e escrevê-la no próximo endereço (01000A1h); e 
5) Repetir o procedimento até o carregamento do bloco inteiro de registradores do canal de DMA. 

3. ARQUITETURA PARALELA - ArqMDSP 

A arquitetura proposta é escalável e tem uma estrutura genérica, uma vez que a sua implementação 
depende das necessidades de aplicação. Ao mesmo tempo, o uso do padrão TIM-40 de módulos 
processador/memória, facilita a essa implementação. 

Nas extremidades são acoplados os dispositivos periféricos e na parte central, a estrutura de elementos 
processadores constituídos de módulos TIM-40. A topologia de interconexão depende do número de 
processadores, podendo variar desde uma totalmente conexa, até malhas multi-dimensionais. Os dispositivos 
periféricos referidos podem ser unidades de armazenamento de dados como discos magnéticos, estações de 
trabalhoSUN ou IBM AT, captadores e digitalizadores de imagens, visualizadores de imagens e acesso a redes 
locais Ethemet. O único dispositivo periférico necessariamente presente em todos os protótipos é uma estação 
de trabalho para servir de interface homem/máquina do sistema. Para aplicações de processamento de imagens, 
os dispositivos de captação, digitalização e visualização de imagens são frequentes. 

4. ArqMDSP: COMUNICAÇÃO ENTRE OS PROCESSADORES 

Existem basicamente duas formas de transmissão de mensagens através de multi-computadores: a) 
store-and-forward em que a mensagem em forma de pacote, transmitido pelo originálio, passa de processador 
a processador, que recebe o pacote inteiro, e depois retransmite para o próximo processador, até que o pacote 
seja transmitido ao destinatário~ e b) wormhole em que a mensagem é dividida em pequenos segmentos 
denominadosjlits e são transmitidos segmento a segmento, de processador a processador, sincronamente, numa 
feição pipeline, através de um hardware específico de comunicação [Dally, 90], [Dally, 92]. A Figura 1 ilustra 
a estrutura de uma mensagem e os dois esquemas de roteamento. 
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Figura 1. a) a estrutura básica de uma mensagem, pacote eflit; b) esquema de roteamento store-and-forward; e 
c) esquema de roteamento wormhole. 

Explorando os conceitos de pipeline, a transmissão do tipo wormhole apresenta uma latência de 
comunicação independente da distância entre os processadores envolvidos, no caso em que o comprimento do 
flit é bem menor que o comprimento do pacote [Hwang, 93]. 

Seja L o comprimento do pacote em bits~ Wa taxa de transmissão do canal em bits/s~ D a distância ( 
número de nós participantes menos 1) e F o comprimento doflit (em bits). A latência de comunicação Tsfpara 
o esquema store-and-forWard é expressa por: 

Tsf= (L / W) . (D + 1) (Equação 1) 
enquanto que a latência Twh para o esquema wormhole é expressa por: 

Twh = (L / W) + (F / W) . D (Equação 2) 
A latência Tsf é diretamente proporcional a D e a latência Twh = L / W se L "> > F. Assim, a distância é 
desprezível na latência de roteamento no esquema wormhole. 

A definição de flits em blocos de tamanho fixo, faz com que a transferência por autoiniciação 
sincronizada pela CPU permita uma eficiência acima do roteamento por store-and-forward. Isso porque através 
do sincronismo de transferência de blocos flits pode-se implementar um esquema pipeline de transmissão 
desses blocos ao longo da estrutura de processadores paralelos. Diversos blocos de flits podem ser transferidos 
de um processador para outro simultaneamente fazendo com que para o caso em que o tamanho do pacote seja 
muito grande em relação aos blocos, o tempo de transferência seja independente da distância entre os 
processadores. 

5. MODELO DE PROCESSAMENTO MULTI-THREAD PARA O ArqMDSP 

Um thread é uma sequência de instruções que são executadas num processador e que pertencem a um 
mesmo contexto. O modelo de arquiteturas multi-thread permite a mudança de contexto num mesmo 
processador, fazendo com que trechos de contextos diferentes sejam alternados durante o processamento. 
Existem as seguintes possibilidades de critérios de alternância [Hwang, 93]: a) alternância no cache miss; b) 
alternância em cada load; c) alternância a cada instrução~ e d) alternância a cada bloco de instruções. 

Um processador multi-thread pode ser implementado usando o modelo de processamento dirigido por 
mensagens. O processador abstrato desse modelo tem uma fila de ativação, ativador e executor de thread. Um 
thread é invocado pelo ativador, que recebe como entrada os elementos: 1) P - identificação do processador 
destino~ 2) 1 - apontador de instrução ~ e 3) D - ponteiro de dados. Os elementos 1 e D identificam o ponto de 
início para o thread. A fila de ativação mantém os elementos identificadores de ativação esperando pelo 
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disparo. O executor executa as instruções de um certo thread, determina a criação de um novo ativador e 
termina o thread corrente [Sakai, 94], [Dally,92]. 

Para a implementação de um sistema mu/ti-thread usando o TMS320C40, a fila de ativação é 
controlada pelo coprocessador de DMA. O ativador e o executor devem ser implementados pela CPU. Essa 
implementação deve gerar um overhead uma vez que os mecanismos de alternância dos contextos é assistida 
por software, porém, o paralelismo de operações da CPU e do coprocessador de DM~ faz com que esse 
overhead seja mínimo. A Figura 2 mostra o modelo de processador dirigido por mensagens. Nesse modelo é 
também mostrada a função de fork para a criação de uma nova ativação, que é enviada à fila de ativação, 
invocando um novo thread . 

FORK 

EXECUCAO 
DE 

THREAD 

FILA DE 
ATlVACAO 

j 

1 

ATlVADOR 
DETHREAD 

TERMINO 
DOTHREAD 

Figura 2. Modelo de processador dirigido por mensagens. 

DE OUTRO 
NO 

') 

P/OUTRO 
NO 

6. DETERMINAÇÃO DO DESEMPENHO NUM EXEMPLO DE APLICAÇÃO 

O exemplo de aplicação escolhido, serve para medir o desempenho ideal da arquitetura paralela. Um 
operador, constituído de 9 elementos dispostos em matriz 3 x 3, para obtenção de um ponto da imagem final 
processada é feita através da multiplicação elemento a elemento dessa matriz Laplaciano pelos pixels 
correspondentes da imagem original de 1024 x 1024 pixels, 8 bits por pixel. Os resultados das multipHcações 
são acumulados para resultar no valor final do pixel processado, correspondente ao ponto central da matriz 
[Galbiati, 90], [Romão,94]. Como o TMS320C40 tem a capacidade de realizar as operações de multiplicação e 
acumulação num ciclo, a obtenção de um valor final processado é obtido em 9 ciclos, um para cada 
multiplicação/acumulação. Desprezando os overheads devido ao tempo de execução de instruções de controle~ 
considerando-se que o tempo de comunicação sejam desprezíveis devido à operação paralela entre a CPU e o 
coprocessador~ que o tempo de ciclo de uma instrução do TMS320C40 é de 20 ns~ e finalmente o tempo de ciclo 
de transferência de um byte de 50 ns~ foram obtidos os seguintes resultados de desempenho, para: a) Tabela 1, 
para roteamento store-and-forward e b) Tabela 2, para roteamento wormhole. 

Tabela 1. Resultado de cálculos usando o roteamento Store-and-forward. 
Num Quantidade Tempo Tempo Tempo Speed- Log 
Proc de Dados Proc. Transf. Total Up n 
(n) (ms) (ms) (ms) 

1 1.048.576 188,74 - 188,74 1 1 
4 262.144 47,18 26,21 73,39 2,5 2 

16 65.536 11,79 13,10 24,89 7,5 4 
64 16.384 2,94 6,55 9,40 20,0 8 

256 4.096 0,73 3,27 4,00 47,1 16 
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Tabela 2 Resultado de cálculos usando o roteamento Wormho/e 
Num Quantidade Tempo Tempo 
Proc deDados . Proc. Transf. 
(n) (ms) (ms) 

1 1.048.576 188,74 -
4 262.144 47,18 13,10 

16 65.536 11,79 3,27 
64 16.384 2,94 0,81 

256 4.096 0,73 0,20 

21 

Tempo Speed- Log 
Total Up n 
(ms) 

188,74 1 1 
50,28 3,7 2 
15,06 12,5 4 
3,75 50,3 8 
0,93 202,9 16 

A Figura 3 mostra os gráficos de Speed-up versus número de processadores, para os dois esquemas de 
roteamento. Nota-se que no roteamento store-and-forward foi considerado o tempo de transferência de log(n). 
Observa-se que no esquema de roteamento, da Tabela 1 o speed-up é perto do logaritmo do número de 
processadores, enquanto que no esquema da Tabela 2, esse valor é próximo do número de processadores. 

256 

SPEED-UP , 

1.92 

128 

64 

/' 
/' 

416 

, 

"///,/'~'/,/ 

/////' STEP-AND-FORWARD 

64 

__ ______ ___ -------------~~~(N) 

256 

NUM. DE PROCESSADORES 

Figura 3. Gráfico de Speed-Up, para os dados representados nas Tabelas 1 e 2. 

7. ArqMDSP: IMPLEMENTAÇÃO 

A implementação de uma arquitetura paralela usando TMS320C40 é facilitada pelo uso de módulos 
TIM-40 que incorpora num cartão de circuito impresso processador/memória e outros dispositivos . . Esses 
módulos medem 4.2" x 2.5" (106,7 mm x 63,5 mm). Esses módulos são usados em cartões portadores 
(mainboards) com as funções básicas de alimentação e reset, bem como fiações de interconexões e testes. 

Os módulos TIM-40 possibilitam implementações de arquiteturas paralelas. Existem, também, projetos . 
específicos de cartões TIM-40, como os de captura e visualização de imagens, onde é essencial o acoplamento 
forte entre a memória de vídeo e o processador. 

O desenvolvimento de arquiteturas paralelas ArqMDSP está sendo implementado numa estação de trabalho 
SUN, no Departamento de Computação da Universidade Federal de São Carlos, DC/UFSCar. Outros três protótipos 
baseados em IBM AT estão sendo desenvolvidos pelo CNPDIAlEMBRAPA, DC/UNESPlBauru e 
LAC/UFPRlCOPEL [Saito,94]. 

A Figura 4 ilustra o exemplo de aplicação mostrando um processamento usando quatro processadores. 

8. CONCLUSÕES 

O presente trabalho procura descrever os principais aspectos do desenvolvimento de protótipos das 
arquiteturas paralelas ArqMDSP. 
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Devido ao alto desempenho da CPU e do sistema de interconexão pelo coprocessador DMA. foram 
analisados os aspectos de roteamento e de modelos de processamento dirigido a mensagens. A análise desses 
aspectos através de uma aplicação de processamento de imagens mostra que numa situação ideal, a arquitetura 
apresenta um desempenho alto, com speed-up próximo ao número de processadores. Porém, para se obter esse 
resultado, e para que a aplicação seja de uso geral, devem ser implementados os sincronismos de roteamento e o 
modelo de processamento dirigido por mensagens para permitir o processamento de multi-threads de 
programas e de atendimento ao roteamento. 

Figura 4. Diagrama ilustrativo da aplicação usando o operador Laplaciano, e 4 processadores. 
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Os sistemas de controle tradicionais avançaram 
muito, e constituem uma ferramenta importante para 
resolver questões complexas. Contudo, existem 
sistemas que são de difícil modelagem ou até mesmo 
impossível de se modelar. Mas como controlar esses 
sistemas muito complexos, não lineares, nebulosos ou 
de parâmetros de difícil determinação? 

A lógica difusa, é uma ferramenta que procura tratar 
de eventos imprecisos ou nebulosos, ou ainda, de 
problemas que não tenham um modelo matemático 
exatamente definido. A lógica difusa é entendida 
como sendo um sistema de lógica baseada em "fuzzy 
sets", isto é, ao invés de valores rígidos "verdadeiro" 
ou "falso", definidos na lógica de Boole [Tog-9Ia], 
leva em conta todos os valores do intervalo, ou seja, 
intervalo real (0;1]. A lógica difusa tem a 
vantagem de se poder utilizar conceitos humanos, 
tais como: "muito", "perto", "longe", "alto", entre 
outros, com relativa facilidade [Kau-75]. 

Como exemplo de aplicação, com controle difuso, 
pode-se citar: o controle nas derrapagens de curvas 
feitas por automóveis [Lücke-95], temperatura [Vio-
93], precisão no contorno do traçado de um 
posicionador ou pistola para pintura com equilíbrio 
de distância e velocidade [Lücke-95], foco de 
imagens [Pal-93], etc. 

Computacionalmente, a lógica · difüsa · se baseia na 
utilização de uma estrutura de linguagem natural no 
formato "IF - THEN". Ao agrupamento dessas 
estruturas, "IF - THEN", denomina-se conjunto de 
inferências e as regras difusas surgem exatamente 
nesses conjuntos de inferências. 

3. O PROCESSADOR FC110 
As vantagens que a lógica "fuzzy" apresenta, ganhou 
o interesse de vários especialistas e empresas no 
mundo todo. 

A Togai Infralogic está comercializando o FC 11 O, 
processador de lógica difusa, que reune em sua 
arquitetura tecnologia CMOS RISC, operando a 
IOMips, com um conjunto de instruções 
especializadas para avaliação de base de regras. 

O FCIIO DFP ("Digital Fuzzy Processor"), possui as 
seguintes características: 

· Avaliação eficiente de bases de conhecimento; 
· Suporte de programação de alto nível; 
· 100.000 avaliações de regras "fuzzy" por segundo; 
· 60.000 saídas "Crisp" por segundo 1 00% avaliadas; 
· Diretamente suporta mais de 800 regras; 
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· Até 256 argumentos "IF" e "THEN"; 
· Arquitetura de microprocessador e conjunto de 
instruções; 
· Faz interface diretamente a microprocessadores 
comuns; 
· 64 bytes de RAM, interna, dividida com o 
equipamento anfitrião; 
· 256 bytes de Memória Mapeadas I/O externa; 
· 128K bytes de espaço de endereço da base de 
conhecimento; 
· Tecnologia CMOS de baixa potência; 
· Arquitetura completa Harvard; 

O processador FC 11 O é de alta performance VLSI 
projetado para aplicações específicas de lógica difusa 
em tempo real. Sua configuração de único "chip" o 
faz pequeno o suficiente para aplicações específicas 
sensíveis, enquanto sua grande base externa de 
conhecimento o faz poderoso o suficiente para 
complexos sistemas cujo controle seja feito por lógica 
difusa. 

A arquitetura do FC 1 10 é otimizada para avaliação de 
base . de conhecimento da lógica difusa. Estas 
otimizações fornecem enorme flexibilidade e 
melhoramentos na velocidade sobre as tecnologias 
existentes. Sua capacidade de interface permite ao 
usuário explorar todo o espectro . de possíveis 
arquiteturas de sisterria, desde a operação como um 
processador solitário até o uso como um co
processador. 

O FC 11 O suporta bases de conhecimento com até 
128K bytes de informação de funções de pertinência 
ou de regras. O formato das regras pennite um 
número variável de afirmações "IF" e "THEN". As 
funções de pertinência são também flexíveis, tendo 
até 256 elementos na função de pertinência e 8 bits de 
resolução. 

O processador é acomodado em uma embalagem 
plástica de 68 pinos portadora do "chip", usando 56 
pinos de sinal e 12 pinos de força e aterramento. 

Os dados acima foram obtidos em [Klc-91]. 

4. O SEGUIDOR DIFUSO 
O seguidor baseado em . um controlador difuso 
dedicado é um dispositivo projetado para · contornar, 
com precisão, superfícies côncavas, convexas ou 
planas e utiliza uma placa "fuzzy", acoplada a um 
microcomputador, denominada mc-fuzzylab com o 
processador FC 11 O que é específico para processar 
lógica difusa. 
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Resumo 
Inúmeras técnicas e ferramentas originadas do desenvolvimento da inteligência artificial estão sendo utilizadas em 
controle inteligente, nas mais variadas aplicações. Em particular, as técnicas baseadas na lógica difusa ("fuzzy 
lógic") estão contribuindo para o desenvolvimento de muitos projetos. Mais recentemente, surgiram no mercado 
processadores como o FCl 10 da Empresa Togai Infralogic [Tog-91a]. 

Este trabalho descreve o controle de um seguidor eletro-mecânico com a utilização de uma placa, "mc
FUZZYLAB", projetada e confeccionada na Alemanha [Kle-91] que faz uso do processador FCl 10. A placa está 
acoplada a um equipamento anfitrião, PC, e o processador "fuzzy" FC 1 10 controlará uma máquina que manterá um 
dispositivo em uma distância constante ao contornar objetos. O controle é feito em duas dimensões, ou seja, no 
plano. 

1. INTRODUÇÃO 
O documento que ora apresenta-se, busca mostrar um 
trabalho de pesquisa elaborado usando-se uma placa 
com o processador FCII0 da Togai Infralogic 
adquirida na Alemanha [Lücke-95]. 

Na primeira parte são mostrados aspectos básicos da 
lógica difusa, voltados para a área de controle. 

Segue-se a descrição do processador "fuzzy" FC 1 10 
da Togai e suas características. 

Descreve-se, também, a constituição do sistema 
difuso para o controle do seguidor, e da parte física 
do sistema que envolve um sensor, a máquina de 
controle e a placa "fuzzy". 

2. A LÓGICA DIFUSA 
OS sistemas de controle desenvolvidos até hoje, 
tentam resolver problemas com eficiência, ajudando o 
homem a obter resultados importantes em vários 
campos de atuação. 
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A descrição da montagem do seguidor difuso é a 
seguinte: primeiramente, foi acoplado a uma máquina 
que se move tanto na direção do eixo X quanto na 
direção do eixo y, um sensor (resistor linear variável) 
com uma barra, sensível às variações do traçado no 
movimento e uma mola acoplada a esta barra. A barra 
se move quando ocorre variação na fonna ou altura 
do objeto em relação ao eixo Y e este movimento é 
sentido pelo resistor que transmite a infonnação à 
placa "fuzzy" através de um divisor de tensão. A 
placa "fuzzy" coleta os dados por meio de um 
conversor AID e define após o processamento 
difuso, o afastamento ou a aproximação do bloco que 

y 

2S 

está conectado ao braço do seguidor. A mola, 
auxiliará para que o braço fique na posição normal. 

A interface coletora de dados, é justamente o 
conversor A/D utilizado, que está na placa "fuzzy". 

Um arquivo FPL - "Fuzzy Programming Language"
comporta as regras e fonna a base de conhecimento 
para o sistema difuso. 

Uma interface feita em linguagem C, faz a 
comunicação entre o programa de controle e o 
programa em FPL . Desta forma, se constitui o 
sistema difuso que controla o seguidor . A figura 1, 
abaixo, representa a montagem feita em laboratório. 

I mola I 

~ I sensor(potenci6metro) 

mc-fuzzylab I 

< interface> j 
r-----;----;----:--~ / 

roda de seguimento I --
objeto fixo inclinado 

x 

z 

Figura 1 - Representação da montagem do seguidor difuso. 
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5. O SISTEMA 
SEGUIDOR 

DIFUSO DO 

A figura 2, a seguir, mostra o sistema difuso com a 
utilização do processador FC 11 0, apresentando a 

Processador 
Anfitrião 
ou Interface 
de 1/0 
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arquitetura básica do sistema, contudo, há outras 
arquiteturas que devido ao tipo de aplicação, 
diferenciam-se da arquitetura apresentada, mas o 
modelo básico é visível mesmo nas aplicações mais 
complexas. 

mc-fuzzylab 

Endereço .., 
Base de Conhecimento 

(ROM, RAM ou EPROM} < Dados I 

Via de Comunicação 
Aplicação 

Sensores/ Atuadores 

Figura 2 - Arquitetura do sistema de controle do seguidor difuso utilizando processador FeIIO. 

o sistema está sendo desenvolvido com um bloco que 
se move em sentido bidirecional, cujo acionamento é 
realizado através de motores elétricos de passo. Esses 
motores atuam diretamente nos eixos x-y. Desta 
forma, ao mesmo tempo que o objeto é contornado, é 
feito o recuo ou a aproximação do braço que irá 
seguIr a peça (objeto), conforme indicado, 
anteriormente, na figura 1. 

6. PROCESSO DE INFERÊNCIA 
PARA O SEGUIDOR DIFUSO 
Na execução da estratégia de controle, representada 
pelo conjunto de regras, o primeiro passo é a 
classificação das variáveis de entrada com relação as 

respectivas variáveis linguísticas. Feita a classificação 
( correspondente ao módulo de "fuzzyficação"), o 
procedimento de inferência (lógica de decisão) avalia 
as regras da seguinte forma: para cada regra, o grau 
de ativação da ação de controle é calculada de acordo 
com o resultado da combinação de antecedentes, que 
constitue a parte "IF". Se a regra de . inferência é 
MÍN -MÁx, o resultado da inferência, para uma 
regra, é obtido pelo mínimo entre o grau de 
combinação dos antecedentes e consequêntes [Gom-
92]. 

Desta forma, mostra-se na figura 3 o processo de 
inferência para três regras do controlador do seguidor 
difuso. 
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/ ~.9 ......................... 1 ............ ?lz~9. ........... ~~.~~ .... ~ .. .. '-0.40 

'------~--..;....-~--... . :. ---... 
10mm 

DISTÂNCIA BAIXA 
10%) 

VARIAÇÃO BAIXA_POS 
BRAÇO DO SEGUIDOR 

APROXIMADO DO OBJETO 

0.338.·· ......... ... .. ; ................. / ....... · .. ·.?fin. .... ; ....... I\fÍ~~f:).~ .... '- 0.33 

iOmm t{)0/o 

DISTÂNCIA ZERO 

08mm'· 10% 

DISTÂNCIA BAIXA V ARIAÇÃOBAIXA_NEG 

BRAÇO DO SEGUIDOR 
MANTIDO NA POSIÇÃO 

BRAÇO DO SEGUIDOR 
AFASTADO DO OBJETO 

Figura 3 - Apresentação de três regras para controle do seguidor e o processo de inferência. 
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Terminada a inferência, a ação final é calculada a 
partir da união das contribuições proporcionadas por 
cada regra ativada. 

O último passo consiste na determinação do sinal de 
controle a ser enviado ao processo, que neste caso 
seria um sinal (valor resultante) que ordenará a 
diminuição, o aumento ou a manutenção da distância 

do braço do seguidor ao objeto. O valor resultante, . 
será calculado . através da "defuzzification", 
utilizando-se um método que aplica-se usualmente, o 
método do centrÓide. 

A figura 4, a seguir, mostra a estrutura real montada 
em laboratório. 



28 

Figura 4 - Montagem física do seguidor difuso. 

7. CONCLUSÃO 
O seguidor difuso implementado, é uma 
demonstração da simplicidade de solução que pode-se 
ter em problemas mais complexos. Entre muitas 
aplicações possíveis desta instalação pode-se citar 
pintura de objetos, fresamento de placas~ em cirurgias 
de precisão monitoradas~ etc. 
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Embora o sistema montado seja muito simples, 
constitui a base para a solução de problemas mais 
elaborados. Será desejável, em certos casos, que o 
controle seja feito em três dimensões~ podendo-se 
analisar um objeto (tridimensional) e como ele está 
disposto no espaço. 

... 
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Resumo 

Apresenta-se neste trabalho um algoritmo simples e eficiente para a identificação de 
sistemas dinâmicos por meio de modelagem difusa. Nessa proposta, as relações entre 
entrada e saída presentes e futuras do processo são definidas a partir de sentenças do tipo 
SE-ENTÃO de forma que mesmo uma pessoa .leiga possa entender ou mesmo prever o 
comportamento do sistema a partir de suas entradas. Para testar e validar o algoritmo 
proposto um estudo simulado foi realizado usando plantas padrão apresentadas na 
literatura. 
Palavras-Chave: Modelagem Difusa ; Identificação de Sistemas ; Lógica Difusa . 

1. Motivação 

Uma das formas freqüentemente usadas 
para se descrever um processo com uma entrada e 
uma saída é modelar o seu comportamento a partir 
de equações de diferenças finitas. Assim, para um 
processo com uma entrada u(t) e uma saída y(t), a 
saída do processo é descrita por um modelo 
ARMAX [1]. 

u(t) • I 

- . Processo 

Figura 1 - Modelo Entrada/Saída do processo. 

o modelo correspondente é do tipo: 

Yt=-aIYt-raiYt-T ... -a"J't-m +b IUt-l+b2Ut-2+ ... + 
b"ut_n+ruído 

onde Yt,yt-bYt-2, ... ,Yt-m representam os valores para a 
saída nas últimas m amostragens no tempo e UhUt-l , 
Ut-2"",Ut-n representam as entradas do processo nas 
últimas n amostragens realizadas em intervalos 
regulares no tempo. A saída y'(t), gerada pelo 
modelo, deve ser o mais próximo possível de y(t). 

Vários algoritmos de estimação de 
parâmetros são apresentados na literatura [1]. 
Nestes, os parâmetros de entrada e de saída são 
calculados a partir dos coeficientes 
aJ, a2, ... ,am,b J,b2, ... ,bn . 

Uma das desvantagens desse tipo de 
modelagem é que o "conhecimento" adquirido fica 
expresso pelo conjunto de números 
(aJ,a2, ... ,a".,b J,b2, ... ,bn), que pode ter pouco ou 
nenhum significado para um. leigo. Outra 
desvantagem é que este método não é adequado 
para processos não-lineares, a menos que as não
linearidades sejam explicitamente 'consideradas no 
modelo. 

Uma proposta alternativa para resolver 
este tipo de problema é a "modelagem difusa". Esta 
consiste em modelar as relações entre entradas e 
saídas usando variáveis linguísticas. As principais 
vantagens de uma modelagem difusa são: uma base 
de conhecimentos que poderia ser- interpretada 
facilmente e a capacidade para modelar processos 
não-lineares. Regras difusas do tipo: 

se Entrada=Alta então Saida=Média. 
se Entrada=Baixa então SaúJa=Baixa. 

são mais fáceis de serem interpretadas que 
números (como nos coeficeientes de um modelo 
ARMAX). 

A modelagem difusa pode ser feita 
utilisando-se vários métodos. Pedrycz em [5] e 
Kosko em [3] propõem uma modelagem usando 
redes "Neuro-Fuzzy" [4] combinadas com o 
método de "Clustering" [6]. Este tipo de algoritmo 
foi chamado por Kosko em [3] de DIRO (Data In 
Rules Out). . 
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"Neuro-Fuzzy" . é um tipo de Rede 
Neuronial na qual os "neurônios" são operações 
lógicas difusas. O método de "Clustering" é um 
método para agrupar um número grande de dados 
em um número pré determinado ou não de 
conjuntos. A combinação destes métodos fornece 
um meio de se fazer urna modelagem difusa. 

Uma das desvantagens mais sérias da 
modelagem difusa é a "explosão de regras", isto é, 
o banco de regras pode exigir um número muito 
grande de regras. Isto é indesejável pelo menos por 
duas razões: um banco muito grande é de dificíl 
interpretação (neste caso, viola-se um dos objetivos 
do trabalho) e muitas regras requerem muita 
memória e muitos cálculos, tornando inviáveis as 
modelagens na prática. 

Propõe-se~ no presente trabalho, um 
processo de modelagem do tipo DIRO com duas 
vantagens adicionais. A primeira é a simplicidade. 
O algoritmo computacional é rápido, pois não 
exige um número muito grande de cálculos. A 
segunda é o emprego de um banco de regras 
reduzido. O algoritmo produz regras difusas onde, 
para que estas sejam significativas 
(representativas), só são incluídas regras que sejam 
realmente necessárias à conformação do modelo 
aos dados. Isto é possivel pelo. fato de a "explosão 
de regras" ser devida a inúmeras regras que não 
tem valor prático pois nunca são acionadas. 

Uma das grandes vantagens deste tipo de 
modelagem é a capacidade de representar 
processos com comportamento não-linear. 

2. Descrição da Proposta 

No programa usado, as medidas y"Yt-J,Yt-2, 

... ,Yt-m e Ut>Ut-J,Ut-2"",Ut-n são tratadas corno 
números difusos sendo portanto associadas, a cada 
uma delas, graus de pertinência a conjuntos difusos 
pré definidos. Dessa forma, cada entrada llt e saída 
Yt será tratada como sendo um conjunto de graus de 
pertinência WJ,W2,W3, ... ,Wk onde k é o número de 
conjuntos difusos associados à entrada e à saída. 

A proposta do trabalho é implementar 
uma "máquina de modelagem difusa", que, 
tomando como entradas as medidas Yt-J,Yt-2,'''' 

Yt..""Ut-J,Ut-2, ... ,Ut-n. gere urna saída Y 'to Os 
parâmetros m e n do modelo são pré-determinados 
pelo usuário. Uma generalização do método 
poderia ser feita para processos de entradas e 
saídas múltiplas. 

A modelagem é realizada "on-line", ou 
seja, recursivamente enquanto o processo . se 
desenvolve. Este é um requisito importante pois, 
numa próxima fase do trabalho, pretende-se 

~
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implementar um controlador difuso adaptativo que 
utilize as informações dadas pelas regras geradas 
pela modelagem difusa para sintonizar 
automaticamente o controlador. 

3. Princípios de Funcionamento da 
Modelagem Difusa Proposta 

A seguir são descritas as etapas de 
funcionamento da "máquina" usada para 
realização da modelagem difusa. Estas etapas 
demonstram como um conjunto de entradas são 
processadas, gerando um banco de regras e como a 
saída é finalmente calculada. 

i. Difusão - Um difusor (elemento que transforma 
variáveis reais em um conjunto de k graus de 
pertinência para cada conjunto difuso definido) 
atua nas entradas da "máquina". Por exemplo~ para 
urna variávellinguística e k= 3 poderíamos ter: 

CX1xJ 
-100% -50% o 50% 100% 

Figura 2 - Exemplo de conjuntos difusos. 

onde N (Negativo), Z (Zero) e P (positivo) são 
conjuntos difusos associados à variávellinguística. 

A difusão das variáveis linguísticas é feita 
segundo o esquema abaixo: 

2 
Yt-l 

2 
Yt-2 

A primeira matriz (A) contém as entradas 
do difusor e tem dimensões (m+n)xl. A segunda 
(B) contém graus de pertinência de cada entrada e 
tem dimensões (m+n)xk. É importante notar que 
estas matrizes representam o conjunto de medidas 
realizadas em um instante t. 

ii. Criação de Regras - Nesta etapa, o algoritmo 
busca as regras difusas que se aplicam à medida 
feita. O conjunto de todas as regras difusas 

.!.c 
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possíveis é o conjunto de todas as combinações 
possíveis de (m+n)xk elementos da matriz B. O 
número de regras possíveis (N) vale portanto: 

N = k(m+n) 

Uma regra difusa tem o seguinte formato: 

se ANTECEDENTES então CONSEQUENTES. 

Como na modelagem difusa, as relações 
de EIS não são conhecidas a priori, as regras são 
do tipo: 

r: Se Y(t-l)=a] e Y(t-2)=a2 e ... e Y(t-m)=a", e 
U(t-l)=Pl e U(t-2)=P2 e ... e u(t-n)=Pn então y't=y. 

onde aJ,a2, ... ,a""Pl,P2, ... ,P",r(aj, Pj, e r E v: onde 
V tem k elementos e representa os conjuntos 
difusos definidos) representam uma das variáveis 
linguísticas envolvidas e podem variar, 
independentemente. r é uma regra e temos 15rsN. 
ré ajustado de forma a se ter Y 't=Yt. 

Associado a cada regra tem-se a média da 
saída do sistema para cada regra Yr. 

iii. Cálculo de Yr - Neste estágio, o algoritmo 
efetivamente calcula (avalia) as regras, onde são 
gerados os CONSEQUENTES para as regras 
criadas no estágio anterior. 

Considerando-se que, para uma dada 
combinação de antecedentes, o conseqüente deve 
ser determinado a partir de uma medida Yt, o valor 
mais provável da saída y't para uma combinação 
poderia ser aproximada pelo seu valor médio, 
ponderado pelo valor mínimo dos graus de 
pertinência da regra (Minr), isto é: 

onde H é o número de vezes que a regra r foi 
ativada e h (J:s1z:5H) representa os valores de Minr 
e YI nos instantes em que a regra foi ativada. Minr é 
o peso atribuído a uma regra e vale: 

Ml·n - m,·n(ya) ya2 ••• ya.. u P) u P2 ••• up,,) 
r - 1-1' 1-2' 't-m' 1-1' t-2' 't-n 

Para evitar que o banco de regras cresça 
muito, o algoritmo cria apenas regras que não 
tenham nenhum grau de pertinência igual a zero. 
Caso a regra já exista~ esta não será destruída, pois 
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ela representa um conhecimento acumulado no 
passo anterior. 

Visando acelerar a convergência do 
algoritmo de ajuste do modelo, o erro quadrático 

pode ser usado para pesar mais os valores Min(r,h) 
no cálculo de Yr. Assim, se o erro for grande, 

Min,.. fj/ terá efeito mais pronunciado do que se, 
para o mesmoMinr~ fj/for pequeno. Tem-se então: 

H 

LY(t,h)Min(r,h) f//IJ 
- 17=1 Yr = ....:..:.......~H~-----

L Min(r,h) f//h 
17=1 

Dessa· forma, quando o sistema converge, 
ambas as equações geram Yr =y,.. 

Uma vez calculado Yr' o valor de r é 
igualado ao conjunto difuso cujo centróide é mais 
próximo de Yr. Feito isto, tem-se uma regra 
completa: os antecedentes e consequentes foram 
encontrados. É claro que, à medida que o processo 
se desenvolve e mais medidas são feitas a média, 
Yr de uma regra pode variar e junto com Yr o 
consequente estimado para a regra. 

iv. Concentração - Como o objetivo é aplicar o 
controlador difuso a processos reais, que não 
operam diretamente com variáveis difusas é preciso 
transformar número difuso em um nUmero real: 

c = [Y'tl y't2 

C representa os graus de pertinência da 
saída e D o valor da saída já concentrado. 

A saída estimada y't para o processo pode 
assim ser comparada com a real: 

TI 
@] 
+ 

Difuso 

·ll
y(tJ 

Processo . 

@
-~~Y'(tJ 

Erro de 
Estimação ( 'If) 

Figura 3 - Diagrama de blocos da "máquina de 
modelagem" . 
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4. Implementação 

A solução computacional empregada é 
muito simples. O programa utiliza uma estrutura 
de dados que foi inspirada na estrutura sugerida 
em [4]. A estrutura de dados foi modificada para 
facilitar a implementação do algoritmo. A seguir 
apresenta-se a estrutura de dados utilizada. Como o 
programa foi escrito usando a linguagem C++, a 
estrutura de dados será apresentada utilizando uma 
notação de fácil assimilação para pessoas que 
tenham familiaridade com C. 

Aul~ 

IfRuleBement *lfSide 
1henRueBemeri *ThenSide 
Rue*Next 

charVaJue 
float ThisVVeight 
Point PT 
ThenRueBemeri *Next 

-
charVaJue 
IfRuleBement *Next 

Pnint 

int N 
dOlble f\lnn 
dOlble PSun 
dOlble Med 

Figura 4 - Estrutura de dados da "máquina". 

Rufe, ljRufeE/ement e ThenRu/eE/ement 
são listas ligadas e representam o conhecimento 
adquirido na forma de regras difusas. O número 
ThisWeight é o peso com o qual a regra foi ativada 
por último (P). PT armazena os dados para o 
cálculo da média ponderada. Em Point o elemento 
N representa o número de vezes que a regra foi 

H 

ativada, Num é a soma LY(t,h)Min(r,h) ou a 
h=l 

H 

soma LY(t,h)Min(r,h) 'f/h' PSum é a soma 
h=1 

H H 

L Min(r,h) ou a soma L Min(r,h) 'f/h e Med é o 
h=l h=l 
quociente de Num e PSum (Yr). 

Este algoritmo é de execução rápida 
porque, nas etapas que tratam da modelagem 
propriamente dita, são realizadas apenas 4 somas 
(cálculo de N, de Num e de PSum), 3 
multiplicações (cálculo de PSum) e 1 divisão 
(cálculo de Meti) para cada regra ativada. Estes 
números são muito pequenos quando comparados 
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aos dos algoritmos Neuro-FU7ZY e de Clustering 
[5]. 

Para o sistema implementado. às variáveis 
de entrada (Yt-I, YI-2, UI-I, Ut-2) e às variáveis de saída 
(y 'I) são associados conjuntos difusos idênticos, 
conforme esquematizado abaixo (k= 7): 

-100 -66 -33 o 33 66 100 

Figura 5 - Conjuntos difusos implementados. 

5. Resultados 

Fazendo uso do algoritmo descrito acima 
conseguiu-se realizar modelagens difusas que 
apresentaram resultados bastante satisfatórios. A 
convergência do sistema é rápida, mas, como era 
de se esperar, só acontece em regiões nas quais o 
processo tenha operado em algum instante. Caso a 
saída do processo oscile entre 500/0 e 80%, por 
exemplo, o algoritmo só gera regras relativas a esta 
faixa de valores. Isto é fácil de observar pelo 
propno funcionamento da "máquina de 
modelagem". No exemplo anterior, se o processo 
começar, repentinamente, a operar em 200/0, o 
modelo, apesar de não ter informações a respeito 
desta faixa de valores, converge rapidamente. 

Pelas próprias características da "máquina 
de modelagem" (uso da média ponderada), à 
medida que o tempo vai passando, e mais medidas 
são feitas, a velocidade de convergência se reduz e 
o modelo tende a se estabilizar. Apesar disto, 
observou-se que, se o processo muda as suas 
características após a convergência, a máquina de 
modelagem ainda consegue se adaptar rapidamente 
alcançando logo depois um ponto estável. 

Nos exemplos testados, não foi observado 
um caso onde o sistema se tomasse instável ou em 
que o modelo não atinjisse uma boa convergência. 

Exemplos de modelagens feitas são 
apresentados a seguir: 
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Figura 6 - Modelagem difusa de um sistema de primeira ordem (primeiros 600 pontos) 

% 

Figura 7 - Modelagem de um sistema de primeira ordem (quase estabilizado - após 1000 amostragens) 

Uma simulação de um controlador PI 
atuando em um sistema de primeira ordem foi 
realizada. O perfil de referência ('"set-point") foi 
gerado a partir de um sinal pseudo-aleatório 
quantizado. É interessante notar os "'saltos" que a 

saída do modelo apresenta nas figuras ocorrem nos 
instantes em que há mudanças de regras, ou seja, 
nos instantes em que o ré mudado. 

Figura 8 - Modelagem de um sistema de segunda ordem com atraso (primeiros 600 pontos) 
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Figura 9 - Modelagem de um sistema de segunda ordem com atraso (quase estabilizado - após 1000 
amostragens) 

Observa-se pelas figuras 6,7,8 e 9 que o 
sistema encontrou rapidamente as relações de 
entrada e saída, convergindo de forma bastante 
satisfatória após 1000 amostragens. Nas duas 
modelagens apresentadas, o número total de regras 
necessárias está entre 60 e 1 OO~ enquanto que o 
número total de regras possíveis é de 2.401 . 

O programa de modelagem implementado 
neste trabalho utiliza o algoritmo descrito 
anteriormente e é executado na plataforma MS
DOS. Em sua forma presente, a modelagem não é 
feita "on-line", mas a partir de um arquivo de 
dados em formato temo com medidas já realizadas 
e gera como saída um arquivo (também no formato 
texto) de regras. Os nomes destes arquivos e o 
número de medidas de Yt e de Ut são especificados 
pelo usuário. O arquivo executável desse programa 
estará disponível no SBAI para interessados. 

6. Conclusões 

O algoritmo descrito neste artigo 
. demonstrou ser bastante eficiente e apresentou 
bons resultados nos casos estudados. Na forma 
proposta este é certamente mais rápido do que 
algoritmos do tipo Neuro-Fuzzy e Clustering. 

Uma desvantagem do algoritmo, que até 
agora não foi mencionada, mas que pode ser 
deduzida pelas explicações acima é que ele apenas 
altera regras (deixando fixas as funções de 
pertinência). As funções de pertinência devem ser 
pré-definidas. No algoritmo implementado estas 
são geradas pelo programa na sua inicialização. No 
futuro, um desenvolvimento do algoritmo acima 
pode levar a um bom ajuste também das funções de 
pertinência. 

Uma possível continuação deste projeto 
será usar a máquina de modelagem difusa para 

fazer uma sintonia "on-line" de controladores para 
processos. Estes controladores poderiam ser, em 
primeiro lugar, controladores difusos e depois 
outros controladores como o PID, por exemplo. 
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RESUMO 

Propõe-se neste trabalho um método para a sintonia automática de 
controladores industriais através de um sistema difuso auto-ajustável. Utiliza-se 
para tal índices de desempenho que medem a qualidade de um controlador 
levando em conta diversos aspectos e pontos de vista. · São apresentados 
resultados práticos, obtidos através de simulações, que comprovam o bom 
desempenho do sistema bem como seu potencial futuro. 

Palavras-chave: Sistema Difuso, Sintonia Automática, Controladores 
Industriais. 

1 - Int.rodução 

Uma das tarefas mais difíceis que 
um engenheiro de controle frequentemente 
é obrigado a realizar é, sem duvida, a 
avaliação do desempenho dos diversos 
controladores instalados em plantas 
industriais. Um índice baseado em critérios 
múltiplos particularmente apropriado para 
realizar esta tarefa foi proposto por Braga e 
Jota[I]. Tendo em vista a falta de precisão 
de algumas variáveis envolvidas na 
composição do índice (aspecto do produto, 
qualidade final, etc ... ) o caminho natural 
para a utilização deste passa a ser a lógica 
difusa [2]. 

Várias técnicas de sintonia de 
controladores tem sido citadas na literatura 
da área, como por exemplo, Pedrycz [3] e 
Warwick (SOFLIC) [4] 

Propõe-se neste trabalho a 
utilização destes índices, na forma difusa, 
na implementação de um sistema para a 
avaliação e sintonia automática de 
controladores. A proposta é interessante 
sobretudo por apresentar uma forma de 
melhorar os sistemas de controle 
existentes, sem substituí-los. 

2 - Sintonia Automática de 

Controladores 

o sistema, desenvolvido em 
linguagem 'C', consiste de uma máquina de 
inferência difusa auto configurável que, ao 
longo do tempo, vai ajustando o seu banco 
de regras tomando como base experiências 
passadas, um gerador e um compilador de 
regras, um concentrado r , um difuso r e um 
avaliador de desempenho. 

A estrutura básica da máquina de 
inferência é a proposta por Viot[S], tendo 
sofrido várias correções e inovações, tais 
como a auto configuração e a melhoria no 
método para cálculo do centro de massa dos 
conjuntos difusos, anteriormente feito 
através do método de centróides (Fig.l-A) e 
atualmente através · da decomposição da 
figura em triângulos retângulos e 
retângulos (Fig.l-B). Este método baseia
se no fato de serem conhecidos os centros 
de massa das figuras supra citadas e 
permite a obtenção de resultados mais 
precisos de uma maneira rápida e concisa. 

Fig.! - Métodos para o cálcudo do centro de massa 
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o sistema desenvolvido foi 
empregado na sintonia de um controlador 
P.I. atuando no ganho (K) e no tempo 
integral (Ti) tendo como base os índices de 
desempenho globais calculados a cada 
instante [1]. 

As componentes básicas do sistema 
são sucintamente descritas abaixo. 

• Difusor: 
O difusor é a estrutura 
responsável pela tradução dos 
índices de desempenho, 
discretos, em variáveis 
linguísticas, difusas. Este 
procedimento se dá através da 
definição do grau de pertinência 
que cada variável discreta tem 
em relação a cada função de 
pertinência. 

• Concentrador: 
O concentrado r faz a "operação" 
inversa do difusor. Nos sistemas 
em malha aberta esta passagem 
não é executada pois o operador 
trata naturalmente variáveis 
linguísticas 

• Gerador de Regras: 
Este dispositivo gera um banco 
de dados com todas as regras 
possíveis a partir da combinação 
de todas as variáveis de entrada 
e de saída determinadas pelo 
operador . 

• Compilador de Regras: 
É responsável pela leitura e 
compilação do arquivo (ASCII) 
de regras criado manualmente 
pelo operador ou pelo gerador de 
regras. Durante a compilação o 
arquivo é conferido quanto a 
erros de sintaxe e ou 
nomenclatura das variáveis 
linguísticas de entrada bem 
como das de saída. O formato 
do arquivo de dados é mostrado 
a seguir: 

Entradas; 
( 
K; 
P( pl J p2 J p3 J p4 ); 
G( pl , p2 J p3 J p4 ); 
} 

Fim_das_Entradas; 
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Saidas; 
( 
DK; 
P( pl J p2 J p3 J p4 ); 
M( pl J p2 , p3 , p4 ); 
G( pl , p2 , p3 , p4 ); 
} 

" Fim_das_Saidas; 
Regras; 

( 
Cabeçalho( Frequência); 
ser K = P); 
então ( DK = G ); 
}; 

Fim_das_Regras 

Sendo pl, p2, p3 e p4 os vértices 
de um trapézio que podem 
também expressar um triângulo 
caso p2 seja igual a p3 . 

• A máquina de Inferência: 
Processa as entradas linguísticas 
a partir do conhecimento 
armazenado em seu banco de 
regras e gera uma saída também 
linguística. No sistema desen
volvido é também responsável 
pelo ajuste desta base de dados. 

3 Auto-Configuração do " 

Sistema Difuso. 

Vários são os métodos propostos 
para a auto-configuração de sistemas. 
difusos, porém a grande maioria deles, 
baseados em redes neurais, não apresentam 
uma base de dados facilmente inteligível. 
A filosofia aqui apresentada, ao contrário, 
gera um banco de dados de fácil 
compreensão baseado nas variáveis 
linguísticas escolhidas pelo próprio 
operador. 

Segundo Kosko [6] a importância 
de uma regra pode ser medida pela " 
frequência com que esta é executada. 
Seguindo este pensamento, definiu-se a 
frequência de disparo como variável 
definidora do peso de uma dada regra. Ou 
seja, para enfraquecer uma dada regra, 
deve-se diminuir a sua frequência de 
utilização, adotando o procedimento 
contrário para fortalecê-Ia. 
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Fig.2 - Diagrama de blocos do Sistema Difuso au~configuráve1. 

O funcionamento do algoritmo de 
auto-configuração implementado (Fig.2) 
assemelha-se muito ao de um sistema difuso 
baseado em casos [7]. O sistema exerce 
uma determinada ação sobre os parâmetros 
do controlador e aguarda uma resposta 
avaliando em seguida o seu efeito. O 
sucesso ou o fracasso da tentativa é 
determinado com base nos índices de 
desempenho calculados a partir das saídas e 
ou entradas do processo. 

No caso de uma resposta positiva 
(ação bem sucedida) o comportamento é 
reforçado, passando a ser executado com 
maior frequência para o mesmo conjunto de 
entradas, ou caso. Caso a ação seja mal 
sucedida, ocorre o contrário. Esta é 
executada cada vez com menor frequência 
até esta caia no esquecimento. 

O mecanismo . de ajuste da 
frequência de execução de uma dada ação 
consiste na atração do valor da variável que 
a estipula para 1 ou O (Eq.l). O valor de ~ 
é maior que 1 para fortalecimento da regra 
e menor que um par o seu enfraquecimento. 
Quando esta chega a assumir o valor 1, a 
regra é executada todas as vezes em que for 
chamada; de duas em duas chamadas se 
esta assumir valor 0.5, e assim por diante. 

F = Fxp 

Eq.l 

Objetivando diminuir o número de regras, 
aquelas que apresentam frequência menor 
que um determinado valor (10.3

) são 
descartadas. 

A direção para a qual o sistema 
converge não obedece necessariamente a 
nenhum gradiente, mas sim a uma sucessão 
de eventos, casos, aos quais este é 
submetido quando do seu treinamento. Este 
fato entretanto não compromete o seu 
desempenho como um todo. 
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4 - Estudo Simulado 

A planta utilizada para o estudo 
simulado (Eq.2) é descrita por uma equação 
de diferenças finitas de segunda ordem que 
tem sido citada em vários artigos sobre 
ajuste de controladores. Esta não tem 
sintonia trivial e assinala enfaticamente a 
diferença existente entre dois controladores 
sintonizados com parâmetros diferentes. 

Yt(i) = 1,755xYt(i-l) - O,767xYt(i-2) + 

O,724xUt(i-l) - O,678xUt(i-2) + 

1,000 x Et( i ) - 0,819 x Et( i-I ) 

Eq.2 

A planta foi sintonizada visando 
minimizar somente o índice de integral do 
erro ao quadrado (IEQ). A maximização do 
I.D.G. (Índice de Desempenho Global) [1] 
não foi usada porque esta exigiria treze 
variáveis linguísticas (10 de 
entrada e 3 de saída) que, 
com sete conjuntos difusos cada, 
totalizariam 713 

( 96 .889.010.407 ) regras 
possíveis. Dada a impossibilidade da 
implementação prática e limitações de 
memória para um número tão elevado de 
regras, foram adotados somente as 
seguintes variáveis linguísticas com suas 
respectivas funções de pertinên~ia: 

Entradas: 
IEQ: 

MP 
p 
M 
G 
MG 

( Muito Pequeno) 

( Pequeno) 

( Médio) 

(Grande) 

( Muito Grande) 

& •• ~ 

':::: 
O 1 2 10 100 1000 

I 
100000 ~ 

K: 
p 
G 

O 2 

( Pequeno) 

( Grande) 

G 

v .. 

I . 
20 
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Ti: 

Saídas: 

P 
G 

DK e DTi: 
NM 
NP 
ZE 
PP 
PM 

( Pequeno) 

(Grande) 

( Negativo Médio) 

( Negativo Pequeno) 

( Zero) 

( Positivo Pequeno) 

( Positivo Médio) 

Neste caso, o zero do sistema 
está no ponto 10. 

~2'~,,1 21 SIMPÓSIO BRASILEIRO DE 
AUTOMAÇAO INTELIGENTE 

o ruído ( Et ) foi introduzido 
através da função random ( Eq.3 ) que gera 
números inteiros aleatórios. 

Et( i) = (random( 20) / 1000) 

Eq. 3 

5 - Resultados 

Os resultados apresentados foram 
obtidos através da simulação da planta 
acima descrita controlada por um 
controlador P.L. Aos parâmetros (K,Ti) 
foram inicialmente atribuídos os valores: 

K = 0.01 e Ti = 20.00 

&:·l~ 
• 

O sistema parte com ·estes valores e 
tomando como base o índice IEQ (Integral 
do erro ao quadrado) tenta maximizar o 
desempenho do controlador P.L. 

A figura 3 mostra o sistema com 
seus parâmetros iniciais, assinalando o seu 
baixo desempenho. Já na figura 4, após 81 
iterações, o processo apresenta-se melhor 
sintonizado, apresentando seu melhor 
resultado na figura 5. 

o 15 7.15' 10 11 12.15 115 

As variáveis descritas perfazem um 
total de 500 regras (5x2x2x5x5). 

P.I.D • . 
PARAMETAOS 

1.0 

0.8 
K --> 0.0.1.0 

0.015 

TI --> 2.1..000 
0.1 

Td --> 0.000 0.2 

0.0 
o 100 200 100 soo 

2.0 

1.2 

0.1 

-0.1 

-1.2 

-2.0 
o 100 200 1500 

L C P I - UF"G 

Santonia Atraves de UM SisteMa Oi~uso Auto Sinton1zavel 

Fig.3 - Comportamento do sistema com parâmetros iniciais. 
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PAHAMEIHOS 

1.0 

0.8 
K --> 0.a65 

0.6 

Ti --> aa.Da3 
O .... 

Td --> 0.000 0.2 

0.0 

2.0 
Nota --> -.1 

1.2 

O .... 
P ___ -> 8.1 

-O .... 

-1.2 

-2.0 

L C P I - UFMG 

O 

O 

P. I .D. 

"''''_r~i_. Saida M N~ro .... ~_tra ___ 

100 200 300 400 1500 

Sinal ele Controle M N~ro de ~.tra ___ 

100 200 300 400 !500 

. 
SIntonIa Atraves de UM SIsteMa DI~USO Auto Santonlzavel 

Fig.4 - Desempenho do controlador após 81 iterações. 

P ••• D • . 
PAHAMETAOS Re"'er.ncla. Salda )( ",-ro de ~o.tragens 

K --> .1.348 

TI --> 35.303 

Td --> 0.000 

1.0 

~ 
0.8 

0.-' r L o .... I l 0.2 

0.0 b= í i i i i 
o 100 200 300 .. 00 500 

S'n_l de Controle H ",-ro de AIoto_tra.-na 

2.0 
Nota --> .1 

1.2 

O .... 

-O .... 

-1.2 

-2.0 
O 100 200 300 400 1500 

L CP. - UFMO 

• 
Sintonia At.-aves de UM SisteMa Dif'uso Auto Sintonizavel 

Fig.5 - Ajuste final do controlador P.1. 
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Os parâmetros para os quais o sistema convergiu apresentam uma significativa 
melhoria em relação àqueles com os quais começou a trabalhar. Deve-se manter em mente que 
o sistema foi instruído a minimizar apenas o índice IEQ, não levando em conta outros aspectos 
importantes. 
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6 - Conclusão 

A lógica difusa, amplamente 
utilizada no sistema implantado, mostrou 
ser uma poderosa ferramenta para a área de 
controle de processos, porém esta, como 
qualquer outra ferramenta, apresenta várias 
limitações que prejudicam o seu 
desempenho em determinadas aplicações. 

A maior limitação encontrada foi a 
"explosão de Regras"[8], ou seja, o 
crescimento exponencial do número de 
regras a partir do aumento do número de 
variáveis linguísticas, bem como do número 
de funções de pertinência. 

Apesar das limitações apresentadas, 
o sistema mostrou-se eficiente na sintonia 
do controlador P.I. implementado e 
apresenta perspectivas futuras muito 
animadoras. É de suma importância o 
estudo de métodos que melhorem o 
desempenho . dos sistemas de controle 
instalados na industria sem que para isto 
seja necessária a substituição de seus 
respectivos controladores. 

Dando seguimento a este projeto, 
pretende-se agora desenvolver um 
algoritmo de aglutinação de conhecimento 
(c/ustering) [9] , objetivando a diminuição 
do número de regras, viabilizando assim a 
implementação do IDG proposto por Braga 
& Jota[l], já parcialmente implementado na 
forma difusa por Polito[2]. Isto seria um 
grande passo na direção de se construir um 
sistema que avalie, caracterize e ajuste com 
precisão controladores já instalados. 

O programa executável estará 
disponível para os interessados no 11 SBAI 
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1. RESUMO 

Apresenta-se, neste artigo, um sistema inteligente de supervisão de redes de distrib.uição 
radial. Este sistema é composto basicamente por um banco de dados e por uma rede neuromal. O 
banco de dados é formado pelas respostas do alimentador operado em diversas configurações à 
injeção de um sinal impulsivo na saída da subestação. Este banco c?nte~á o univers~ de 
conhecimento do sistema inteligente. A rede neuronial é composta por neurômos difusos e é treinada 
para reconhecer as respostas-padrão do alimentador. Após treinada esta rede passa a ser parte do 
sistema de supervisão. Em uma fase posterior, o sistema de supervisão monitora o alimentador em 
tempo real apresentando as respostas obtidas à rede de neurônios que classifica o tipo de resposta 
obtida em normal, operação de chaves ou falta. Um alimentador real da concessionária CEMIG, MG 
foi submetido a testes de campo para comprovar a eficiência desta técnica tendo estes apresentado 
resultados satisfatórios. 
2. INTRODUÇÃO 

A maioria das redes de distribuição de 
energia elétrica do sistema brasileiro não 
possui chaves telecomandadas e por esta 
razão a monitoração do sistema depende 
exclusivamente de informações obtidas das 
equipes de manutenção. Devido à falta de 
informações precisas a respeito da 
configuração real do alimentador , este muitas 
vezes é operado de forma precária. A 
alteração da configuração de um alimentador 
pode se dar pela operação -de alguma chave 
de manobra feita pela equipe de manutenção 
ou, através da operação de alguma chave 
fusível decorrente da existência de um curto 
circuito no alimentador ou mesmo devido a 
existência . de uma falta de alta impedância. 
Este último motivo é hoje um grande 
problema ainda não resolvido no sistema de 
distribuição de energia elétrica mundial. 

A falta de alta impedância é um tipo 
de evento, de difícil detecção, que 
frequentemente ocorre em redes de 
distribuição. Faltas desta natureza não são 
detectadas pelas técnicas usuais de proteção 
e permanecem no sistema até que a 
população informe à concessionária cortes de 
energia ou mesmo a existência de um cabo 
rompido. 

O sistema de supervisão proposto 
monitora a resposta do alimentador para a 
injeção de um pulso de tensão. Esta resposta 

é medida durante uma janela de algumas 
dezenas de microsegundos. Uma rede 
neuronial constituída de neurônios difusos [3], 
analisa os sinais-resposta verificando a 
existência de chaves abertas ou de faltas no 
alimentador a partir de respostas conhecidas. 

A aplicação desta técnica em um 
alimentador misto (urbano-rural) mostrou que 
o método se constitui numa valiosa 
ferramenta para classificação ' da condição 
operacional do alimentador. 

3. METODOLOGIA 

A técnica se baseia na injeção de um 
pulso de tensão no início do alimentador e na 
análise da resposta obtida. O sinal injetado 
viaja ao longo do alimentador sofrendo 
reflexões nos pontos de descontinuidade. A 
forma de onda do sinal-resposta que retoma' 
ao ponto de medição é assim alterada. Uma 
vez obtida a resposta para uma dada 
configuração, qualquer modificação nesta 
altera a forma de onda do sinal refletido. Todo 
alimentador possui diversas configurações de 
operação diferentes e todas devem ser 
consideradas. 

O sistema inteligente, como proposto, 
é capaz de distinguir as configurações de 
operações possíveis de uma falta. A 
ocorrência de faltas levam o alimentador a 
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operar em configurações desconhecidas e 
portanto é detectada pelo sistema supervisor. 

Para se monitorar todas as operações 
de chaves deve-se primeiramente conhecê
las. As localizações das chaves de manobra 
ao longo do alimentador, as possibilidades de 
transferência · de cargas entre alimentadores e 
as manobras utilizadas pelas equipes de 
manutenção são, inicialmente, relacionadas e 
estudadas. Esta fase é de fundamental 
importância para o êxito da técnica, pois, toda 
decisão do sistema inteligente de supervisão é 
realizada a partir das informações obtidas 
nessa fase. Informações incompletas ou 
erradas, evidentemente, comprometerão a 
confiabilidade e repetibilidade do sistema 
inteligente. 

Em uma primeira etapa são feitas 
medições repetitivas das respostas do 
alimentador. A repetição das medidas é 
necessária para reduzir o efeito do ruído para 
cada uma das suas possíveis configurações. 
As várias medidas para uma mesma 
configuração são comparadas entre si e as 
dispersões entre elas são calculadas. Grupos 
de medidas . que apresentem grandes 
dispersões deverão ser repetidos. Os sinais 
medidos são filtrados digitalmente para 
eliminar parte do ruído de medição e de 
quantização. Os sinais filtrados são 
normalizados tendo como base um sinal de 
referência escolhido. A normalização é feita 
dividindo-se o sinal filtrado pelo sinal de 
referência. O sinal de referência utilizado foi a 
resposta do alimentador operando na 
configuração na qual este permanece a maior 
parte do tempo. 

O sinal assim normalizado apresenta 
valor igual a 1 enquanto as duas ondas forem 
coincidentes. Se o sinal normalizado for 
diferente do sinal referência, este apresentará 
a partir de um determinado tempo t valores 
diferentes de 1. Este tempo t é o tempo gasto 
pelo sinal injetado para percorrer o 
alimentador até a alteração ocorrida no 
alimentador e retomar ao ponto de medição. 
Como o sinal injetado viaja praticamente à 
velocidade da luz, calcula-se Jacilmente a 
distância através da equação 1: 

onde: 

d= ct 
2 

(1) 

d é a distância em metros de condutores 
c é a velocidade da luz 300m/J.1S 
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t é o tempo que o sinal normalizado começa a 
apresentar valores diferentes de um. 

Para tomar o processamento mais 
ágil, optou-se por usar como dados de entrada 
para os neurônios o espectro de frequências 
do sinal-resposta ao invés de se utilizar a 
onda no tempo. Desta forma, os neurônios são 
treinados com as componentes reais e 
imaginárias dos espectros de frequências dos 
sinais normalizados, calculados através da 
transformada rápida de Fourier. 

pequeno 

admissível admissivel 

inaceitável 

o a b c 

Figura 1 - Conjuntos difusos escolhidos para 
representar a dispersão 

Ao se realizar medidas repetitivas 
para uma mesma configuração, observa-se 
que as respostas possuem uma pequena 
dispersão nas amplitudes e fases das 
frequências. Observou-se porém, que a 
maioria das diferenças entre as amplitudes 
são pequenas, algumas possuem valores 
intermediários e outras dispersões muito altas. 
Devido à natureza heurística do processo de 
classificação destas diferenças, optou-se por 
expressar as dispersões entre as medidas por 
meio de conjuntos difusos. Três conjuntos 
foram definidos para a dispersão pequena, 
admissível e inaceitável, conforme mostrado 
na figura 1. Esta dispersão é calculada para 
os dados de entrada do neurônio difuso. 

4. NEURÔNIOS DIFUSOS 

O neurônio difuso aqui utilizado foi 
proposto por Takeshi [3]. A estrutura do 
neurônio é apresentada na figura 2. 

Figura. 2 - Neurônio Difuso 

r; 
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Inicialmente os dados de entrada 
passam pelo processo de difusão sendo assim 
representados por seus respectivos graus de 
pertinência aos conjuntos difusos mostrados 
na figura 1. Em seguida, as saídas do bloco 
difuso são multiplicadas por pesos que serão 
ajustados durante a fase de treino do 
neurônio. O ajuste dos pesos é realizado pela 
equação 2: 

(2) 

onde: 

wij - matriz de pesos, 
Jlij - matriz que contém os graus de 
pertinência do elemento i ao conjunto difuso j, 
a. - ajuste do tamanho do passo de busca do 
valor adequado para os pesos, 
ye - saída esperada classificando (=1) ou não 
(=0) o sinal-resposta apresentado como 
similar à configuração para o qual o neurônio 
está sendo treinado para reconhecer, e 
y - é a saída apresentada pelo neurônio. 

O vetor resultante, da multiplicação 
dos elementos da matriz de pertinência com 
os elementos correspondentes da matriz de 
pesos, é apresentado à primeira sinapse, f1, 
do neurônio, equação 3. 

n 

L )JiJ( Xj)wij 
fi(Xi) = ..:...j=-~--

L)Jij(Xi) 
j=1 (3) 

As contribuições de cada componente 
são somadas, equação 4. 

y = fl(xl) + f2(x2)+ ... fn(xn) 

n 

Y = Lfi(xi) 
i=1 (04) 

Finalmente o sinal de saída de cada 
neurônio será a saída da segunda sinapse I G, 
dada pela equação 5. 

Se 0.5<y<1.2 saída = ativada (05) 

5. IDENTIFICAÇÃO DA CONFIGURAÇÃO 
ATUAL DO ALIMENTADOR UTILIZANDO 
NEURÔNIOS DIFUSO 

4S 

No sistema supervisório proposto, o 
número de neurônios treinados é igual ao 
número de configurações de operação 
possíveis do alimentador. O processo de 
comparação se desenvolve da seguinte forma: 
o alimentador é monitorado em intervalos 
regulares de tempo. Após a injeção do pulso 
de tensão, o sinal medido pelo sistema 
supervisor é pré-processado conforme já 
descrito e em seguida apresentado ao 
conjunto de neurônios já treinados. As 
componentes de frequência do sinal-resposta 
a ser analisado são apresentadas ao bloco 
difusor de cada neurônio. Neste bloco as 
dispersões das componentes de frequência 
apresentadas em relação às componentes do 
sinal de referência de cada neurônio 
(configuração de referência utilizada no treino 
de cada neurônio) são calculadas. Em seguida 
são calculados os graus de pertinência (Jl) de 
cada componente a um dado conjunto difuso. 
A dispersão de um componente pode 
pertencer a um ou dois conjuntos difusos, 
onde nos conjuntos difusos aqui definidos a 
somatória das suas pertinências é sempre 
igual a 1 ~Jlij=1), vide figura 2. Para cada 
componente de frequência apresentado tem
se os três graus de pertinência 
correspondentes (sendo pelo menos um igual 
a zero), obtendo-se assim uma matriz de 
pertinência na saída do bloco difusor. A matriz 
de pertinência, Jlij, é multiplicada pela matriz 
de pesos wij. Estes pesos são ajustados 
durante a fase de treinamento do neurônio 
para que este passe a reconhecer 
adequadamente as respostas. Vários 
espectros são a eles apresentados e as suas 
saídas são monitoradas para · que estas 
apresentem condição ativada (=1) quando o 
sinal sob investigação representar a 
configuração para a qual cada um deles foi 
treinado e desativado (=0) em caso contrário. 

Os neurônios que apresentarem saída 
ativada, 0.5<y<1.2, serão comparados entre 
si. Aquele que apresentar um maior grau de 
ativação será considerado como a resposta da 
rede de neurônios. Para cada monitoração 
realizada cinco ou mais medidas são feitas. O 
sistema inteligente s6 considerará a 
classificação como uma configuração de 
operação se o mesmo neurônio apresentar a 
maior saída ativada para todas as cinco 
amostras apresentadas. Se as amostras forem 
classificadas por mais de um neurônio o 
sistema indicará a existência de uma falta. A 
mesma indicação será dada caso nenhum 
neurônio seja ativado. A queima de fusíveis, 
por exemplo, será considerada como uma 
falta de alta impedância série, uma vez que 
·com esta se interrompe o fornecimento de 
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energia aos consumidores. Uma vez 
diagnosticado a existência de uma falta, a 
distância do ponto onde esta se localiza 
fisicamente é calculada pela alteração na 
configuração e juntamente com reclamações 
dos consumidores pode-se localizar a chave 
fusível ou mesmo a falta de alta impedância. 

6. TESTES EM ALIMENTADOR REAL 

Para testar a metodologia proposta, 
foi utilizado um alimentador da concessionária 
CEMIG na cidade de Caratinga, MG. Este é 
composto por partes tipicamente urbanas 
(trifásicas) e outras tipicamente rurais 
(monofásicas). A parte utilizada nos testes 
possui 120,9km de condutores, estando o 
ponto mais distante da subestação (SE) a 
19km (de condutores). 

Um pulso de 1 J.1S de tempo de frente e 
250J.1S de tempo de meia cauda foi aplicado à 
linha a partir da SE. Foram simuladas, no 
alimentador sob teste, manobras de chaves e 
faltas de baixa e alta impedâncias. No 
conjunto de dados obtidos o desvio de 
amplitude apresentado foi pequeno indicando 
um alto grau de coerência entre medidas de 
um mesmo evento. 

Os sinais-resposta foram medidos 
durante janelas de observação de 200J.1S a 
uma taxa de amostragem de 40ns 
correspondendo a 5000 pontos de 
amostragem. Como para o cálculo da 
transformada rápida de Fourier é necessário 

um número de amostras do tipo 2n, [4] e para 
se evitar a perda de alguma informação 
importante que ocorra no início ou no final do 
sinal medido, optou-se em tomar duas janelas 
de 4096 pontos cada deslocadas entre si. Para 
cada espectro calculado tomou-se apenas as 
20 primeiras frequências, totalizando 80 
elementos a serem . apresentados ao neurônio 
(parte real e imaginária de 20 frequências 
para dois espectros). Através do cálculo da 
transformada inversa de Fourier observou-se 
que, para o sinal injetado, apenas as 20 
primeiras frequências são suficientes para 
representar o sinal medido sem perda de 
informação relevante. 

Os conjuntos difusos foram definidos 
conforme a figura 1 onde os pontos a, b e c 
correspondem respectivamente 2.5, 5 e 7.5% 
de dispersão. Estes limites foram obtidos a 
partir da análise das dispersões entre medidas 
repetitivas de uma mesma configuração para 
todos os testes realizados, caracterizando-se 
assim níveis de ruído normais no sistema. 
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7. RESULTADOS OBTIDOS 

Foram feitas medições repetitivas 
para onze configurações diferentes de 
operação do alimentador. Onze neurônios 
foram portanto treinados para identificá-Ias. A 
figura 3 apresenta a resposta medida de uma 
configuração possível de operação e a 
resposta normalizada e filtrada. Comparando
se as figuras 3a e 3b, observa-se que a 
normalização evidencia as diferenças entre os 
sinais. O instante de tempo no qual a onda 
normalizada se distancia do valor um é o 
tempo utilizado no calculo da distância do 
elemento causador da alteração da resposta 
do alimentador. 

100 (a) 

~ i ~ 
O ~ __ ~ ____ ~i __ ~ __ ~: ____ ~: ____ ~ 

o 1000 2000 3000 4000 5000 

1.5 

4~t9~--- ~) 
: : 0.5 

o 1000 2000 3000 4000 5000 

Figura 3 - a) Resposta no tempo de uma . 
configuração conhecida; b) A mesma resposta 
normalizada e filtrada. 

A figura 4 mostra que quando 
medidas repetitivas da uma configuração de 
referência são apresentados ao neurônio, em 
média, considerando os resultados de todos 
os neurônios treinados, 90% dos elementos 
são classificados no conjunto de dispersão 
'Pequena"com grau de pertinência 1 e apenas 
3% são classificados no conjunto 1naceitável" 
com grau de pertinência 1. O restante é 
classificado como pertencente 
simultaneamente aos conjuntos 'Pequena" e 
'admissível" ou 'admissível" e 1naceitável" 
com graus de pertinência <1. Ao apresentar 
configurações diferentes daquela de 
referência do neurônio, em média, apenas 
27% dos elementos são classificados no 
conjunto 'Pequena" com grau de pertinência 
igual a 1 e 50% são classificados como 
1naceitável" com grau de pertinência 1 
indicando falta de coerência entre as 
configurações comparadas, figura 5. 

'., 
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60% COutros 

50% .Inaceitável 
(u-1) 
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20% 

10% 7% 
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Figura 4 - Classificação média do bloco 
difusor para cada neurônio quando os sinais 
apresentados representam configurações 
iguais aquela utilizada no seu treino. 

CPequena COutros 
(u-1) 

.Inaceitável 
(u-1) 

50% 

Figura 5 - Classificação média do bloco 
difusor para cada neurônio quando os sinais 
apresentados representam configurações 
diferentes daquelas utilizadas no seu treino. 

8. CONCLUSÕES 

Objetivou-se neste trabalho 
apresentar uma técnica de monitoração da 
configuração de alimentadores de distribuição 
radial. Uma rede de neurônios difusos, capaz 
de armazenar informações a respeito das 
possíveis configurações de operação normais 
em um alimentador de distribuição, indica 
eventos anormais. O treino dos neurônios foi 
feito separadamente, sendo cada neurônio 
responsável por uma configuração de 
operação do alimentador. A metodologia 
apresentou resultados satisfatórios, com um 
índice de acerto de 100% para a identificação 
das configurações apresentadas aos 
neurônios para treino, 100% para as faltas de 
alta impedância localizadas em pontos 
diversos do alimentador e 81 % para faltas 
localizadas nos pontos das chaves operadas 
nas diversas configurações possíveis. Ou 
seja, os testes desta rede de neurônios 
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demonstraram a sua eficiência não 
apresentando erros de identificação com a 
exceção das faltas ocorridas exatamente no 
mesmo ponto de chaves de manobras que 
levam o alimentador a operar em uma 
configuração muito semelhante a uma 
configuração conhecida pelo sistema 
inteligente de supervisão. 

É importante ressaltar que para o 
sucesso da metodologia foi necessário se 
fazer um levantamento completo das 
possíveis configurações de operação do 
alimentador. Caso alguma configuração não 
tenha sido considerada o sistema indicará tal 
evento como uma falta de alta impedAncia. 
Este sistema pode ser facilmente coordenado 
com a proteção convencional existente nas 
redes de distribuição. Testes complementares 
com linhas energizadas serão realizadas para 
obtenção do nível de ruído na faixa de 
frequências de trabalho. 
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Abstract 

Along the life of the International Ultraviolet Explorer (IUE) astronomical satellite project, a large archive 
with spectral data has been generated, requiring automated classification methods to be analyzed in an 
objective formo Previous automated classification methods used with IUE spectra were based on multivariate 
statistics. In this paper, we compare three classification methods that can be directly applied to spectra in 
the archive: 

- metric distance, 
- supervised classification using Artificial Neural Networks (ANN) and 
- unsupervised classification using Self Organized Maps (SOM). 

These methods are used to classify IUE low-dispersion spectra of normal stars with spectral types ranging 
from 03 to G5. The classification based on supervised artificial neural networks performs better than the 
metric distance and the current SOM classification, allowing the determination of the spectral classes with an 
accuracy of 1.1 spectral subclasses. The unsupervised classification can be also use to test the supervised 
technique. 

1. Introduction 

This paper explores the application of automated 
methods to the problem of classification of stellar 
spectra. 

The availability of large spectral archives and 
the efficiency achieved with modern instrumen
tation require automated classification methods 
to improve the classification by visual inspection. 
These methods are still in exploratory phase; the 
aims are clear, to devise an objective, repeatable 
and robust classification scheme providing an es
timation of systematic and random errors, and 
allowing the quantification of spectral resolution 
and signal to noise ratio on classification errors. 

Traditionally, spectra have been classified 
manually according to star temperatures and lu
minosity classes. In this preliminary work we con
sider temperature as parameter to be classified. 
The spectral or temperature classes are named O, 
B, A, F, G, K and M where O is for the hottest 
stars and M is for the coldest ones. Further sub
divisions of classes (e.g. AO, AI, A2, etc.) is 

Send offprint requests to: J. D. Ponz 

based on detailed spectral features (Allen 1976). 
The estimated error in the classification made by 
human experts is about 0.5 spectral sub classes 
(Weaver 1994) (von Hippel, Storrie-Lombardi, & 
Storrie-Lombardi 1994) . 

Automated classifiers of stellar spectra can 
be divided into metric distance algorithms, mul
tivariate statistics and artificial neural networks 
(hereafter ANN) . Metric distance methods were 
originally proposed by K urtz and LaSala (K urtz 
1982) (Kurtz 1984) (Lasala & Kurtz 1985) and 
have been used by Penprase (Penprase 1994) 
to classify stellar spectra using the digital spec
traI atlas of Jacoby et aI. (Jacobi, Hunter, & 
Christian 1984) as template. Multivariate sta
tistical methods are .linear algorithms used for 
exploratory data analysis. These methods have 
been applied to spectral classification by using 
Principal Component Analysis (PCA) to reduce 
the dimension of the problem, followed by Clus
ter Analysis (CA) to discover groups of objects 
in the parameter space obtained in the previ- . 
ous step (Murtagh & Heck (Murtagh & Heck 

. 1984) and references herein). Stellar classifica-
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tion with ANN is a new approach that has been 
used by von Hippel et a!. (von Hippel, Storrie
Lombardi, & Storrie-Lombardi 1994) (von Hip
pel et aI. 1994) to confirm the visual classification 
of the Miehigan Spectral Catalogue on objective 
prism spectra, determining the temperature clas
sification to better than 1.7 spectral sub classes 
from B3 to M4. Gulati et a!. (Gulati et ai. 1994) 
classify the spectral atlas of Jacoby et a!. (Jacobi, 
Hunter, & Christian 1984) with an accuracy of 
2 spectral subclasses, based on selected spectral 
features. 

The availability of the IUE low-dispersion 
archive (Wamsteker, Driessen, & Munoz 1989) 
allows the application of pattern recognition 
methods to explore the ultraviolet domain. The 
analysis of this archive is especially interesting, 
due to the homogeneity of the sample. As indi
cated by Heck (Heck et ai. 1983), it is impor
tant to remember at this point that MK spec
traI classifications defined from the visible range 
cannot simply be extrapolated to the ultravio
let spectral range. So far, only multivariate sta
tistieal methods have been used with IUE spec
tra. Egret and Heck (Egret & Heck 1983) analyze 
the relative fluxes at 16 selected wavelengths of 
O and B stars with PCA. Egret et al. (Egret 
et aI. 1984) analyze low-resolution spectra us
ing PCA on 93 variables computed as median 
flux values at certain wavelength bands and se
lected absorption and emission lines. These anal
yses indieate a high correlation betweeil the first 
principal component and the temperature. Heck · 
et a!. (Heck et aI. 1986) classify the IUE Low
Dispersion Spectra Reference Atlas (Heck et aI. 
1983) of normal stars. Weighted intensities of 
sixty lines together with an asymmetry coeffi
cient describing the continuum shape are used 
for the classification. The algorithm consisted of 
PCA folIowed by CA to define different groups 
that confirmed the manual classification of the 
Atlas. Imadache and Crézé (Imadache & Crézé 
1990) and Imadache (Imadache 1992) extend the 
sample and generalize the method, using the fulI 
spectral range instead of pre-selected spectral 
features. 

The present work has been done within the 
context of the IUE Final Archive project. The 
aim is to provide an efficient and objective clas
sification procedure to explore the complete IUE 
database, based on methods that do not require 
prior knowledge about the object to be classi-
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fied. Three methods are compared: a simple met
rie distance method, a supervised ANN classifier 
and a unsupervised Self Organized Map (SOM) 
classifier. The input sample is described in sec
tion 2. The classification method based on metric 
distance is summarized in section 3. Section 4 ex
plains the supervised classification and section 5 
describes the unsupervised method. The results 
are presented in section 6 and section 7 summa
rizes the conclusions. 

2. The Sample Spectra 

The spectra were taken from the IUE Low
Dispersion Reference Atlas of Normal Stars 
(Heck et aI. 1983) (hereafter the Atlas), cover
ing the wavelength range from 1150 to 3200 Á. 
The Atlas contains 229 normal stars distributed 
from the spectral type 03 to KO. The classifica
tion given in the Atlas was carried out following 
a classieal morphologieal approach (J aschek & 
Jaschek 1984), based on UV criteria alone. The 
set of 64 standard stars selected in the Atlas, with 
spectral types from 03 to G5, was used as a tem
plate in the metrie distance classification and was 
the training sample in ANN classification. The 
test set contained 163 spectra, excluding the 64 
standard stars and two stars with spectral types 
G8 and KO, outside the spectral types covered by 
the training set. 

The spectra were obtained by merging to
gether data from the two IUE cameras, sampled 
at a uniform wavelength step of 2 Á, after pro
cessing with the standard calibration pipeline. 
Although the spectra are good in quality, there 
are two aspects that seriously hinder the auto
mated classification: interstelIar extinction and 
contamination with geo-coronal Ly-a emission. 
Some pre-processing was required to eliminate 
these effects and to normalize the data. 

AlI spectra were corrected for interstelIar ex
tinction by using Seaton's (Seaton 1979) extinc
tion law. Due to the properties of the extinction 
law at À1 = 1600, À2 = 2400 and Àc = 2175 Á 
thecolor excess E(B - V) was estimated as 

The observed fluxes fI, f~ and fg were ob
tained by filtering the high frequency compo
nents in the transformed Fourier space (Lasala & 

.'7. 
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K urtz 1985). Figure 1 shows a typical 04 spec
trum before and after correction for reddening. 

Selected range 

After de-reddening 

1200 1600 2000 2400 2800 3200 
Wavelength 

Fig. 1. 'Original (top) and de-reddened (bottom) 
spectra corresponding to a 04 star. The selected 
range is indicated by the solid lines in the middle 

3. Classification Using Metric Distance 

Normalized spectra are considered vectors in]RN 
and a metric is introduced in the vector space. 
In this classification scheme the metric distance 
between the object spectrum and each spectrum 
in the training set is computed and the spectral 
class of the star in the training set having the 
minimum distance is assigned to the object. 

Let fij = fi(Àj)j j = 1, ... , N be the flux 
of the i-th star in the catalogue and Skj = 
Sk(Àj)j j = 1, . .. , N be the flux of the k-th stan
dard star in the training set, after correction for 
reddening and normalization. The distance, dik, 

is defined by 

N 
2 1 ~ 2 

dik = N L.J(!ij - Skj) . 
j=l 

(2) 

4. Supervised Classification Using ANN 

A supervised classification scheme based on arti
ficial neural networks (ANN) has been used. This 
techl1ique was originally developed by McCul-
10gh and Pitts (McCullogh & Pitts 1943) and has 
been generalized with an algorithm for training 
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Flux of information 

Output Layer 

Input Layer 

Fig. 2. A typical ANN topology 

networks having multiple layers, known as back
propagation (Rumelhart, Hinton, & Williams 
1986). In a general form, a neural network repre
sents a function, F, that maps a given input set 
into a selected output set. Assuming that normal
ized spectra are elements in a N -dimensional vec
tor space and spectral classes are defined by M
dimensional classification vectors, the network 
approximates the mapping F : mN --* ]R M , 

in such a way that a standard star, S k, is as
sociated with the vector Ck = F(Sk)' The out
put vector defin,es the spectral class so that 00 
is given by (1, O, O, . .. ,O), 01 is represented by 
(0,1,0, . .. ,O) and so on. In this form, the net
work can be regarded as a classifier that maps 
the input space of normalized fluxes into Iof M, 
Le., one output unity and all others zero. Such 
a network, with a squared-error cost function, 
gives a good estimation of Bayesian probabili
ties (Richard & Lippmann 1991), so that ·for an 
input spectrum J, the i-th component of the out
put vector is the probability P(CiIJ) for class i 
given the input spectrum. In the Figure 2 is rep
resented a typical ANN topology. 

5. Unsupervised Classification Using SOM 

In the Self Organized Map (SOM) the net or
ganizes the spectra into clusters based on sim
ilarities using a metric to define the distance 
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between two spectra. The algorithm used to per
form such clustering was developed by Kohonen 
(Kohonen 1984). 

A schematic Self Organized Map (SOM) is 
shown in Figure 3. In this representation the 
input layer is shown with 3 neurons and a bi
dimensional net with 9 neurons. The output 
values are represented by the vertical arrows. 
Each input neuron is full connected to the bi
dimensional neto 

Output 

Input Layer 

Bi-Dimensional 
Net 

Fig. 3. Representation of a bi-dimensional SOM. 

6. RESULTS 

6.1. ANN 

The resuIts obtained for different architectures 
compared with the Atlas are shown in Table 1, 
where r is the correlation coefficient and u is the 
standard deviation. The distribution of discrep
andes between the manual classification and the 
automated methods are shown in Figure 5 for 
ANN and Metric Distance. In the Figure 5 is 
shown the results of the classification for the first 
configuration in the Table 1. The configuration 
having 120 nodes and 2 hidden layers was used 
to compare ANN and metric distance. There is a 
good agreement between the this two classifica
tion methods. 

60 

40 

20 
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_ANN 
D Melric Distance 

o~~~~~~~~~~~~~ 

·5 -4 -3 -2 -1 o 234 5 
Error 

~21~1 

Fig. 4. Distribution for classification discrepancies 
for ANN and Metric Distance versus Atlas 
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Fig. 5. Results of classification: Metric Distance ver
sus Atlas (top), ANN versus Atlas (middle) and ANN 
versus Metric Distance (bottom). The solid lines are 
drawn just for reference 
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Hidden Hidden 
Nodes Layers r 

120 2 0.988 
60 2 0.983 
30 2 0.946 
120 1 0.984 
60 1 0.986 
30 1 0.982 

Table 1. Network Configurations 

6.2. SOM 

u 

1.107 
1.350 
2.379 
1.313 
1.221 
1.378 

In this work it was used a 8x8 bi-dimensional net 
with 744 neurons in the input layer. The main 
set of spectra was exactly the same used in the 
supervised classification. The classifier gives an 
error of 1.62 sub classes if compared with the At
las, with a correlation of 0.9844. In addition, 27 
stars could not be classified according to the clas
sification criterium used in this experimento The 
adopted criterium uses standard stars as labels. 
If a neuron in the bi-dimensional plane is not 
associated with some of the 64 standard stars, 
none of the stars assigned to this neuron by the 
net will are classified. 

K 

G 

~F 
o 
(J)A 

B 

o o B A K 
Alia 

K 

G 

~F 
o 
(J)A 

B 

o o B A 
ANN 

Fig. 6. Results of classification: SOM versus Atlas 
(top), SOM versus' ANN (bottom). The solid lines 
are drawn just for reference 
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7. CONCLUSIONS 

- The automated classification can be applied 
to large databases and the errors are compat
ible with the ones found in manual classifi
cation methods. The error found for super
vised algorithm is of 1.10 subclasses and of 
1.62 subclasses for the unsupervised method. 

- The main advantage of the two methods 
applied in this work is that both methods 
use the spectra as observed without previous 
analysis of spectral features. 

- In addition, the unsupervised classification 
doesn 't need a priori know ledge to perform 
the classification. 

- Furthermore, no personal criteria are used 
and that the classification can be reproduced, 
which in general is not possibIe in classifica
tion made by human experts. 

- The methods are robust enough to be used in 
case of spectra with missing information and 
further improvements can be obtained with 
IUE spectra rejecting bad pixels as indicated 
in the quality flags associated with the spec
traI values. 

- This research will be continued to derive 
physical parameters by using stellar models in 
connection with observed spectra, and taking 
into account Iuminosity classes. 
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Resumo 

Sistemas baseados em conjuntos difusos têm apresentado grande aplicabilidade em problemas de controle e, 
principalmente, nos casos de maior complexidade na modelagem de sistemas. Neste trabalho é proposta uma 
abordagem através de redes neurais para ampliar o escopo de controle, possibilitando a atualização do conjunto 
de regras da máquina de inferência de sistemas inteligentes. Como exemplo de aplicação, desenvolve-se um 
controlador de tráfego urbano para uma interseção isolada, no qual apresenta-se uma estratégia difusa, através 
de esquemas adaptativos. Isto é feito pelo ajuste de funções de pertinência de acordo com determinadas 
condições de tráfego. Para o desenvolvimento do sistema de controle de tráfego baseado em redes neurais 
difusas propõe-se a utilização do sistema NEFCON-I (Neural Fuzzy Controller). 
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1.1NTRODUÇÃO 
A lógica difusa propiciou o tratamento e a 
incorporação de conceitos vagos (ou imprecisos) 
existentes na modelagem de processos complexos. 
Por outro lado, redes neurais são ferramentas 
computacionais baseadas no raciocínio e tomada de 
decisão humanos. Seu uso é bastante amplo no 
que diz respeito ao controle e processamento de 
sinais e imagens, tradução automática de texto para 
voz, reconhecimento de padrões, prognóstico de 
reações químicas, etc [CAL92]. 

A união destas duas abordagens permite a criação 
de modelos inteligentes para sistemas nos quais as 
informações disponíveis são incertas, vagas e 
imprecisas. Sistemas para controle de tráfego são 
exemplos de tais situações e a consideração de 
implementações eficientes, em tempo real, conduz 
a criação e defmição de uma máquina de 
inferência bastante complexa [FAV93]. 

Este trabalho apresenta o desenvolvimento de um 
sistema conexionista adaptativo difuso, que uti
lizando redes neurais e lógica difusa, realiza o 
controle de tráfego de uma maneira mais eficiente 
[RÉ95]. 

2.CONTROLADORES 
COS DIFUSOS 

LÓGI-

Os sistemas . difusos podem tomar a operação de 
um processo mais eficiente e confortável. 
Exemplos de aplicações de sistemas difusos 
podem ser vistos em tarefas como controle de 
temperatura, velocidade, fluxo, pressão e outras e, 
com isso, podendo alcançar redução dos custos, 
gastos de energia e prolongar a vida útil das 
máquinas [KOS94]. 

Em um controlador lógico difuso, o com
portamento dinâmico de um sistema é 
caracterizado por um conjunto de descrições 
lingüísticas de regras baseadas no conhecimento de 
um especialista. 

A configuração básica de um controlador lógico 
difuso apresenta quatro componentes impor
tantes: a interface de fuzificação básica, a base 'de 
conhecimento, tomada de decisão lógica e a 
interface de defuzificação[LEE90]. 

A fuzificação de entradas é o processo no qual um 
elemento, pela combinação de valores reais com 
funções de pertinência armazenadas, produz 
valores de entrada difusos. A base de co
nhecimento contém o conhecimento do domínio 
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da aplicação e o controle das metas. A lógica de 
tomada de decisão tem a capacidade de simular a 
tomada de decisão humana baseada no conceito 
difuso. A defuzificação interpreta, usando valores 
de funções de pertinência, o significado da ação 
vaga (difusa) permitindo uma ação de controle. 

3.CONTROLADORES ADAPTA
TIVOS DIFUSOS PARA CON
TROLE DE TRÁFEGO 
URBANO 
Para o controle do fluxo de veículos em uma 
interseção são utilizados semáforos. O ciclo de um 
semáforo é dividido em fases, cada fase sendo uma 
parte de tempo do ciclo alocado para um ou mais 
movimentos de pedestres ' ou tráfego. Como 
estratégia de controle considera-se a alteração do 
tempo de sinal verde (tamanho do ciclo) para 
possibilitar a movimentação do tráfego evitando 
assim o congestionamento. Mas o principal proble
ma encontrado é o fato de que cada interseção 
possui características próprias como: layout físico, 
fluxo de veículos, movimento de pedestres e 
outros. 

Um controlador adaptativo baseado em lógica 
difusa usa uma nova estratégia para controle a 
qual depende do contexto. Através do ajuste 
automático das funções de pertinência de acordo 
com as diferentes condições de tráfego é possível 
otimizar o desenvolvimento do controlador para 
uma ampla série de condições de tráfego[FAV93]. 

O controlador lógico difuso possui a capacidade de 
comparar a chegada de veículos em uma direção, 
que tem a fase verde, com tempo médio de espera 
na fila dos veículos no qual o sentido esta 
vermelho. Com base nessas informações o sistema 
de controle decide se amplia ou não o tempo de 
sinal verde para escoar o fluxo de veiculos da 
melhor forma possível. 

4.UTILIZAÇÃO DO ·NEFCON-I 
A união entre a lógica dos conjuntos difusos e as 
redes neurais . pode conduzir a sistemas altamente 
especializados[NAU94]. Nesses sistemas, o co
nhecimento humano e sua habilidade de produzir 
soluções poderá ser imitado e, consequentemente, 
soluções são obtidas rapidamente, dada a alta 
capacidade de processamento. Um fator fun
damental é o de que uma parte complementa a 
outra, permitindo a solução de problemas através 
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de uma nova abordagem. Pode-se perceber isso, 
observando que em sistemas difusos não há 
capacidade da máquina aprender, memorizar ou 
reconhecer padrões e com a utilização das redes 
neurais essas capacidades são adicionadas. Dentro 
da teoria de conjuntos difusos podem ocorrer 
escolhas arbitrárias com relação a forma da função 
de pertinência e a qualidade do controlador difuso 
pode ser influênciada pela troca nas formas, sendo 
portanto, necessários métodos para ajustar um 
controlador difuso através de redes neurais 
[NAU94]. 

O modelo NEFCON-I é derivado de um modelo 
genérico do perceptron difuso de três camadas, as 
quais consistem em uma camada de entrada, uma 
camada oculta "regra" e uma camada de saída. As 
conexões entre as camadas são formadas por 
conjuntos difusos. Cada camada contém um 
número de unidades, onde a "unidade de regra" 
propaga . os valores de entrada avaliando o 
conjunto de regras difusas if-then utilizadas em 
controle difuso. O processo de aprendizagem 
difuso é baseado no erro difuso o qual pode ser 
derivado diretamente pela comparação entre o 
valor de saída desejado e o atual ou, indiretamente, 
por um conjunto de regras difusas descrevendo o 
erro em relação à performance da rede. O erro é, 
então, propagado na arquitetura de forma a adaptar 
a função de pertinência. . 

5.APLICAÇÃO DE UM 
SISTEMA CONEXIONISTA 
ADAPTATIVO EM PROBLE-
MAS DE CONTROLE DE 
TRÁFEGO URBANO 
A junção da teoria de conjuntos difusos 
(extremamente útil para modelar processos cuja 
maior fonte de informação são de caráter subjetivo 
e expressos, na maioria das vezes, em linguagem 
natural) e esquemas de reconhecimento adap
tativos como redes neurais (procuram imitar o 
modo de pensar humano) constitui-se numa forma 
de criar o "processamento inteligente". 

Neste trabalho, o · problema tratado foi o 
desenvolvimento de um sistema inteligente para o 
controle de um ponto de interseção sujeito a um 
volume intenso de tráfego. 

Nesse contexto, um dos maiores problemas é fazer 
com que o semáforo se adapte aos diferentes 
fluxos de veículos que podem ocorrer. Existem 
situações nas quais devido a agentes externos, 

57 

durante algumas horas do dia, o fluxo de veículos 
toma-se intenso fazendo com que os carros 
formem grandes filas, e deste modo o 
congestionamento é inevitável. A figura 1 
apresenta uma interseção isolada. 

Fig. 1 - Interseção. 

Para solucionar esse problema utilizou-se um 
controlador neural difuso, fazendo com que o 
controle possa identificar e se adaptar a diferentes 
situações, de fluxo de tráfego, períodos 
considerados e etc. 

Para o desenvolvimento da aplicação foi con
siderado o sistema NEFCON-I, o qual permite 
obter o ajuste nas funções de pertinência 
determinadas para o controle de tráfego, bem como 
dos conjuntos difusos que descrevem as condições 
observadas na via. Através desse ajuste obtém-se 
um melhor controle de todo o processo. Esse 
sistema necessita da defmição de variáveis 
lingüísticas que representam as entradas do pro
cesso a ser controlado; variáveis lingüísticas para a 
caracterização do erro e uma base de regras 
lingüísticas para descrever o controle pretendido e, 
fmalmente, uma base para o erro com o intuito de 
direcionar o processo de aprendizado. 

As variáveis lingüísticas de entrada defmidas 
foram: Fluxo de veículos que estão ultrapassando o 
sinal verde e o tempo médio de Espera para os 
veículos que estão na fila de sinal vermelho. 

Os conjuntos difusos para a variável lingüística 
Espera foram considerados: zero(ze), muito 
pequena(mp), pequena(pe), médio pe-quena(mep), 
médio grande(meg), grande (gr), muito grande 
(mg) e satiirada(st). 

Para a variável lingüística Fluxo definiram-se os 
seguintes conjuntos: zero(ze), muito pequeno(mp), 
pequeno(pe), médio pequeno(mep), médio 
grande(meg), grande (gr) muito grande (mg) e 
saturado(st). 

Para a verificação dessa abordagem foi realizado 
um estudo de simulação do tráfego de veículos em 
uma interseção. A simulação foi realizada 
utilizando-se a linguagem C++ e os tempos 
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adotados foram considerados a partir de ex
periências empíricas e consulta a especialistas. 

A figura 2 apresenta a caracterização dessa variável 
lingüística. 

Pertinência 

ze mp pe mep meg gr mg st 

o tempo médio de espera 400 

Fig. 2- Conj. difuso tempo médio de Espera 

A figura 3 descreve os conjuntos difusos da 
variável lingüística fluxo de veículos 

Pertinência 

ze mp pe mep meg gr mg st 

Fig.3 - Conj. difuso Fluxo de veículos 

A variável lingüística de saída é o Tempo que o 
sinal deve permanecer aberto para que o 
escoamanento de veículos ocorra da melhor forma 
possível, impedindo assim o congestionamento do 
tráfego. O controlador informa ao NEFCON-I o 
Fluxo e a Espera na fila, através do ajuste das 
funções de pertinência dos respectivos conjuntos e 
consulta à base de regras lingüísticas. Realizando 
as operações de consulta e ajuste referidas, o 
NEFCON-I tem condições de determinar a 
inversão ou a permanência do sinal. O NEFCON-I 
defuzifica a saída, utilizando os seguintes conjuntos 
difusos: inverte grande(ig), inverte médio(im), 
inverte pequeno(ip), inverte zero(iz), permanece 
zero(pz), permanece . pequeno(pp), permanece 
médio(pm), permanece grande(pg). Foi con
vencionado que os valores desses conjuntos 
pertencem ao intervalo [-1,1], onde é estabelecido 
que os valores negativos correspondem a inversão 
do sinal e os valores positivos a permanência do 
sinal. 

6.RESUL TADOS OBTIDOS 
Para fms de verificação, o estudo de simulação 
realizado considerou a utilização de esquemas 
tradicionais de controle [LEI80] e foram ar-
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bitrados tempos fIXos para abertura de 15 à 40 
segundos para cada lado. 

Uma comparação entre os valores de espera média 
na fila, desvio padrão, valor máximo, valor mínimo 
e coeficiente de variação para as variáveis tempo 
médio de espera e fila de veículos é realizada nas 
tabelas 1,2,3 e 4. 

Tab. 1 - Tempos de sinal aberto Norte-Sul 
Tempo médio de Espera 
Méd. D.P Máx. Min. 

T-15 215.62 96.70 654 33 
T-20 225.63 79.26 504 84 
T-25 273.70 81.72 573 83 
T-30 363.79 91.28 700 139 
T-35 466.19 105.31 793 158 
T-40 589.72 133.24 1023 242 
NEF 215.88 43.37 396 128 

Coef 
0.44 
0.35 
0.29 
0.25 
0.22 
0.22 
0.20 

Tab. 2 - Tempos de sinal aberto Norte-Sul 
Fila de Veículos 
Méd. D.P Máx. Min. Coef 

T-15 15.97 4.55 34 4 0.28 
T-20 16.38 4.11 31 4 0.25 
T-25 18.26 4.25 35 5 0.23 
T-30 20.99 4.43 35 9 0.21 
T-35 24.25 4.59 41 9 0.18 
T-40 27.00 4.88 45 11 0.18 
NEF 16.14 2.98 29 7 0.18 

Tab.3 - Tempos de sinal aberto Leste-Oeste 
Tempo médio de Espera. 

Méd. D.P Máx. Min. Coef 
T-15 202.53 90.15 716 44 0.44 
T-20 223.38 74.01 624 56 0.33 
T-25 273.82 74.92 549 78 0.27 
T-30 355.86 89.90 732 148 0.25 
T-35 475.90 108.01 755 207 0.22 
T-40 591.06 131.98 999 302 0.22 
NEF 209.43 39.62 374 106 0.18 . 

Tab.4 - Tempos de sinal aberto Leste-Oeste 
Fila de veículos. 

Méd. D.P Máx Min. Coef 
T-15 15.60 4.39 34 3 0.28 
T-20 16.36 4.09 34 5 0.25 
T-25 18.51 4.21 35 7 0.22 
T-30 20.87 4.28 39 8 0.20 
T-35 23.82 4.89 40 9 0.20 
T-40 27.14 4.97 44 12 0.18 
NEF 16.14 3.08 29 1 0.19 

De acordo com os resultados obtidos nas 
simulações efetuadas para diferentes tempos de 
sinal aberto, o sistema neural difuso NEFCON-I, 
demonstra ser mais estável em relação aos demais 
valores médios obtidos pelo controle 
convencional. O NEFCON-I alcançou um estado 
de equilíbrio fazendo com que o tempo médio de 
espera na fila nunca ultrapasse um máximo de 400 
segundos. 

,-
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Nota-se, pelo exame dos gráficos, que o controle 
realizado pelo sistema adaptativo proposto é 
superior ao controle convencional (tempos fixos), 
conduzindo sempre a valores inferiores e com 
variação mínima. Recomenda-se, entretanto, a 
realização de análises estatísticas mais elaboradas 
sobre os resultados obtidos. Os resultados obtidos 
podem ser visualizados nas figuras 4 e 5. 

Fila Máxima e Mínima para o sentido N-S 
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Fig. 4 - Gráfico da fila máxima e mínima para o 
sentido N-S 

Coeficiente de Variação 
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Fig. 5 - Gráfico do coeficiente de variação para 
espera na fila e fila de veículos 

7. CONCLUSÃO 
O desenvolvimento deste trabalho abordou um 

estudo sobre sistemas adaptativos difusos de 
controle de processos dinâmicos. 

S9 

A partir da junção da teoria dos conjuntos difusos, 
a qual pennite modelar processos nos quais a 
maior parte da infonnação tem caráter subjetivo e 
expresso em linguagem natural, e o 
reconhecimento adaptativo através das redes 
neurais, as quais procuram extrair infonnações a 
partir de um conjunto de ações que imitam o modo 
de pensar humano, pode-se criar o "processamento 
inteligente" . 

O controlador desenvolvido apresenta uma 
estratégia difusa através de esquemas adaptativos. 
A estratégia adotada utiliza o ajuste de funções de 
pertinência de acordo com condições de tráfego 
verificadas. Para o desenvolvimento do sistema de 
controle foi utilizado o sistema NEFCON-I (Neural 
Fuzzy Controller). 

N ovos estudos estão sendo realizados com o 
intuito de desenvolver processadores dedicados 
que pennitam a utiliZação dessa fonna de controle 
em situações reais. 
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Abstract 
This paper describes a wo.rkstatio.n modelling and the quantitative analysis o.f the results generated simulating 
this wo.rkstatio.n using the software ANAL YTICE. The results pro.vided by simulatio.n are compared with that 
produced by an analytical model built using a timed Place-Transitio.n (P-T) Petri nets. 

Resumo 
Este trabalho. descreve a modelagem e análise quantitativa do.s resultado.s gerado.s pela simulação. de uma 
estação. de trabalho. no. ambiente de simulação. de equipamento.s do. sistema ANAL YTICE. Os resultado.s 
gerado.s pela simulação. são. co.mparado.s co.m o.s resultados o.riundo.s de um modelo. analítico. desenvo.lvido. 
através do. emprego. de redes de Petri Lugar-Transição (P-T) temporizadas. 

1. INTRODUÇÃO 
Sistemas Flexíveis de Manufatura apresentam uma 
co.mplexidade elevada devido. ao. grande número. de 
equipamento.s e da inter-relação entre eles. Um 
ambiente de simulação. possibilita a análise 
experimental do. co.mportamento. e do. inter
relacio.namento. entre as variáveis de tais sistemas. 
O grupo de pesquisa em FMS do. CPGEI está 
desenvo.lvendo. um ambiente de simulação.: 
ANAL YTICE. ANAL YTICE é um sistema 
co.mputacio.nal para auxílio. ao. pro.jeto. e análise de 
FMS~ integrando. as várias funções associadas à 
co.ncepção. e avaliação. de pro.jeto.s desta natureza 
(T3Z?-3 et al.~ 1992). 
Descreve-se a modelagem e análise quantitativa 
do.s resultado.s gerado.s pela simulação. da estação. 
El da célula de mo.ntagem da bomba injeto.ra P da 
unidade fabril da empresa BOSCH de Curitiba no. 
ambiente de simulação. de equipamento.s do sistema 
ANAL YTICE (ado.ta-se a deco.mposição 
hierárquica de FMS apresentada em Stadzisz, 
1990). 
A seção. 2 descreve a modelagem co.mpo.rtamental~ 
geométrica e cinemática da estação. E 1 em 
ANAL YTICE. Após a simulação.~ é feita uma 

análise quantitativa do.s resultados apresentado.s 
pelo.s parâmetro.s de desempenho selecio.nados. 
A seção. 3 descreve a modelagem e análise 
quantitativa da estação E 1 através de um modelo 
analítico.~ o. qual faz uso. de redes de Petri Lugar
Transição. (P-T) temporizadas. A co.nsistência do.s 
resultado.s gerado.s pela simulação. é feita mediante 
a comparação com o.s resultado.s o.riundo.s do. 
modelo. analítico. desenvo.lvido.. 
Nas seções 4 e 5 são. apresentadas~ 

respectivamente~ a co.nclusão. e as referências 
biblio.gráficas. 

2. MODELAGEM E SIMULA
çÃO DA ESTAÇÃO 'E1 EM 
ANALYTICE 
Inicialmente são. apresentadas a modelagem 
comportamental~ geo.métrica e cinemática da 
estação El. A seguir~ é feita uma análise 
quantitativa dos parâmetro.s de desempenho. 
selecio.nado.s. 

2.1 Modelagem da estação E1 
ANAL YTICE utiliza o.s co.nceito.s de classe e tipo 
de equipamento. visando. reduzir o. trabalho. de 
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definição dos modelos de equipamentos e 
propiciando uma maior flexibilidade ao sistema 
(Tazza et aI., 1992). Uma classe de equipamento 
modela o comportamento de um conjunto de tipos 
de equipamentos. Um tipo de equipamento é uma 
instanciação de uma classe. Enquanto a nível de 
classe um equipamento é descrito pelo seu modelo 
comportamental e, neste, principalmente pela 
identificação de seus parâmetros operacionais, 
processos e interface de acesso, a nível de tipo 
este equipamento é descrito como uma ocorrência 
da classe e individualizado pela atribuição de 
valores finais aos parâmetros operacionais e pela 
associação de um modelo geométrico e cinemático 
aos seus processos. 
Tipos distintos podem compartilhar a mesma 
classe impliCando identidade comportamental, 
tendo, entretanto, características geométricas 
(dimensões, representação fisica) e/ou cinemáticas 
(velocidades, tempos de reposta a sinais) distintas. 
Os tipos de equipamentos são as primitivas básicas 
de modelagem de um FMS. 
A estação E 1 é composta pelos seguintes 
equipamentos: PrensaBosch, ParafusaBosch e 
OperadorBosch. 
O equipamento PrensaBosch consiste de uma 
prensa hidráulica com comando elétrico que possui 
dois elementos móveis que realizam a operação de 
prensar componentes na carcaça da bomba 
injetora. A prensa é controlada pelo comando de 
'prensar peças' ao qual estão associados três 
processos de operação sobre os dois elementos 
móveis: avançando, prensando e recuando. O 
equipamento só realiza estes processos se existirem 
os componentes nos elementos móveis e a carcaça 
da bomba estiver posicionada na prensa na posição 
adequada para realizar a operação. O controle do 
nível superior é o responsável pelo envio dos sinais 
ao equipamento indicando a presença destes 
componentes. Sem a detecção destes sinais pelo 
equipamento, os processos de operação associados 
ao comando não serão realizados e os elementos 
móveis da prensa permanecerão em repouso. 
O equipamento ParafusaBosch consiste de uma 
parafusadeira hidráulica com comando elétrico que 
realiza a operação de parafusar componentes na 
carcaça da bomba injetora. O equipamento opera 
na posição vertical e após ser acionado, percorre 
uma distância de curso livre antes de parafusar os 
componentes. A parafusadeira é controlada pelo 
comando de 'parafusar peças' ao qual estão 
associados três processos de operação: avançando, 
parafusando e recuando. O equipamento só realiza 
estes processos se existirem os componentes e o 
soquete (elemento auxiliar para a operação de 
parafusar) na carcaça da bomba e esta estiver na 
posição adequada para realizar a operação. O 
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controle do nível superior é o responsável pelo 
envio dos sinais ao equipamento indicando a 
presença dos componentes e do soquete. Sem a 
detecção destes sinais pelo equipamento, os 
processos de operação associados ao comando não 
serão realizados e a parafusadeira permanecerá em 
repouso. 
O terceiro equipamento da estação E I é um 
operador humano. Apesar de não . ser um 
equipamento, no contexto de ANAL YTICE o 
operador humano em questão é tratado como a 
classe de equipamento OperadorBosch. Este 
equipamento realiza operações de mover peças ou 
ferramentas segundo ângulo, altura e distância. O 
equipamento é controlado pelos seguintes 
comandos: 'deslocar operador' ao qual está 
associado o processo de operação deslocando 
(corresponde ao deslocamento lateral do operador)~ 
'posicionar operador' ao qual estão associados três 
processos de operação que podem ocorrer 
individualmente ou em paralelo: rotacionando 
(corresponde à rotação do tronco em relação aos 
membros inferiores), avançando (corresponde ao 
deslocamento para frente dos braços) e 
aproximando (corresponde ao deslocamento para 
frente dos ante-braços) ~ 'pegar operador' ao qual 
está associado o processo de operação pegando 
(corresponde ao movimento de pegar um objeto). 
A estação E I foi modelada como uma classe de 
equipamento, . fazendo-se uso, para tanto, das 
mesmas ferramentas a nível de classe e tipo de 
equipamento usadas na modelagem dos 
equipamentos individuais. Assim, o nível de 
estação é obtido por agregação de ocorrências de 
tipos de equipamentos. 
O modelo comportamental (implementado em 
linguagem C ANSI) da estação consiste da 
agregação dos modelos comportamentais dos 
equipamentos da estação e da implementação de 
um programa de controle para cada grupo de 
famílias (foram definidos quatro grupos de famílias 
de acordo com similaridades do plano de 
fabricação). O programa de controle é a seqüência 
de comandos cuja execução ativa o modelo 
comportamental dos equipamentos, fazendo com 
que estes reproduzam o padrão comportamental 
definido para a classe e o padrão cinemático 
associado ao tipo correspondente. Os sinais 
enviados pelo controle da estação aos 
equipamentos são aqueles definidos na interface de 
acesso da classe. 
O modelo geométrico de uma estação resulta dos 
modelos geométricos definidos para os tipos de 
equipamentos componentes. 
As possibilidades de animação de uma estação 
(modelo cinemático) são aquelas definidas nos 
modelos cinemáticos dos tipos envolvidos. 

4('. 
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A Figura 1 apresenta o modelo geométrico da 
estação E 1. Os . modelos comportamental e 
cinemático são apresentados em detalhes em Nied, 
1995. 

Figura 1: Modelo geométrico da estação El. 

2.2 Análise quantitativa da 
estação E1 
Apresenta-se, a seguir, a análise quantitativa dos 
resultados obtidos através da simulação de um dia 
de produção (24 peças) da estação E I em 
ANALYTICE. 
As variáveis selecionadas para análise quantitativa 
são: prn_est (estado da prensa), paf_est (estado da 
parafusadeira), ophu_estado (estado do operador) 
e peças--,or_tempo (fluxo ou peças produzidas 
por unidade de tempo). O período de tempo para a 
monitoração . da simulação foi configurado em 
3600s, com as amostras sendo feitas a cada 18s ou 
180 ciclos (número máximo de 200 registros e um 
intervalo de operação de O.ls). O intervalo de 
simulação foi configurado em Os, tornando o tempo 
de execução de um ciclo de simulação igual à 
atividade mais demorada do ciclo. 
Após decorridos 2206s de monitoração da 
simulação (término da simulação da produçao das 
24 pcs), foram gerados os seguintes gráficos para 
as variáveis de monitoração escolhidas: 
- prn_est; o gráfico da Figura 2 representa a 
permanência do equipamento PrensaBosch em seus 
possíveis estados (repouso, manutenção, avanço, 
operação e recuo). 
Constata-se que o equipamento PrensaBosch 
permaneceu 93.39 % do tempo em repouso, 
3.31% do tempo em operação e 3.29 % em 
avanço/recuo. 

~
L-=: ...-

Figura 2: Gráfico da variável prn _ est. 
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- paf_cst; o gráfico da Figura 3 representa a 
permanência do equipamento ParafusaBosch em 
seus possíveis estados (repouso, manutenção, 
avanço, operação e recuo). Constata-se que o 
equipamento ParafusaBosch permaneceu 94.21 % 
do tempo em repouso, 2.48 % do tempo em 
operação e 3.30 % em avanço/recuo. 

Figura 3: Gráfico da variável paf_ est. 

- ophu_estado; o gráfico da Figura 4 representa a 
permanência do equipamento OperadorBosch em 
seus possíveis estados (repouso, manutenção e 
operação). 

Figura 4: Gráfico da variável ophu _estado. 
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Constata-se que o equipamento OperadorBosch 
permaneceu, em relação ao tempo total de 
simulação, 100% do tempo em operação. 
- peçasJor_tempo; o gráfico da Figura 5 mostra 
o desempenho ou num. de peças produzidas por 
unidade de tempo da estação E 1 durante o período 
de simulação. Constata-se uma taxa de 0.010859 
peçasls ao final dos 2206s de simulação. A 
tendência assintótica da curva de desempenho 
indica uma taxa de produção constante e ditada 
pelo somatório dos tempos das operações 
realizadas pela prensa, parafusadeira e operador. 

Figura 5: Gráfico peças JJor _tempo x tempo. 

3. MODELAGEM E ANÁLISE 
ESTÁTICA DA ESTAÇÃO E1 
Esta seção apresenta a modelagem e análise 
estática da estação E 1 utilizando redes de Petri 
Lugar-Transição temporizadas (Reisig, 1985). As 
bases teóricas do modelo analítico desenvolvido 
são descritas em Tazza, 1987 e Tazza, 1988. 
Inicialmente, obtém-se o modelo comportamental 
da estação E 1. Este modelo é descrito por uma rede 
de Petri Lugar-Transição temponzada que captura 
o padrão de alocação, utilização e liberação de 
recursos. Desenvolvem-se então, a partir desta rede 
de Petri, equações que possibilitam a análise 

---. quantitativa da estação. Estas equações permitem 
calcular alguns parâmetros de desempenho do 
sistema: fluxo ou número de peças produzidas por 
unidade de tempo e índices de subutilização dos 
equipamentos da estação. 

3.1 Modelo em redes de Petri 
da estação E1 
o modelo retrata apenas os aspectos de utilização 
de recursos da estação (equipamentos) e não 
considera aqueles aspectos relacionados ao 
controle. O modelo não representa as operações de 
alimentação e descarga dos equipamentos 
PrensaBosch e ParafusaBosch, mas inclui os 
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tempos envolvidos nestas operações nas operações 
complementares executadas pelo equipamento 
OperadorBosch. Considera-se uma alimentação 
continua de peças e componentes na estação, ou 
seja, as operações intra-estação não sofrem solução 
de continuidade por falta destes elementos. As 
unidades de recurso são modeladas através de 
marcas que fluem pela rede lugar/transição. Os 
lugares da rede modelam os diferentes estados dos 
recursos (disponibilidade, utilização, etc.) e as 
transições modelam a mudança de estado. A Figura 
6 mostra o modelo desenvolvido em redes de Petri 
Lugarffransição temporizadas para a estação E 1. 
Uma marca em OH_DISP , PR_DISP e PA_DISP 
indica que os equipamentos OperadorBosch, 
PrensaBosch e ParafusaBosch, respectivamente, 
estão em estado de disponibilidade. Uma marca em 
OPR _PRENSAR modela máquina em operação de 
prensar. Uma marca em OPR _PARAFUSAR 
modela máquina em operação de parafusar. Uma 
marca em OPR_ COMP modela máquina em 
operações complementares. Marca em 
PC S_PRDAS e PCS_PADAS modela peças 
prensadas e peças parafusadas, respectivamente. 
Os lugares EE 1 BOSCH e SE lBOSCH modelam os 
armazéns de entrada (continuamente alimentados 
com peças) e armazém de saída da estação, 
respectivamente. 
As transições i_OPR_PRENSAR, 
COPR_PRENSAR, i_OPR_PARAFUSAR, 
f_OPR_PARAFUSAR, i_OPR_COMP e 
C OPR _ COMP indicam O ' início e fim das 
operações de prensar, parafusar e complementares, 
respectivamente. Nota-se que não há competição 
por recursos e as operações se sucedem 
sequencialmente. 

EEIBOSCH 

__ ...-_ COPR]ARAFUSAR 

__ .... _ COPR_COMP 

SEI BOSCH 

Figura 6: Modelo comportamental da estação El; 
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o desempenho de um sub-sistema isolado Ni. 
Do(Ni), é a razão entre o número de solicitações 
atendidas por unidade de tempo. É, portanto, 
função do número de equipamentos 
Mo(OH_DISP), Mo(pR_DISP) e Mo(pA_DISP) 
disponíveis na estação e dos períodos de utilização. 
Logo, 

D N OH = Mo(OH DISP) (eq-l) 
o( - ) Po(N_OH) 

Do(N PR) = Mo(PR DISP) (eq-2) 
- Po(N _PR) 

D N PA) = Mo(PA DISP) (eq-3) 
o( - Po(N PA) 

O período de utilização dos equipamentos, por sua 
vez, é dado pela soma dos tempos parciais de 
indisponibilidade. Assim, 

Po(N _ OH) = Z(OPR_ PRENSAR) + (eq-4) 

Z(OPR_ PARAFUSAR) + Z(OPR_ COMP) 

Po(N _ PR) = Z(OPR_PRENSAR) (eq-.5) 

Po(N _PA)= Z(OPR_PARAFVSAR) (eq-6) 

Os tempos Zw(pCS_PRDAS) e Zw(pCS_PADAS), 
tempos de espera pelo sinal de controle, não foram 
incluídos por serem iguais ou semelhantes a zero . . 
Portanto, o período de utilização de um recurso 
representa o tempo de indisponibilidade do recurso 
ao atender urna solicitação. 
As equações 1,2 e 3 determinam o desempenho de 
cada componente do sistema isoladamente, sem 
levar em conta a interação com os demais 

Do(Ni) GRUPO 1 

Do(N_OH) 0.01168 

Do(N_PR) 0.2381 

Do(N_PA) 0.194.5.5 
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componentes do sistema. A interação entre 
componentes obedece o prinCIpIO que o 
desempenho do sistema será menor ou igual ao 
desempenho do componente mais lento. Portanto, a 
interação dos sub-sistemas operador, prensa e 
parafusadeira será dado por: 

D(N)= min(Do(N _OH),Do(N _PR),Do(N _PA» (eq-7) 

Após a determinação do desempenho dos 
componentes isolados e da interação entre os 
mesmos é possível determinar o índice de 
subutilização S(Ni) dos recursos do sistema. Logo: 

S(N OH) = 1- D(N) (eq-8) 
Do(N_OH) 

S(N PR) = 1- D(N) (eq-9) 
- Do(N _PR) 

S(N PA) = 1- D(N) (eq-l0) 
- Do(N PA) 

Conhecendo-se os tempos parciais de 
indisponibilidade, pode-se aplicar as equações 
definidas para a obtenção dos parâmetros de 
desempenho e índices de subutilização. 

3.2 Análise quantitativa da 
aplicação da equações de fluxo 
A Tabela 1 apresenta o desempenho, por grupo de 
famílias, dos sub-sistemas operador, prensa e 
parafusadeira. A unidade associada a variável 
desempenho é número de peças por tempo (Â.). 

GRUPO 2 GRUPO 3 GRUPO 4 

0.01018 0.0120.5 0.01106 

0.2381 0.2381 0.2381 

0.1945.5 0.194.5.5 0.1945.5 

Tabela 1: Desempenho dos sub-sistemas operador, prensa e parafusadeira. 

Pela tabela 1 constata-se que o componente mais 
lento é o operador. Portanto, o desempenho do 
sistema, para todos os grupos de famílias, é ditado 
pelo desempenho do sub-sistema operador. 
Após a determinação dos parâmetros de 
desempenho dos componentes do sistema e do 

S(Ni) GRUPO 1 

S(N_OH) o 
S(N_PR) 9.5.09 

S(N_PA) 94.0 

sistema como um todo, pode-se determinar os 
índices de subutilização. Assim, a Tabela 2 
apresenta os índices de subutilização, por grupo de 
famílias, dos sub-sistemas operador, prensa e 
parafusadeira. Os valores apresentados na Tabela 2 
estão expressos em porcetagem (%). 

GRUPO 2 GRUPO 3 GRUPO 4 

o o o 
9.5.72 94.94 95.3.5 

94.77 93.81 94.32 

Tabela 2: Índice de sub utilização dos sub-sistemas operador, prensa e parafusadeira. 

Pode-se notar da Tabela 2 que N _OH, sendo o 
componente mais lento, estabelece o desempenho 
de todo o sistema e portanto não apresenta 
subutilização. Componentes N_PR e N_PA 
possuem um índice de subutilização bastante alto. 
Isto deve-se ao fato de que ' os tempos associados às 

operações de prensar e parafusar são bem menores 
se comparados ao tempo das operações 
complementares. 
Pode-se agora fazer um comparativo entre os 
resultados provenientes da simulação da estação E 1 . 
e aqueles obtidos da análise estática atr~vés . do 



modelo analítico desenvolvido. Visa-se, portanto, 
validar os resultados da simulação através do uso 
de uma ferramenta de especificação formal de 
sistemas. 
Os parâmetros de desempenho comparados são os 
seguintes: fluxo de peças por unidade de tempo e 
índices de subutilização dos equipamentos 
PrensaBosch, ParafusaBosch e OperadorBosch. A 

Simulação 

fluxo pcs por tempo (Â.): 0.010859 

num'-pc _ ent x D(N) 

subutilização eqp. PrensaBosch (%): 93.39 

prn_est x S(N_PR) 

subutilização eqp. ParafusaBosch (%): 94.21 

. paf_est x S(N_PA) 

subutilização eqp. OperadorBsoch (%): O 

ophu_estado x S(N_OH) 
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Tabela 3 apresenta os resultados destes parâmetros 
para a simulação e análise estática, bem como a 
diferença percentual entre eles. Os valores 
mostrados na coluna Análise Estática são 
provenientes da média ponderada do número de 
peças produzidas de cada grupo de famílias, ou 
seja, 6 do grupo 1, 3 do grupo 2, 3 do grupo 3 e 12 
do grupo 4, totalizando 24 peças. 

Análise Estática Diferença (%) 

0.01123 3.42 

95.28 1.89 

94.23 0.02 

O O 

Tabela 3: Comparativo dos resultados da simulação x análise estática. 

Pode-se afirmar que a diferença dos valores 
apresentados na Tabela 3 deve-se ao fato de que a 

- precisão associada aos resultados da simulação é 
inversamente proporcional ao valor de o-int 
(intervalo de operação), já que quanto menor o 
intervalo de operação maior será o número de 
ciclos utilizados, aumentando a quantidade de 
registros da monitoração e o número de "cenas" da 
animação. 

4. CONCLUSÃO 
Descreveu-se a modelagem e análise quantitativa 
dos resultados gerados pela simulação de uma 
estação de montagem no ambiente de simulação de 
equipamentos do sistema ANAL YTICE, uma 
ferramenta para projeto e análise de FMS, baseada 
em simulação, em desenvolvimento no 
CPGEIICEFET -PRo 
O nível de estação foi obtido a partir de ocorrências 
de tipos de equipamentos. Após a modelagem 
comportamental, geométrica e cinemática da 
estação El, procedeu-se à análise quantitativa dos 
parâmetros de desempenho selecionados. 
Com o objetivo de validar os resultados obtidos 
pela simulação, foi definido um modelo analítico 
para a estação El utilizando redes de Petri Lugar
Transição (P-T) temporizadas, possibilitando uma 
comparação entre os resultados oriundos da 
simulação. 
A diferença entre os resultados obtidos pelas duas 
abordagens deveu-se ao fato de que a precisão 
associada aos . resultados da simulação é 
inversamente proporcional ao valor do intervalo de 
operação definido (o-int). 

Apesar dos inúmeros e complexos detalhes de 
implementação e funcionamento inerentes a um 
sistema real, o trabalho mostrou ser perfeitamente 
possível modelar em ANAL YTICE, seja a nível de 
processo ou operação, equipamentos com alto grau 
de complexidade e detalhe. 

5. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁ
FICAS 
Tazza, M., Stadzisz, P. C., Kunzle, L. A. e Tacla, 

C. A. (1992). ANAL YTICE: Ferramenta para 
Projeto e Análise de Sistemas Flexíveis de 
Manufatura, LY Congresso Brasileiro de 
Automática, Vitória, ES, Brasil. 

Stadzisz, P. C. (1990). Especificação de um 
Ambiente Computacional para Auxílio ao 
Projeto do Arranjo Físico de Sistemas Flexíveis 
de Manufatura, "Dissertação de Mestrado", 
CPGEIICEFET - Curitiba, PR, Brasil, pp 54-
58. 

Nied, A. (1995). Modelagem e Análise 
Quantitativa de Uma Estação de Montagem, 
"Dissertação de Mestrado", CPGEIICEFET -
Curitiba, PR, Brasil, pp 50-79. 

Reisig, W. (1985). Petri Nets: an Introdiction, 
Springer-Verlag, Berlin, pp 61-67. 

Tazza, M. (1987). Quantitative analysis of a 
resource allocation problem: a net theory based 
proposal, in VOSS, GENRlCH & 
LA UTENBA CH (eds.) Advances on Petri Nets 
APN87, Sringer Verlag, Berlin. 

Tazza, M. (1988). Análise Quantitativa de 
Sistemas, EBAI, Curitiba,PR, Brasil. 



2,º SIMPÓSIP BRASILEIRO DE 
AUTOMAÇAO INTELIGENTE 
CEFET-PR, 13 a 15 de Setembro de 1995 
Curitiba Paraná 

Modelagem e Análise de uma Estação de 
Inspeção em ANALYTICE 

Cesar A. Godoy & Lissandro Bassani 

Curso de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica e Informática Industrial 
Centro Federal de Educação Tecnológica do Paraná 
Av. Sete de Setembro 3165, Curitiba, PR, 80230-901 

Abstract 

This pape r presents the modeling and performance analysis of an inspection workstation, supported by 
a Flexible Manufacturing System Project & Analysis software too1. The workstation model is based in the ge
neric equipment representation structure of the too1. The quantitative analysis was made by the model simula
tion. The influence of dynamic parameters in the behavior of the modeled workstation was studied. 

Resumo 

o trabalho apresentada a modelagem e análise de desempenho de uma estação de inspeção, utilizando 
como suporte uma ferramenta de projeto e análise de sistemas flexíveis de manufatura. O modelo da estação 
baseia-se na estrutura genérica de representação de equipamentos da ferramenta. A análise quantitativa foi real
izada por meio da simulação do modelo. Estudou-se a influência de parâmetros dinâmicos no comportamento 
da estação modelada. 

1. INTRODUÇÃO 

O trabalho descreve a modelagem e análise de 
desempenho de uma estação de inspeção de peças 
paletizadas utilizando como suporte o sistema 
ANAL YTICE, software em desenvolvimento no 
curso de pás-graduação em Engenharia Elétrica do 
CEFET -PRo O sistema ANAL YTICE é uma ferra
menta para as etapas de projeto e análise no ciclo 
de desenvolvimento de Sistemas Flexíveis de 
Manufatura (FMS). A etapa de projeto consiste da 
definição do espectro de peças [ooD93], dos equi
pamentos [TAZ92], do arranjo fisico [STA91] e 
das políticas de controle e escalonamento do 
sistema [TAC93]. Na etapa de análise são reali
zadas as avaliações das alternativas de projeto 
através da simulação do modelo definido e o acom
panhamento do desempenho de parâmetros prees
tabelecidos. 

2. EQUIPAMENTOS EM 
ANALYTICE 

Os equipamentos (máquinas ferramentas, ar
mazéns, equipainentos de transporte) constituem os 
elementos primitivos de projeto do sistema ANA
L YTICE. Os equipamentos são descritos através de 
suas características operacionais; sinais de intera
ção e um modelo comportamenta1. As definições 
das especificações dos equipamentos estabelecem a 
base de dados de catálogo de equipamento no 
sistema ANAL YTICE. 

2.1 Estrutura de Modelagem 

Um projeto de manufatura emprega uma grande 
variedade de tipos de equipamentos. Neste sentido 
ANALYTICE propõe uma estrutura de dados 
genérica capaz de suportar a definição dos diferen
tes tipos de equipamentos [TAZ92] , [DUR94] , 
[DUR93]. A estrutura adotada é apresentada na 
figura I: 
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~d classe': 

I Ilsld I 
'procedimento de aimulaçAo': 

'[arimetros O~:riOnais': 
I laPBJOper 

1···1 
focessos' : 

IlsProcesso 
1 .. · 1 

'variáveis de E!:ocedimento': 

1· .. 1 II 
115 V arProced 

'sinais de interação': 
'sinais enviados': 

II 
IlaSinal 1 .. ·1 

'sinais recebidos': 

I1 
IlaSinal 

1· ··1 
'~ra~o de guebra': 
I II.Quebra I 

'interface de acesso': 
'sinais de interface': 

'comandos'· °I . II.Comando I 
'real!2!tas': ... 
I IIsRet~ta I 

'variáveis de rnonitOT8l'ão' : 

II Ilsld i .. ·1 
'modelo comportamental': 

'códi~o fonte' : 

1I 
IlaCod 1 .. ·1 

'c~o executável': 

II IIaExec 1· .. 1 

Figura 1: Estrutura Genérica. 

Procedimento de Simulação: descrevem as 
características estruturais dos equipamentos e o 
tratamento dos sinais de interação com outros eq
uipamentos, composto pelas seguintes construções: 

• Parâmetros Operacionais: definem característi
cas associadas ao equipamento~ 

• Processos: constituem atividades do equi
pamento, que demandam tempo e recursos. 
Representa a execução de uma operação ou 
conjunto de operações do equipamento~ 

• Variáveis de Procedimento: descrevem o estado 
operacional do equipamento~ 

• Sinais de Interacão: descrevem a interface de 
interação do equipamento modelado com outros 
equipamentos. 

• Geracão de Quebra: representa a ocorrência da 
quebra do equipamento. 

Interface de Acesso: interface de comunicação do 
equipamento com seu nível superior de controle. 
As seguintes construções definem a interface de 
acesso: 

• Sinais de Interface: representa o conjunto de 
sinais recebidos pelo equipamento, relacionados 
à execução dos processos associados e o con
junto de sinais enviados pelo equipamento na 
conclusão dos processos. 
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• Variáveis de Monitoracão: subconjunto das 
variáveis de procedimento que retratam o 
estado de operação do equipamento, Em um 
equipamento real este conjunto de variáveis 
representa os sensores ou dados, que permitem 
monitorar o comportamento do equipamento. 

Modelo Comportamental: possui as definições 
das equações que descrevem a dinâmica e a lógica 
de alteração das variáveis de procedimento do eq
uipamento [ANG94] . Realizado mediante o desen
volvimento de um programa em linguagem ~'C". 

A estrutura genérica de um equipamento passa por 
um processo de validação através da simulação do 
modelo definido. Com a validação da estrutura, o 
equipamento está apto a ser integrado ao catálogo 
de equipamentos do sistema. Esta estrutura gené
rica é denominada Classe de equipamentos, repre
sentando a primitiva sobre a qual são definidos os 
Tipos de equipamentos, Tipos distintos originados 
de uma mesma classe diferem no valor final 
atribuído aos parâmetros operacionais e/ou na rep
resentação geométrica do modelo. As demais con
struções permanecem idênticas às definidas na 
classe de equipamentos. 

2.2 Simulador de Classe 

A validação e análise da operação dos modelos de 
equipamentos de manufatura é realizada em um 
ambiente de simulação. A invariância estrutural da 
classe de equipamentos permite ao núcleo do 
simulador suportar a simulação (controle, anima
ção e monitoração) de qualquer objeto definido de 
acordo com esta invariante [ACH93]. 

3. MODELAGEM DA ESTAÇÃO 

Uma estação de inspeção foi selecionada a partir de 
um catálogo de máquinas de inspeção [DEA93], 
composta de uma máquina alimentada por um tro
cador giratório, rodeado por cinco armazéns fixos 
de uma posição, alimentados por um operador hu
mano (figura 2). 

Figura 2: Estação de Inspeção, 
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3.1 Aspectos Comportamen
tais 

A estação de inspeção modelada é composta pelos 
seguintes elementos: 

• Armazéns Fixos: armazéns de uma posição 
onde são depositados os paletes contendo as 
peças que aguardam inspeção~ 

• Operador Humano: responsável pela colocação 
e retirada de paletes na estação~ 

• Trocador: composto de uma base fixa e uma 
mesa com movimentos de rotação e translação, 
com capacidade para um palete~ 

• Base de Inspecão: mesa de trabalho onde o 
palete é depositado e fixado para a execução 
das operações de inspeção~ 

• Máquina de Inspeção: constituída de uma base 
fixa contendo um braço apalpador que executa 
o deslocamento~ 

• Magazine de Pontas: armazém que abstrai o 
conjunto de pontas de inspeção (apalpadores) 
utilizados na operação de inspeção. 

3.1.1 Processos 

Os seguintes processos modelam a operação da 
estação de inspeção: 

• Giro do Trocador: rotação da mesa do trocador 
para posicionamento de paletes no local esta
belecido; 

• CargalDescarga do Trocador: avanço da mesa, 
com um movimento de translação, carregando/ 
descarregando seu conteúdo (palete ou vazio) 
na posição atual~ 

• Inspeção: simula a operação de inspeção de 
uma peça; 

• Chegada de Paletes: chegada de paletes na 
estação. A duração do processo está associado 
a uma função de distribuição Exponencial; 

• Movimento do Apalpador: movimentação do 
apalpador nas três dimensões. 

3.1.2 Parâmetros Operacionais 

Existem parâmetros operacionais associados aos 
processos definidos no modelo, que retratam as 
características dinâmica da estação. 

• Velocidade de Rotação do Trocador. 
• Velocidade de CargalDescarga do Trocador. 
• Velocidade do Apalpador. 

3.1.3 Variáveis de Procedi
mento 
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As variáveis de procedimento declaradas na classe 
do modelo informam o estado e conteúdo dos equi
pamentos que formam a estação. São utilizados no 
processo de animação do modelo e para a análise 
de desempenho do sistema. 

3.1.4 Modelo Comportamental 

A execução do controle corresponde à ativação das 
rotinas de controle do equipamento (Modelo Com
portamental). O comportamento da estação foi di
vidido em processos intermediários, associados a 
cada equipamento que a compõe (ver item 3.1.1.). 
O comando de inspeção de um lote de peças possui 
três parâmetros associados: 

• tamanho do lote: número de peças que serão 
inspecionadas~ 

• tempo médio de chegada: representa o intervalo 
médio de chegada de peças na estação 
(parâmetro À. em uma distribuição e~q)()flencial 
de tempo de chegada); 

• tempo de inspeção: representa o tempo gasto 
pela máquina para inspecionar a peça. 

A seqüência de operações para a inspeção é de
scrita a seguir. Os paletes que chegam na fila são 
colocados pelo operador nos armazéns 2 a 5. 
Quando há pelo menos um palete nos armazéns, o 
trocador é automaticamente posicionado para efe
tuar o processo de carga (transferência do palete do 
armazém ou máquina para o trocador). Finalizada 
a carga, o trocador é girado até a máquina e coloca 
o palete na mesma (processo de descarga). De 
posse do palete, a máquina inicia o programa de 
inspeção (o tempo de duração do programa de in
speção é representado por um tempo de execução, 
permitindo uma análise quantitativa do modelo). 
Terminado o processo de inspeção, o trocador re
tira o palete da máquina, gira até o armazém 1 
(armazém de saída) e descarrega o palete. O palete 
já inspecionado é retirado do armazém 1 e um si
nal de fim de inspeção é enviado ap usuário de 
ANALYTICE .. 

3.1.5 Modelo Geométrico e 
Cinemático 

A representação fisica de um equipamento envolve 
sua modelagem geométrica e cinemática [CON94], 
possibilitando: 

• interpretação visual aos equipamentos; 
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• validação infonnal do equipamento através da 
observação do modelo cinemático durante a 
simulação~ 

• posicionamento e interconexão dos equi
pamentos na etapa de projeto de arranjo fisico. 

Em ANAL YTICE, o modelo geométrico descreve o 
conjunto de partições que constituem o equi
pamento. Cada partição é representada por meio de 
uma primitiva geométrica. O modelo cinemático 
permite associar translações e/ou rotações às 
primitivas gráficas do modelo geométrico em 
função dos valores das variáveis de procedimento 
associadas a cada primitiva. 
A representação geométrica da estação [OEA 93] 

modelada (figura 2) é mostrada na figura 3. 

Figura 3: Modelo Geométrico. 

4. ANÁLISE DO MODELO 

A representação do modelo comportamentaI, 
gerada pelo simulador para a classe de equi
pamento descrita, está na figura 4. A interface de 
comunicação entre o controle e o modelo compor
tamentaI de um equipamento ocorre através do 
acionamento dos comandos e sinais definidos na 
classe (parte superior da rede). Como conseqüên
cia, o modelo comportamental ativa os processos 
associados (parte inferior). A rede permite visu
alizar o acionamento dos comandos, processos e 
respostas associados ao equipamento modelado. 

Figura 4: Rede do Modelo Comportamental 

Os parâmetros do comando de inspeção foram 
definidos para inspeção de um lote de 50 paletes 
com intervalo médio de chegada de 20 segundos 
(distribuição exponencial). O tempo de inspeção de 
um palete foi definido em 10 segundos, represen-
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tando a inspeção de uma ou duas características 
simples [LUG93]. 
Quando um palete é inspecionado, um sinal de fim 
de inspeção é enviado, infonnando o annazém (no 
caso, armazém I) onde está o palete e fornecendo o 
resultado da inspeção. 
A monitoração é o registro numérico e/ou gráfico 
do comportamento das variáveis de procedimento 
que descrevem o equipamento sob simulação. Du
rante as simulações, o ambiente de monitoração 
permitiu o acompanhamento das variáveis de in
teresse. O intervalo de operação (discretização do 
tempo) do simulador foi de 0.1 s por ciclo. Para os 
gráficos das figuras 5 e 6 (a, b e c), foi feita uma 
amostragem a cada 60 ciclos (6 s) de simulação. Os 
gráficos das figuras 5d e 6d foram obtidos com 
uma amostragem a cada 3 ciclos (0.3 s). 

4.1 Resultados da Simulação 

Na primeira simulação, para os parâmetros opera
cionais dinâmicos dos equipamentos (relevantes 
para a análise quantitativa), foram adotados os 
valores de velocidade a seguir. 

Rotação do Trocador: 90 graus/s. 
CargalDescarga do Trocador: 0.50 m/s. 
Apalpador: 0.25 m/s. 

Foi observado que o tempo de carga e descarga do 
trocador representa o gargalo do sistema para o 
caso estudado. Conseqüentemente, a fila de che
gada apresentou um acúmulo elevado de paletes 
(figura 5a), durante praticamente toda a simulação. 
A produção pennaneceu a uma taxa adequada às 
limitações causadas pela velocidade do trocador 
(figura 5b), e ao final de 20 minutos, 34 paletes 
foram inspecionados. A taxa de produção no tempo 
manteve-se em cerca de 0.027 unidades/segimdo 
após a entrada em regime (figura 5c). Na figura 5d 
pode ser observada a proporção de tempo em que a 
máquina de inspeção está efetivamente trabalhando 
(29.1 % do tempo inspecionando, 62.8% em re
pouso e 8.1 % retornando o apalpador ao repouso). 

Na segunda simulação, novos valores foram adota
dos. 

Rotação do Trocador: 90 graus/s. 
CargalDescarga do Trocador: 1 m/s. 
Apalpador: 0.25 m/s. 

Como é mostrado na figura 6a, a fila de chegada 
ficou consideravelmente · menor em relação à ante
rior, pois o atendimento ficou mais ágil. A maior 
eficiência no transporte de paletes dentro da esta
ção permitiu um acréscimo de cerca de 30 % na 
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produção, caracterizado pela inspeção, ao final de 
20 minutos, de 44 paletes (figura 6b). Conseqüen
temente, a taxa de produção no tempo foi maior, 
chegando a cerca de 0,036 paletes/segundo 
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(figura 6c). A maior produção revelou ainda uma 
menor subutilização da máquina (figura 6d) 
(42.2 % do tempo inspecionando, 49.2% em re
pouso e 8.6 % retomando o apalpador ao repouso). 
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Estado da Maquina 
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Figura 5d: Estado da Máquina de Inspeção 

5. CONCLUSÃO 

A manipulação de parâmetros operacionais do 
modelo obtido permitiu a obtenção de resultados 
conclusivos sobre configurações dos parâmetros 
dinâmicos que influenciaram diretamente o de
sempenho da estação. 
Nas simulações apresentadas, com a mudança de 
apenas um componente da estação, foram obtidas 
diferenças de produtividade da ordem de 300/0. A 
observação dos resultados permitiu ainda estudar 
um dimensionamento da fila de entrada, bem como 
a utilidade do bujJer local da estação (os ar
mazéns), pennitindo a manutenção do ritmo de 
produção estável, mesmo durante as oscilações da 
fila de entrada. 
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Abstract 
This paper describes a simulaúon study of a manufacturing workstaúon using the ANAL YTICE system. A 
turning staúon is modeled with automaúc material feeding carried out by an input conveyor, including 
automaúc material handling provided by a rail car and a robot as weU as an output conveyor. A quantitative 
analysis is performed for two cases with different input rates for the incoming material. The number of parts 
produced per time unit, the acumulated number of parts and the uúlizaúon index of the equipments are 
monitored. 

Resumo 
o trabalho descreve o estudo da simulação de uma estação de manufatura uúlizando o Sistema ANAL YTICE. 
Modela-se uma estação de torneamento com fornecimento automáúco de material realizada por uma esteira de 
chegada, incluindo manipulação automáúca de material por um carro sobre trilhos, um robô e uma esteira de 
saída. Faz-se uma análise quanútativa para dois casos com taxas diferentes de chegada de material. É 
observando o número de peças produzidas por unidade de tempo, o valor acumulado de peças produzidas e o 
índice de uÚlização dos equipamentos envolvidos. 

1. INTRODUÇÃO 

ANAL YTICE [1] é uma ferramenta para projeto e 
análise de Sistemas Flexíveis de Manufatura 
(Flexible Manufacuring Systems - FMS), em 
desenvolvimento no curso de pós-graduação do 
CEFET -PRo A ferramenta permite descrever 
equipamentos através de suas caracterísúcas de 
operação, sinais de entrada/saída e comportamento, 
podendo agrupá-los em estações, células e planta. 
Permite também descrever peças que serão 
manufaturadas, seus planos de processos e 
ferramentas utilizadas. Todo o arranjo pode ser 
monitorado escolhendo variáveis pré-definidas. 

A estação modelada neste trabalho foi concebida 
apenas para propósito de análise e verificação das 
ferramentas de projeto disponíveis em 
ANALYTICE. A estação contém um robô, um 

torno,um carro sobre trilhos (CDT), e duas 
esteiras. São realizadas duas simulações para 
obtenção de resultados sobre desempenho, 
produção e uúlização. 

Na primeira parte do arugo é descrito o processo 
de modelagem de um equipamento em 
ANAL YTICE. É feita também uma descrição das 
partes operaúva e de lay-out da estação, bem como 
a sua modelagem. Na segunda parte são 
apresentados e analisados os resultados das 
simulações. 

2. MODELAGEM 

2.1 Modelagem de 
ANALYTICE 

Equipamentos em 

Para modelar um equipaJ!lento em ANAL YTICE, é 
preciso fornecer-lhe um conjunto de dados 
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necessanos à simulação e análise: Parâmetros 
operacionais do equipamento, como velocidades e 
alcances, processos que ocupam tempo para uma 
operação determinada, sinais de interface com o 
controle, como comandos para o equipamento e 
respostas provenientes do equipamento, variáveis 
de procedimento para efeito de cálculo e 
monitoração. Com estes dados, ANAL YTICE gera 
uma função em linguagem 'C' para ser preenchida 
com "as equações que descrevem a dinâmica do 
equipamento e a lógica de alteração de variáveis de 
estado. Esta função em 'C', chamada de modelo 
comportamental, é executada pelo sistema durante 
a simulação. Toda esta informação é armazenada 
em uma Classe de ANAL YTICE. 

A ferramenta permite a associação de um modelo 
geométrico [2] ao equipamento pelo arranjo de 
primitivas básicas (como cubos e cilindros) dentro 
do espaço 3D. A definição e associação de um 
modelo geométrico e um modelo cinemático [2] ao 
modelo comportamental da classe permite a 
animação do equipamento em tempo de simulação. 
O modelo cinemático é construído através de uma 
árvore de transformações que relaciona os 
componentes geométricos e as variáveis de 
procedimento anteriormente definidas. 

2.2 Descrição detalhada da estação 

A estação a ser simulada [3] é formada por duas 
esteiras, uma como fonte e outra como saída de 
paletes com peças, um carro sobre trilhos (CDT) 
com função de transporte de paletes na estação, um 
robô e um tomo de comando numérico. A figura 1 
mostra os componentes da estação numa projeção 
sobre o chão de fábrica. Segue-se uma descricão 
dos aspectos comportamentais relevantes da 
estação de manufatura. Paletes com peças chegam 
pela esteira fonte com um tempo médio entre 
chegadas dado por determinada distribuição. O 
CDT é posicionado em frente à esteira, retira um 

--- palete e o transporta até o robô. Este, por sua vez, 
apanha a peça e a coloca no torno. Após o 
processamento do programa NC do torno, o robô 
recoloca a peça no CDT para o transporte à esteira 
de saída. O CDT é posicionado novamente em 
frente à esteira fonte. 

c=============CO=T~c==J~==============~ 

o o 
eet..,. Fonte Tomo eet.,. Salda 

Figura J: Esquema da concepção da estação 
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2.3 Modelo Comportamental 

A classe EstaçãoTorno foi obtida agrupando as 
classes individuais de cada equipamento, 
modeladas anteriormente. Algumas inclusões 
foram feitas à classe: 

No esqueleto do modelo comportamental, gerado 
por ANAL YTICE através da classe da estação, foi 
colocado o código obtido nos modelos individuais 
de cada equipamento. Além disso foram inclui dos 
alguns procedimentos para simular o controle 
ex1erno à estação e alterados os códigos individuais 
para a comunicação com esse controle. 

Com o comando de interface IniciarProdução, entra-se 
no modo automático de execução de programa do 
produção, iniciando a geração de paletes na esteira 
de entrada, isto é, ativa-se o processo aguardandOJ>81 

com um tempo lido do parâmetro operacional 
cstfon_dtJ>8l, que pode ser configurado com qualquer 
distribuição do simulador. Com o término deste 
processo, o programa de controle (função 
programa_nc) é executado, indicando que existe 
um palete presente na esteira fonte. 

O programa de controle é constituído por uma 
sequência de comandos na forma de "cases". Estes 
comandos são executados de acordo com a resposta 
fornecida no fim de cada processo, fazendo com 
que o "case" seguinte seja executado. O programa é 
constituído por subfunções que por sua vez passam 
a executar a função principal do modelo 
comportamental, a função MC. Estas funções 
preenchem uma variável local (estrutura) ao 
modelo comportamental para poder burlar o 
mecanismo de parâmetros de comandos 
provenientes da interface, de modo que estes 
parâmetros sejam passados pelo próprio programa 
de controle. 

A figura 2 apresenta a rede representativa do 
modelo comportamental obtida no ambiente de 
simulação de c/asse. A parte superior da figura 
representa os sinais entre controle e o modelo 
comportamental, ex-pressos por comandos e 
respostas. O modelo comportamental, ao receber 
um comandô ativa os processos (parte inferior da 
rede) associados a este comando. No término do 
processo é verificada a necessidade do envio de 
uma resposta de conclusão. 

Os comandos são, normalmente acionados pelo 
usuário . através da rede. No modo de execução 
automático, a interação do usuário com o modelo 
através da rede é dispensada. A rede, assim, se 
toma apenas uma interface para que o usuário 
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observe os processos ativados pelo programa de 
controle. O modo automático é iniciado através do 
comando C8 (lniciarProduca<;». 

Comandos Processos 
C I: abrir/fechar garra do robô robo grnd 

C2: posiciona o robô robo_rtnd 
robo_lvnd 
robo vnd 

C3: posiciona castanha do tomo tm fxnd 
C4: envia programa do torno tm _ cst J>SIld 

tm_cst_vnd 
tm cst rtnd 

C5: posiciona CDT cdt psnd 
C6: avança mesa do CDT cdt cgrnd 

C7: recua mesa do CDT cdt dsc2l1d 
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A relação de comando, processo(s) e resposta é 
apresentada na tabela: 

Respostas 
RI: garra aberta/fechada 
R2: robô posicionado 

R3: castanha posicionada 
R4: programa tenninado 

R5: CDT posicionado 
R6: mesa avançada 
R7: mesa recuada 

C8: inicia programa de produção processo interno ao modelo 
comportarnental 

Q: força quebra da esta.Ção 

Tabela 1. 

MODELO COMPORTRMENTRL: EstacaoTorno 

Figura 2: rede representativa do Modelo Comportamental. 

2.4 Modelo Geométrico e Cinemático 

O modelo geométrico obtido com os recursos de 
ANALYTICE é apresentado na Figura 3. Cada 
equipamento foi modelado separadamente e 

reunido posteriormente para compor o .modelo final . 
da estação. Este modelo juntamente com as 
variáveis de monitoração da classe obtida foi 
utilizado como parâmetro de entrada para a 
obtenção do modelo cinemático. 

Figura 3: resultado da modelagem geométrica. 
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3. SIMULAÇÃO E RESULTADOS 

3.1 Descrição dos experimentos 

Duas simulações foram realizadas. Em ambos os 
ex-perimentos o tempo total de operação é de 36s. 
Este tempo engloba a movimentação do palete até 
o robô, a transferência da peça para o torno, a 
execução da operação de torneamento, a retirada 
da peça pelo robô e a sua colocação no CDT, sua 
transferência para a esteira de saída e, finalmente, 
o posicionamento do CDT na esteira fonte. Nas 
duas simulações, o período de tempo para a 
monitoração da simulação foi configurado em 
3600s, sendo que para 200 registros das variáveis 
escolhidas para monitoração e um intervalo de 
operação de O.ls, as amostras são feitas a cada 18s. 
(180 ciclos). O intervalo de operação é o intervalo 

Paletes Esteira Fonte x Tempo 

20~~----~~~,--~, --~,--~, --~ 

18 ~+--..--~-,-!--; ~: -H--~--
, I ! ~-t--f-~; -

l . I I i ! I 

~~;~fT~~~~[i~: 
16 

: 12 

! 10 

• • 

A figura 4a mostra uma população crescente de 
paletes na esteira fonte. A figura 4b, representativa 
do segundo ex-perimento, mostra picos de até 4 
paletes na esteira fonte . Além disto, em diversos 
pontos da linha de tempo a população de paletes é 
igual a zero, situação não observada no primeiro 
experimento. Os resultados permitem o 

Paletes Esteira ' Salda x Tempo 
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108D 1,uo 1800 2I.8D 2.!i2O 2880 32~ .:!lI 

Te....., (.1 

Figura5a. 
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de tempo entre dois instantes consecutivos do FMS 
simulado. 

3.2 Análise 

Na primeira simulação o parâmetro operacional 
cstfon_dt...P31 (intervalo médio de tempo entre chegada 
de paletes) foi configurado com uma distribuição 
eX1X>nencial de média 30s, sendo um valor menor 
que o tempo total de operação (36s). Para a 
segunda simulação, a média foi configurada em 
50s. 

Os gráficos resultantes da primeira simulação são 
mostrados na coluna esquerda. Os da segunda 
simulação na coluna da direita. Estes gráficos 
foram obtidos a partir da interface de monitoração 
de ANAL YTICE. 

Paletes Esteira Fonte x Tempo 

:I 12 

110 .. 
j e~-+-~~+-~--~-~~ 

:ir 

dimensionamento do número de posições 
necessárias à esteira fonte ou, eventualmente, um 
anilazém de entrada que a substitua. Esta 
dependência pode ser melhor observada nos 
gráficos 5a e 5b (valor acumulado de paletes 
produzidos em função do tempo). 

Paletes Esteira Salda x Tempo 
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Figura 5b. 
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Quando a taxa de chegada de paletes é maior que 
à de atendimento da estação (figura 5a), esta 
trabalha à sua taxa máxima e o valor acumulado 
mostra um crescimento linear. Na figura 5b 
aparecem períodos de tempo onde não há variação 

Pecaa/a x Tempo 

o I 20 10lI0 144 1 2b2O 2I!80 3240 36 

Te",,", 'el 

Figura 60. 

o gráfico da figura 6a mostra a tendência à taxa 
de 0.033 peças/s, enquanto na figura 6b a curva 
tende a 0.02. Esta diferença é compreendida devido 
à mudança da média utilizada na distribuição. Na 
segunda simulação existe um espaço de tempo 
maior entre cada palete que chega na esteira fonte, 
enquanto que na primeira simulação (figura 6a) 
sempre existem paletes para serem recolhidos 
(acúmulo) pelo CDT. 

Os gráficos com o percentual de utilização dos 
equipamentos durante a simulação para os dois 

Estado do Cdt 
~ 

~-t._=---

Figura 7a. 

Estado do Torno 

Figura8a. 
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no valor acumulado de paletes na saída. Com 
referência ao gráfico 4b. estes patamares estão 
relacionados com os períodos de população zero na 
esteira fonte. 

Pecas/a x Tempo 

casos são apresentados a partir da figura 7a. A 
parte com linhas verticais do gráfico representa a 
fatia de tempo em que o equipamento permaneceu 
em repouso e a parte hachurada representa o tempo 
em que o equipamento permaneceu em operação. 
Como era esperado, o percentual de utilização para 
a segunda simulação diminuiu. Em momento 
algum um equipamento ficou quebrado ou mesmo 
em manutenção, pois não foi desejada a quebra 
estatística em ANAL YTICE: escolheu-use um 
valor infinito para o parâmetro operacional MTBF. 

Estado do Cdt 

Figura 7b. 

Eatado do Torno 

Figura8b. 
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Estado do Rabo 

Figura 9a. 

4. CONCLUSÃO 

Praticamente não houve problemas encontrados 
durante toda a modelagem, apenas o grande 
número de variáveis envolvidas faz com que o 
esforço do designe r seja maior. Um estudo mais 
complexo poderia ter sido realizado, como, por 
exemplo, o envolvimento de diferentes tipos de 
peças que chegam na esteira fonte de forma 
aleatória, implicando assim em programas 
diferentes a serem executados pelo tomo e pelo 
posicionamento do robô. Como decorrência, o 
tempo de operação da estação se toma dependente 
do programa de manufatura associado a cada tipo 
de peça. Um estudo deste tipo permitiria a 
avaliação do mix de produção e das estratégias de 
escalonamento sobre os parâmetros de 
desempenho. 

Embora as ferramentas utilizadas estejam apenas a 
nível de classe e equipamentos dentro de 
ANAL YTICE, o trabalho presente mostrou bons 
resultados através da simulação. Com isto, pode-se 
afirmar que é perfeitamente possível modelar 
equipamentos complexos e muito bem detalhados 
como estações e, através da análise da simulação, 
observar o seu funcionamento e seu desempenho. 
Esta análise é de fundamental importância para a 
modelagem de equipamentos em FMS. Uma 
modelagem eficiente a nível de equipamento 
possibilitará um melhor desempenho das 
ferramentas de auxílio no projeto das estações, 
células e plantas, permitindo, com isso, uma 
simulação coerente com a realidade e de resultados 
significativos para o projetista. 
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Estado do Robo 

Figura 9b. 
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Abstract 

A novel fuzzy control method is presented. lt uses the compositional rule of inference combined with an 
implication operator which has nol yet been considered for fuzzy controI. The defuzzification procedure 
proposed for this method is based on an interpretation of inference results using the concept of possibility 
distribution. The new method is suitable for the realization of faster controllers than those based on existing 
fuzzy control methods. A simple application example shows that the new method may outperfonn existing 
methods. 

1. Introductioo 

Fuzzy control has established itself as a useful heuristic control paradigm. Its origins lie in a more or less 
heuristic and experimentalcontext (Marndani, 1974). Its dissemination has been mainly due to the 
presentation of supponing application examples. Reports on less supponing experiments (such as that 
described by Buchholz, 1992) rarely found their way into main publications. 
Today there exists a number of successfuI fuzzy control methods. For a comparison of a few methods see 
Figueiredo et alo (1993). Fuzzy control methods can be divided into those which use the compositional rule of 
inference and those which do nol. Methods in the first class use the compositional rule of inference to solve 
the generalized modus ponens, ",hose simplest forro is 

Prcmise 1: (V is M) 
Premise 2: IF (V is Al THEN ru is Bl 
Consequence: (U is C) 

Mamdani's and Larsen's methods are the best known methods that belong to this class (Figueiredo ' et al., 
1993). They differ in the choice ofthe definition for the implication operator IF ... THEN: 
• Mamdani's method uses the min operator. 
• Larsen's mehtod uses the algebraic product. 
The choice of these two operators was motivated by simplicity and by the good practical results attained with 
them. Most of the (theoretical) research on the analysis of different fuzzy implication operators and the 
resulting reasoning schemes (e.g., Miziunoto & Zimmermann, 1982) did not cany over into fuzzy control 
practice. Part of this research was presented to the control systems community at an early stage (Mizumoto et 
al., 1979). However, most of these results have never been applied to the improvement of speed and quality of 
fuzz\' controI. 
The "thorough studies carried out on the propenies of different fuzzy implication operators considered a more 
general context than fuzzy logic controlo In those studies several other implication definitions have shown 
more desirable propenies than the min or the algebraic product operators. 
The objective of this paper is to present a fuzzy logic controI method that empIoys an implication operator 
used for plausibIe approximate reasoning. Elsewhere it was shown that this operator has an fnteresting 
property: it exactly satisfies a series of common sense reasoning schemes (Mizumoto et al., 1979; Kienitz, 
1990). In this contribution it is shown that the new method: 
• allows for the construction of even faster controllers than those possible wlth Larsen's or Mamdani's 

methods 
• may qualitatively outperfonn existing methods in a practical application contexto 
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2. Approximate reasoning and fuzzy control 

The fuzzy controller considered in the scope of this paper essentially consists of a knowledge base, an 
inference mechanism and a defuzzification interface. It is schematically represented in Figure 1. 

knowledge 

base 
meas ürements 

I output 

inference measurement H defuzzification r- controI - - mechanism ~ pre-processmg interface 
-

Figure 1: Slruclure of lhe fuzzy contro//er 

The knowledge base is composed of p roles of the type 

IF (VI is Ali) AND (V2 is A2i) AND ... AND (Vn is Ani) THEN (U is Bi); i = 1, ... , P (1) 

Measurements are available to the inference mechanism as 

(2) 

where in this case the Mi are singletons. The inference mechanism combines the knowIedge obtained from 
measurements with the knowIedge contained in the individual rules generating a set of conclusions {(U is Ci), 
i = 1, ... , p}, one conclusion for each role. On the basis of this set, the defuzzification interface comes up with 
a control value to be applied to the system. 
To be processed by the inference mechanism, linguistic expressions such as (1) and (2) are mathematically 
interpreted using translation roles. According to the translation role adopted for expressions such as (2) 
(Kandel, 1986), it induces the possibility distribution 

where VI, ... , vn are the base variables for VI, ... , Vn and J.1Mi (Vi) is the membership function ofMi~ i = 1, 

... , n. In this paper membership functions are supposed to be normal. 
The translation role for (1) depends on the definition chosen for the implication operator IF ... THEN. Various 
definitions were discussed in the literature. The implication definition adopted · here was originally studied by 
Mizumoto et ai. (1979) and was proposed for plausible approximate reasoning by Kienitz (1990). Severa! 
advantages of this definition are discussed in these references. According to the resulting transIation rule, (1) 
induces the possibility distribution 

if J.1Ali (Vl)A. . .I\J.1Ani (vn) ~ J.1Bi (u) 

if J.1Ali (Vt)A.·.I\J.1Ani (vn) > J.1Bi (u) 

The possibility distributions induced by (1) and (2) are combined by the inference mechanism to generate a 
conclusion of the type (U is Ci). This is done using the compositional role of inference (Zadeh, 1979). As in 
the case of Mamdani's method, the use of the compositional role of inference in the new method is amenabIe to 
simple graphical visualization. 
Figure 2 exemplifies one role inference using Mamdani's method and the new method. Using the. proposed 
fuzzy control method, the inference result will be a rectangular membership function, as long as measurements 
are crisp data. The smalIer the basis of the rectangle under J.1Ci (u) , the more cIearly it restricts the choice of 

the control value. In the limit case where at Ieast one of the measurements is such lhat J.1Mi (vimeasure) = O, 

the rectangle will cover the whole universe of discourse of the control variable, i.e. with respect to th~ 
knowledge contained in the i-th rule alI available control values are equally suitable (possible) (Kandel, 1986). 
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Marndani's (and also Larsen's) method results in membership functions which are interpreted differently. For 
example in the lirnit case J.lMi (vimeasme) = O, both methods yield a membership function identically zero 

over the whole universe · of discourse of u. In the context of possibility distributions this means lhat no control 
value at alI is suitable (possible). ar course such an interpretation is not of interest in a practical setting. Thus 
the interpretation adopted in the scope of those fuzzy control methods regareis the membership value as a 
certainty value. This however is not in strict accordance with the theory of approximate reasoIÚng (Zadeh, 
1979). 

1 

o 

3. DefuzzificatioD 

E!J Marndani's method 

~ This method 

Figure 2: Inference example. In this example the following are given: 

rule: IF (V 1 is A li) ANO (V 2 is A2i) THEN (U is Bi) 
measurements: VI = vImeasure' V2 = v2measure 

In applications, Marndani's and Larsen's methods have been used together with one of several defuzzification 
procedures. The most common of these procedures estabIishes the control which results from {(U is Ci), i = 1, 
... , p} as the center of gravity of the area under J.1CI (u)v ... VJ.1Cp (u) . A variant of this procedure determines 

the control value as the weightcd average ofthe centers of gravity ofthe areas under the J.lCi (u) .. The weights 

are the associated areas. 
The defuzzification procedure proposed for use with the fuzzy control method advocated in this paper is 
different because the membership functions which result from the inference process are possibility 
distributiODS, as exposed above. The control value to be applied to the system is calculated as the weighted 
average of the centers of gravity of lhe rectangles under the J.1Ci (u) . However, lhe weights are given by the 

values of max{O,I- a.A>{l where Ai is lhe area ofthe rectangle under J.1Ci (u), and a. is a scaling factor to be 

chosen. (a. = lis suggested for use with a normalized universe of discourse, i.e. when -1 S U S 1.) Thus for 
rectangles which extend over the whole UIÚverse of discourse of u (no restriction on lhe control) . the weight is 
zero. On the other hand, for rectangles lhat are singletons in the limi~ lhe weight is one. The weights can be 
seen as confidences one has in lhe centers of gravity of ·J.1Ci (u) as correctly representing the control value for 

the system: the larger the arca of the rectangle, lhe smaller lhe confidence. 

4. Using the ne", method in a typical applicatioD 

Fuzzy temperature controllers are commercially available from severa! sources. Thus, a heating device was 
selected to illustrate the applicaúon of lhe proposed method and to allow for a pracúcal comparison with 
Mamdanils method. The selected plant is a laboratory device described in lhe last reference given in secúon 7. 
In this plant air is blown through a tube. The air is heated at lhe entrance of the tube by a mesh of resistors. 
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These are excited by the controI u. The air temperature y is measured at the end of the tube by a termistor. The 
structure of the system with the proposed controller is detailed in Figure 3. For simplicity simulated data were 
used for comparison purposes with Mamdani's method. 
A discrete linear simulation model of the process was determined using the PC package described by Hemerly 
(1991). The sampling time used was lOO[ms]. The transfer function obtained is: 

G(z) = O.l148z-
2 

+O.005243z-
3 

1-1.2275z-1 +0.3647z-2 

~ ... _-- _ ..... .. ....................... ............... .... ....... .. ......... ................................................................................................................ _- ............. .. .... ..... .. ......... __ .. -: 

E 

knowledge 

base 

fuzzy controller 

defuzzification 

Figure 3: Temperature control using a fuzzy controJler 

A very simple incremental controller was used. It has a knowledge base with 9 rules: 

IF (E is PO) ANO (ÃE is PO) TIIEN (âUisONE) 
IF (E is PO) ANO (ÃE is ZE) TIIEN (âUisONE) 
IF (E is ZE) ANO (ÃE is PO) TIIEN (âU isONE) 
IF (E is NE) ANO (ÃE is NE) TIIEN (âU is -ONE) 
IF (E is NE) ANO (ÃE is ZE) TIIEN (âU is -ONE) 
IF (E isZE) AND (ÃE is NE) TIIEN (âU is -ONE) 
IF (E is PO) ANO (ÃE is NE) TIIEN (âU isZE) 
IF (E is ZE) AND (ÃE is ZE) TIIEN (âU isZE) 
IF (E is NE) AND (ÃE is PO) TIIEN (âU isZE) 

The linguistic values used in these rules are defined by their membership functions, as follows: 

NE stands for "negative": 

PO stands for "positive": 

ZE stands for "around O" : 

ONE stands for "around 1": 

-ONE stands for" around -I": 

J.lneptive (x) = max[min(-x,I),O] 

J.lpositive (x) = max[ min (x, 1), O] 

J.laround~ (x) = max[O, I-Ixl] 
J.laroundone (x) = max[O, l-Ix -111 
J.laroundminusane (x) = max[O, l-Ix + 1\] 

measurement 
. noise 

y 

Two difIerent controllers were used. One used the new method and the other used Marndani's method. The 
value for KE was adjusted in order to allow E.KE to cover the range [-1, I], which is the normalized range 
expected in the definition of the rules. KÃE and KâU were exPerimentally adjusted. In both cases gaussian 
measurement noise with variance 0.0001 and zero mean was added. 
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The step responses are found in Figure 4. From this figure it is seen that in this applicaúon the controller 
baseei on the new method is less sensitive to measurement noise than the controller based on Marndani's 
method. It was verified that even with other gain adjusttnents this statement rernained valid for this 
application. 

5. Conclusions 

The fuzzy controI mcthod prc$cntcd in this contribution uses the compositional rule of Ínference and an 
implication operator studied in the approximate reasoning literature. The defuzzification procedure used in the 
method has common points with the well known "center of gravity defuzzification". but considers the 
interpretation of approximate reasoning results as possibility distributions. 
The new method (inference and defuzzification) is of simple and efficient implementation. In comparison to 
Mamdani's and Larsen's methods the area and center of gravity detemúnation needed are much simpler 
because only rectangular membership functions need to be considered. As shown in Figure 2 the 
detemúnation ofthe ~C' (u) itselfis ofthe same complexity. However, the representation ofthe J..LC· (u) in the 

. 1 1 

new method is. For these reasons faster fuzzy controllers can be build with the new method. 
In the illustrative application example the new method showed smaller sensitivity to measurement noise than 
Mamdani's method. Unfortunately it is not possible to make a general statement on noise sensitivity. 
Additional research in this arca is necessary. 
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Resumo 

Este artigo descreve um algoritmo nebuloso para estimação paramétric<I ele slstemCtS variantes no tempo. () 
algoritmo proposto é composto de 2 sub-sistemas: uma estratégia nebulosa para detetar variação de parâmet.ros, e 
um procedimento nebuloso para ajuste do ganho de adaptaç~Jo de um algoritmo b<lseado nos Mínimos 
Quadrados Ponderados Recursivos (MQPR"l. A partir do conhecimento heurístico de especialistas, algumas 
fimções de pertinência expressando <I ocorrência de variações paramétricas s~o constnlÍdas, e um conjm110 de 
regras linguísticas de controle são desenvolvidas para monitorar os estirnadores. Estas regras modelam () 
compromisso entIe a habilidade destes estirnadores em acompanh:u variações paramétTicas e sua sensibilidade ao 
ruído de medição. Finalmente. o algoritmo nebuloso proposto e comparado com um algoritmo clássico panl 
estimação de sistemas variantes no tempo. 

Palavras-chaves: lógica nebulosa, sistemàs baseados em conhecimento, controle adaptativo. estimação 
paramétrica, deteção de falhas 
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Falhas, modificaçoes 1Jll ellciol\,1h cl;:; confif.-71.lTê:Jç,'ltl. mudanças de s e1-p(YiJl! e Olltr,1;-; iW0C:S simihIJt: ~ podeIll 
causar variações nos pariimetros de Utn processo controlado. sob condiçócs n01T11His de opCri1y:HI . Esté1S v~ lrüu,;óe" 

sâo denominadas n:1()-est.·lciol\.uida(i-; .... . ~ qmmc!o OCOITelll podem levar () control,I<!Ol (I UIlI estado Ulst,1vd OI) 

ulaceitáve1 . Para evitai e-; tç lipo <1,.; ' comportamento do controjador. tomél-Se necessóno lllOTllrOlilr algunlél :-
hmções na malha de conlroL. :1 IIIll c\ ;:: pennitir i1 dcteç,II). ;)valiC:tçún (; localJz,J(; i1() (bs 1l,,()-~st(Jci ollari(hldes ll (" 

processo. Na última decacta . varias tecnicas parll aJuste de algoritmos clt:! estiTlll1çúo quando OCOITelTl varjaçôe <.., 
nos parâmetros do prnces" ~ J . 10<1,1S h(tsead"s em metodo'\ probahilisticos de cleleç<'to. te1ll sido apresentadas 11" 
literaturCl [1-:1]. No entanln desenvolvimentos atuais destes métodos tem apontado píHd ,I introdllç~IO de uni 
tratamento orientado <10 conhec1mento nu constmç~o de modelos contendo n;i( l-estacioJlaJidadcs. () oh.ietivn c 
transferir o conhecimento de engenheiros e operadores para 111ll sistema especialista , operando '·ol1-hne-- com () 
processo, capaz de realizar éI de1eç~l() ele fahas e a sintonia l1utormiüca dos algoritJlloS da malha (k controle . Nesk 
caso, heurísticas adiciomlis e procedimentos de auto-sintonia elevem ser inclllidos nos algoritmos ch'lssicos de: 
controle e estimaç~lo 141 . 

Neste contexto, desenvolveu-se uma estratégia nehuJosa para decidir se o processo tem apresentado variaçôes 
de parâmetros. Para isso. fUTlçóes de perünêncij·J expressando a possibilidad~ desti! nllldaJl~~ iIS ocorrcrem S~I O 

construídas, a partir 'do conllecimento heurístico de especialistas em teoriel de cstimaçóo . Um procedimen10 
nebuloso para ajustar o ganho de adaptaç~o de um algoritmo de estimaçiio bé1seado no método dos lvlinirnos 
Quadrados Ponderados Recursivo (MPQR) foi tamhem desenvolvido; onde a cl1da instante de amostragem, os 
parâmetros de sintonia do a1goriTIlIo de estiJllac~o si'H) monitorados por UIll conjunto (k re~'TilS liJl fnJlsliciI :-", Esta-; 
re~as modelam () compromisso entre: ~l capacidade ele adaptuçi10 do algoritmo e a sensibilidade dos estimadore~, 

ao nüdo presente no proce::,s( \ 
A seguir são apresentados na seçrlO 2, o algoritmo do traço adaptativo ,I pmtir do qual desenvolveu-se u 

estimador nebuloso; J1i1 seçi:1() :1 ,1 estratégia nebulosa para deteção de n~o-estacionaridades e o procedimento 
nebuloso haseado em regras para sintonia automática do algoritmo de cstimação. Finalmente na seção 3 alguns 
resultados simulados sâo discutidos. e as conclusões do trabalho sào apresentadas na seção . .::; . 

2 - Algoritmo clássico de estimação adaptati"a 

Durante a supenrisão de um algoritmo de identificaç~o, hipóteses a priori sobre o processo e os estima dores 
devem ser validadas a fim de se conseguir uma boa f;intonia dos parâmetros do algoritmo, fvIais especificamentc .. 
a presença de não-estacionaridades no processo c il descriçi;o estatistica dl1s peT111rbé1çóes presentes devem ser 
consideradas. De fato, em presença de variações paramétricas, toméi-se necessário manter íI capacidade (k 
adaptação do algoritmo de estimaç;jo. Quando utiliza-se um algoritmo do tipo tv1QPIC como TTlostrado na tabehl 
L esta capacidade é conseguida se impede-se a convergência do ganho G(k) para zero . Por outro lado. se o ganho 
é grande, o estimador pode oscilar devidt) ri influência d'·1 pcrtllrbaçüo. Paril o algoritmo lliJ tabela 1. esL~ 

compromisso entre capacidade de adaptação e sensibilidade ,iO ruíd(1 c controlfHlo pelo valor do fí.llor cL: 
esquecimento í...ll) escolhido no mtervê:J.ln ]0 . 1] . Em cada instante de amOSTragem "l ·~ - · . o valor numélicn de j.( k ) 
pode ser calcuJado como 

r 1 setr~co[P'(kjl tro(k; 
'.lk) = < . . . . 

I. traco [P' (k)] / tro( k ) do contrario 
(1 ) 

onde o escalar "tro(k}" expressa li capacidade de rastreamento de nâo-estacionaridades do algoritmo. Quando 
tro(k) » traçorP'(k)l, esta capacidade e reforçada , Em presença de variações abruptas de parâmetros, um tesk 
de deteção de nâo-estacionaridades pode ser incorporado para melhorar esta capacidade de rastrcamento. O 
algoritmo resultantc. denominado rugoritmo do traço adaptativo [3], é composto de trés passo:-; : 

e(k)= e(k -1)+ G(k)~(k) 

~(k) = y(k)-<p'(k)e(k-1) 

G(k) = P(k)<P{k) 

1 
P(k) = -P'(k) 

Mk) 

. P(k -l)<P(k)qI'(k)P(k -1) 
P'(k)=P(k-1) + l+tp' (k)P(\';-l)tp(\.;) 

Tabela 1: Algorinno dos l\1ínimos Quadrados Pondcrados Rccursivo 
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• PASSO 1: Calculo do criterio de deteçào de n~o-estlJcionaridades J1[e(ki] . 
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• PASSO 2: Ajuste dn capacidade de adapti1çiW do algoritmo atraves da sintonii1 do valor dê trO! k) na equação 11 i 

2.1 - Caso de deteçâocert,J: 
Se J I r ef!:; 11 .. Jnwx então h011ve variaçflo pi.lram~llica e fíl7.-se troll:! = troma.'\ . 
2.2 - Caso de deteçâo incerta : 
Se Jmin · J 1 [e(k)] :..::. Jmax então pode ter ocorrido variação parametrici1 e laz-sc trod; ) -:- lroin I 
23 - Caso de ni'i o-deleçüC( 
S(> J l[e(k)) ~ Jmin então o proceso e estacionário (nenhuma variaç~lo foi detetada) c taz-se tro(~: ) = tromin . 

onde Jmin c Jm3X 5i;0 respectivamente O~ hmik~ mínimo e máxjmo para a de1eç{lo de niJo-estacionaridades, e 
tromin > troint ;.- tromax S~IO os mveis de adaptaç~lo mínimo, médio e máximo desejados para o algoritmo . 

• PASSO 3: Aplique o alf!oritmo l\·1QPR da tabela I com íikl calculado pela equaçüo (l i. 

Entretanto, os valores ótimos de "Jmin", "Jmax", "tromax", "troinf' e "'tromin" dependem de condiçôes 
ambientais tai~ qUê intensidade do núdu, presença e tipo (rápida, lent,l , abnlphl, pequellCl) de nào
estacionaridades, estnltura do modelo, criterios de desempenho, etc. Alem disso, o resultado do teste de deteçâo 
pode influenciar o comportamento cios parâmetro::\ estimados: em presença de alanne falso, o uso do nível 
máximo de adaptação (tromaxl pode dar origem a fortes oscilações nos estimadores_ c para uma taxa de nâo
deteção acentuada, os estimadores podem tomar-se polarizados. 

Para contornar estes problemas, desenvolveu-se um sistema nebuloso baseado em regras para controlar () 
compromisso entre II capacidade de adaptação e i·1 baixa sensibilidade ao nlÍdo para o al!WritnlO do traço 
adaptativo_ Este sistema baseado em regras é formado de dois sub-sistemas: 
• lIDla estratef!Ía nebulosa para decidir sobre ti ocon~ncia de nào-estacionaridade:-, _ 
• um proceclimento nebuloso p~ua ajustar o ganho G(k) do algoritmo elo traço adaptativo. 

3 - Implementação do si~1ema nebuloso baseados em regras 

A introdução de lógica nebulosa num sistema de controle é uma tentativa de conferir a estes sistemas 
características do raciocinio humano tais que imprecisão e indecisão. A lógica nebulosa pennite li representação 
de conceitos imprecisos como rápido, lento, pequeno, grande, etc . . além de possibilitar através de um conjunto 
de princípios matemáticos bem definidos. a utilização destes conceitos na dedução de fatos a respeito do sistema 
em estudo[5-6]. . 

Um subconjunto nebuloso F de um universo de discurso U é caracterizado pela função de pertinência {)lF(X) : 

x E U ~ [O,]] } que represent.a o grau de pertinência de x ao subconjunto F. Dados dois conjlmtos A e B, três 
operações básicas podem ser aplicadas a estes conjuntos: 
• complemento aI : J.lt,(X) = 1 - J.lpJX L =:::> (NÃO-NEBULOSO) 
• interseção: J.li'J- )B(X) = Min(J.lJ.. (X), )lB(X) I, = (E-NEBULOSO) 
• uTÚão: /J..t. \·J PJX) = Max (J.l ;.! x I, J.l~. (X.lL = {OU-NEBULOSO) 

Um sistema de decÍs[1O nebulos3 baseado em regras pode ser formado por um conjunto de regras de 
produção que usam implicaçoes nebulos(js escrih1s com as operaçôes precedentes. Um regra nebulosa típic'l 
descrevendo o conhecimento heuristico de um especialista é do tipo: 

Se A é baixo e B e ('erto então C é pequeno 
onde A e B são as variáveis de entrada, C é a variável de saída, baixo. certo e pequeno são termos linguisticos 
(predicados) assumidos por A, B e C respectivamente . 

Assim a partir dos conceitos de lógica nebulosa apresentados em [5] e das idéias propostas em [6], 
desenvolveu-se o procedimento geral para implementação de sistemas nebulosos de decisão baseados em regras: 
• PASSO 1: O grau de pertinência de cada variável de entrada a cada um dos predicados nebulosos é calculado 

usando-se funções trapezoidais . 
• PASSO 2: Avaliação das regras de decisão através do uso da regra de inferência de composição[5]: 

2.1 - Para todas as regras na base de conhecimento, calcule o valor de veracidade de suas premissas 
através da operação E-NEBULOSO. 

2_2 - Para cada predicado de saída, constrói-se a funçào nebulosa ele saída através de uma operação 
E-NEBULOSO entre os graus de pertinência obtidos no passo 2.] e as funções nebulosas de 
gabarito da saída que são do tipo trapezoidal. 

2.3 - A fimção de saida final é composta pela umão de todas as funçôes obtidas no passo anterior 
(operação OU-NEBULOSO). 

• PASSO 3: O valor determiJÚstico da variável de saída é obtido aplicando o método do centro de gravidade à 
função de saída final . 
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Este procedimento geral foi usado para implementar a estratégia de deteção de não-esta.cionaridades e 
também o procedimento de sintonia automaticrl do valor de --tro<kf' no algoritmo nebuloso do traço adaptativo. 

3.1 - Estratégia nebulosa de decisão para deteção de variações paramétricas 

.As variáveis de entrada consideradas na estratégia nebulosa de decisão sào dois critérios baseados mmlt"! 

estimação a curto termo e a longo termo da variáncia do erro previsto a; (k .1, e do valor médio dos parárnetros 

estimados e (k). o princípio de cálculo destes critérios é ilustrado na figura 1. 

k-Ns-N}- 't K-Ns-'t k-Ns k 
~ __________ ~ __________ ~ ________ +--fune 

window of size N} for 

Jong-tenn estimator 

computation 

time intervaI 

ofsize 't 

window of size 

Ns for short-tenn 

estimator computation 

Fig. 1: Janelas para cálculo dos critérios 

Dado um escalar variante no tempo a(k), define-se a fimção f( a,N I ,N2) como: 

1 N 2 

f(a,N1,N z) = La(il 
N 2 - N 1 + 1 i=N 1 

Os critérios podem ser expressos em termos da fimção fiK) como segue. 
e O critério baseado na variáncia do erro previsto é definido como: 

J (k) = cr;(k) 
1 crr(k) 

onde cr;(k)=f(ez(k),k-Ns,k) e crf(k)=f(ez(k),k-Ns-'t-Nl,k-Ns-'t) 

e .O critério baseado no valor médio dos parâmetros estimados é definido como: 

onde 11.11 é uma norma Euclideana, e para cada componente i = 1,2, ... , n de e(k), calcula-se: 

e:(k) = f(ez(k) ,k - Ns, k) e ej (k") = fI' e2 (k),k - Ns- 't - Nl,k - Ns - 't) 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

Os predicados nebulosos para as variáveis de entrada são pequeno, médio e grande. As fimções de 
pertinência de entrada são trapezoidais, e tem-se apenas uma variável de saída representando a possibilidade de 
ocorrência de variações paramétricas. Esta variável de saída c(k) tem quatro predicados: nenhuma possibilidade, 
talvez, possivelmente, e alta possibilidade. Existem 16 regras na base de regras que podem ser expressas 
linguisticamente como: 
e Se J 1 é grande e J2 é grande então há alta possibilidade de ter ocorrido uma variação de parâmetros 

e Se J 1 é grande e J2 é médio então possivelmente houve uma variação de parâmetros 

e Se J 1 é grande e 12 é pequeno então talvez tenha ocorrido uma variação de parâmetros 

eSe 1 I é pequeno e J2 é pequeno então não há nenhuma possibilidade de ter ocorrido tm1a variação de 

parâmetros. 
O procedimento geral para implementação de sistemas nebulosos baseados em regras é usado para 

calcular o valor da variável de saída c(k), dentro do intervalo [0,1]. A decisão a respeito da presença de não 
estacionaridades é tomada através de um teste binário: 

> 
c(k) l;,(k) 

< 

f processo nftO - estacionario 

l processo estacionario 
(6) 

onde a variável ç(k) depende das características do núdo presente no processo: se o processo é ruidoso então os 

valores de ç(k) são próximos de 1. 
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Considerando as · seguinte variaveis de entrada, um procedimento nebuloso foi desenvolvido para sintonizar 
automaticamente o valor da variável tro(k) no algoritmo do traço adaptativo: 
• A distância paramétrica é definida como: 

dist(k) = J~ t 8,2 (k j 
"n ,=1 

para (7) 

onde "n" é a ordem do modelo, 8Jk) uma approximação do erro de estimação, e 8Jk) é o valor médio do 

estimador calculado numa janela maior que "n". 
• A razão sinal-ruído estimada é definida como: 

Gy(k) / 
SN(k) = /'cr (k) 

e ' 
(8) 

onde (Jy(k) é o desvio padrão estimado do sinal de saída e (Je(k) é o desvio padrão do erro previsto . 

A distância paramétrica representa as propriedades de convergéncia do algoritmo. e a razão smal/ruido 
estimada modela a influéncia das perturbações. A variável de saída tro(k) é obtida com o procedimento nebuloso 
descrito anteriormente, Neste caso, construiu-se duas bases de regras associadas as situações de processo 
estacionário ou não-estacionário. Estas bases de regras são mostradas na tabela 2. onde os predicados de entrada 
e saída são: pequeno, médio e grande. De fato, quando o processo é estacionário, desela-se um valor de tro{k) 
que minimize a distância paramétrica. Ao contrário, quando o processo é não-estacionário, permite-se grandes 
valores de tro(k) que possibilitam um rastreamento eficiente das variações paramétricas. A decisão sobre o 
comportamento do processo, estacionário ou não-estacionário, é tomada pela estratégia nebulosa apresentada na 
seção 3.1. 

ande 
Qfande 
médio 
médio 

(a) Processo não-estacionário (b) Processo .estacionário 

Tabela 2: Bases de regras para cálculo de "tro(k)" 

4 - Resultados simulados 

Nesta seção apresenta-se alguns resultados simulados, permitindo uma comparação de desempenho entre o 
algoritmo nebuloso proposto e o algoritmo do traço adaptativo, na estimação do seguinte modelo de segunda 
ordem com variações rápidas de parâmetros: 

y(k) + al(k) y(k-l) + a2(k) yCk-2) = bo{k) u(k-I) + b1(k) u(k-2) + v(k) 

onde f -0.91 k E [0,50] 
a (k)-

1 - l-l.2O k E (51 ,200] 

f 2.14 k E [0,50] 
b(k)- , 
· -110 k E [51 ,200] 

f 0.67 k E [0,50] 
, a (k)-

, - 10.70 k E [51 ,200] 

f -138 k E [0,50] 
b (k) = . , l-O.s k E [51,200] 

A entrada u(k) é uma sequência binária pseudo-aleatória com média zero e distribuição uniforme no intervalo 
[-1,1], a perturbação não-mesurável v(k) é um ruído branco com média zero e variância Gv = 0.25. As condições 

iniciais para os algoritmos são eCO) = O, P(O) = 100 In. O algoritmo do traço adaptativo tem lO parámetros a ser 
sintonizados. O teste de deteção incorporado a este algoritmo, utiliza o critério J 1 baseado na variância do erro 
previsto, dado por (3), para decidir se houve variação de parâmetros. Os resultados apresentados aqui são os 
melliores obtidos com este algoritmo para o exemplo simulado. 

A figura 2 mostra a evolução dos parâmetros estimados dos polinômios A e B para ambos os algoritmos, 
Nesta figur~ as curvas assinaladas com a letra "a" correspondem aos estimadores calculados com o algoritmo 

. nebuloso, e as curvas marcadas com um "b" são os estimadores obtidos com o algoritmo do traço adaptativo. A 
partir destes resultados, conclui-se que: 
• Durante o período estacionário ~K < 50), ambos os algoritmos apresentam o mesmo comportamento. 
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• Em presença de não-estacionaridades, ambos os algoritmos podem detetar e rastrear as variações paramétricas, 
no entanto o algoritmo nebuloso apresenta um maior atraso na deteção . 

• Após a deteção, a convergência dos estimadores para os novos valores dos parâmetros real!;) é mais rápida para 
o estimador nebulo~o . 

Em conclusão. o algoritmo nebuloso proposto comporta-se como um algoritmo adaptativo nas situaçõe~ 
estudadas. Nos vários casos testados, seu desempenho é semelliante ou mellior que o do algoritmo do traço 
adaptativo. Além disso, o atraso na deteção pode ser reduzido, se um nUmero pequeno de predicados de saída é 
considerado na estratégia de decisão. No entanto, a taxa de alarme falso no teste (6) pode aumentar com a 
redução dos predicados de saída. 

5 - Conclusões 

Neste artigo foi apresentado um procedimento nebuloso capaz de detetar variações paramétricas no modelo 
de um processo, e de sintonizar automaticamente o ganho de um algoritmo de estimação baseado nos mínimos 
quadrados. Este procedimento foi integrado num sistema baseado em conhecimento para supeIVisão de 
controladores adaptativos e tem apresentado resultados bastante promissores [5] . Atualmente a aplicação deste 
proce9imento nebuloso em outras situações comuns em supervisão de sistemas de controle está sendo estudada. 

1.0 -: 

·:l_:~~ b 

~A-~ • . z-; tf'~ 

Z.o ~ , .... , .... , .... , .... , .... , .... , .... , .... , .... , .... , 
ISS" . 

l.O ~ 

Z.J 1 +-.,.g...c::;~ 

1.I..§ 

0.71 

0.0 ~ , .... , .... , ... " .... , .... , .... , .... , .... , .... , .... , 

curvas a: algoritmo nebuloso proposto 

O"U. ar;.:· 

Z.o ~ 

1.Z ~ 

=r 

1.0 ~ 

0.2..§ 

.5 ~ 

.2 ~ ---";r,o-=--J ~ 

2.0 ~ , .... , .... , .... , ......... , .... , ........ " .... , .... . 

cUn"as b: algoritmo do traço adaptativo 

Fig. 2: Parâmetros estimados 
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o objetivo deste trabalho é pesquisar os diversos tipos de incerteza e imprecisão, ou as combinações de 
ambos que podem ocorrer em um sistema baseado em regras, e os paradigmas apropriados para o tratamento de 
cada caso. Metodologias como lógica nebulosa, fatores de certeza ou outras baseadas em métodos 
probabilísticos, devem ser vistas como ferramentas complementares e não competitivas. Os modelos 
linguísticos para representação de sistemas nebulosos conhecidos como tipo Mamdani e tipo lógico, são 
apresentados e usados no método de inferência básico. Dois algoritmos que tratam incerteza e imprecisão de 
forma combinada são apresentados. 

1. Introduçio 

A Inteligência Artificial (lA) obteve um sucesso considerável no desenvolvimento de Sistemas 
Baseados em Conhecimento (SBC) nas últimas duas décadas. Apesar de estarem disponíveis hoje uma 
tecnologia bem estabelecida, e diversas ferramentas comerciais para o desenvolvimento de aplicações práticas, 
principalmente no tocante a Sistemas Especialistas (SE), os desafios oferecidos por alguns aspectos complexos 
dos SBC, continuam atraindo a atenção dos pesquisadores do meio acadêmico. Entre as questões ainda não 
totalmente resolvidas, está o problema de tratamento do conhecimento inexato. 

Durante muito tempo, a Teoria de Probabilidade e o modelo Bayesiano foram as únicas abordagens 
numéricas para inferência com incerteza. Em função da necessidade de se ter formas alternativas, novas 
abordagens foram propostas, como Fatores de Certeza [Bucha94], a Teoria de Evidências de Dempster-Shafer 
[prade85] e a Teoria de Subconjuntos Nebulosos [Zadeh79], apenas para citar algumas. 

Um ponto quase que totalmente negligenciado na literatura de modo geral, e que tem cada vez mais 
merecido a atenção dos pesquisadores nos últimos anos, é a caracterização de tipos diferentes de conhecimento 
inexato e a forma adequada para tratar cada um deles. 

Alguns autores apresentam um ponto de vista uniforme quanto à este problema, diferenciando os 
conceitos de incerteza e imprecisão [Neapo92 , Prade85, Leung89], de forma compatível com a abordagem 
proposta neste trabalho. Uma proposição é incerta se a sua veracidade (ou falsidade) não pode ser estabelecida 
em definitivo, ao passo que uma proposição é imprecisa quando se refere a um conceito ou classe cujos limites 
não podem ser precisamente definidos. Consequentemente considera-se que as abordagens do tipo Fatores de 
Certeza e outras derivadas de probabilidade, são adequadas ao tratamento da incerteza, e a lógica nebulosa é 
adequada ao tratamento da imprecisão. 

A adequação da lógica nebulosa para tratamento da informação inexata em SBC começou a ser 
apontada em [Yager84, Zadeh83, Whale83] entre outros. Um trabalho recente, apresentado em [Romme93], 
demonstra como o procedimento comumente usado em controle nebuloso pode ser transformado para SE em 
geral, em áreas de aplicação menos técnicas. Em [Leung88, Leung89] é apresentada uma ferramenta para 
desenvolvimento de SE na forma de regras, que utiliza lógica nebulosa e números nebulosos no raciocínio. Os 
conceitos básicos de incerteza e imprecisão são usados e claramente diferenciados no sistema. Diversos 
trabalhos que discutem o tratamento de informação inexata usando lógica nebulosa, no contexto de SBC, 
podem ser encontrados em [Zadeh92]. 

Na próxima seção será apresentada uma breve descrição de alguns tipos de incerteza e imprecisão, e de 
alguns métodos para tratamento dessas questões. Na seção 3 é introduzido o mecanismo de inferência básico 
adotado neste trabalho. Uma proposta de algoritmo para disparo de regras combinando o uso de lógica nebulosa 
e fatores de certeza é descrita na seção 4. As conclusões e trabalhos futuros são rapidamente discutidos na seção 
5. 
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Apesar de frequentemente nos referirmos a determinados tipos de conhecimento e dados como sendo 
incertos, existem na realidade diferentes variedades de incerteza. Um ponto de vista comumente encontrado na 
literatura, traça uma distinção entre incerteza e imprecisão. 

A incerteza, de maneira geral, diz respeito à confiança ou crença que se tem sobre uma detenninada 
informação, e é em geral representada por um valor numérico. Tradicionalmente tem sido tratada através de 
abordagens como fator de certeza. derivados empiricamente a partir de aplicações práticas. 

A imprecisão (ou nebulosidade) ocorre quando uma parcela de infonnação não tem seus limites 
definidos. Ao contrário da incerteza, não depende do quanto se acredita se a informação está ou não correta, 
mas é inerente aos valores linguísticos utilizados. A lógica nebulosa oferece os recursos mais apropriados para 
se tratar a imprecisão. 

2.1 Tipos de Conhecimento Inexato 

• Incerteza: ocorre quando não se está absolutamente certo sobre uma parte da informação, e é usualmente 
representada por um valor numérico (fator de certeza). 

• Nebulosidade: ocorre quando o limite de uma parte da informação não está claro. 
• Incerteza e Nebulosidade: podem ocorrer simultaneamente em algumas situações. 
• Incerteza Nebulosa: uso de termos nebulosos e incerteza nebulosa. 

2.2 Formas de Tratar o Conhecimento Inexato 

Existem várias formas de tratar o conhecimento inexato, podemos citar Lógica Bayesiana, Fator de 
Certeza, Teoria de Dempster-Shafer, e Lógica Nebulosa. 

Lógica Bayesiana ou Teoria da Probabilidade: [prade85] 
A noção fundamental da estatística Bayesiana é a probabilidade condicional: P(H:E), onde lê-se esta 

expressão como, a probabilidade da hipótese H, dado que observamos a evidência E. 
A teoria de Bayes fundamenta-se na convicção de que para qualquer coisa, não importa quão diferente 

ela seja, há uma probabilidade anterior que deverá ser verdadeira, podendo-se modificar uma probabilidade 
dada uma evidência. 

Fator de Certeza: [Leung88, Forsy84] 
O Fator de Certeza (CF(h,e», é um valor numérico entre O e 1, que sustenta o nível de confirmação da 

hipótese (h) baseada na evidência (e). Cada regra tem associado a ela um fator de certeza, que mede até que 
ponto a evidência do antecedente da regra suporta a conclusão presente no consequente da regra. 

Teoria de Dempster-Shafer ou Teoria da Evidência: [prade85] 
A teoria de Dempster-Shafer considera grupos de proposições e atribui a cada um deles um intervalo 

[crença,plausibilidade] no qual precisa estar o grau de crença. A crença (Cr), mede a força da evidência em . 
favor de um grupo de proposições (ela varia de O, que indica falta de evidência, à 1, que denota certeza). 
Plausibilidade (PI), é definida como PL(s)= l-Cr ( ...... s), que também varia de O à 1. 

Lógica Nebulosa ou Possibilísta: [Zadeh79] 
Na álgebra booleana, 1 representa verdade e O falsidade. Na lógica nebulosa, além disso, todos os 

valores fracionários entre O e 1 são empregados para indicar valor parcial. 
Um conjunto nebuloso é definido pela sua função de pertinência definida sobre um conjunto base, ou 

conjunto universo, com uma variação no intervalo de O e 1. 

3. Modelos Linguísticos para Representação de Sistemas Nebulosos 

O estudo aqui desenvolvido enfoca sistemas baseados em regras nebulosas. 
De acordo com a teoria de raciocínio aproximado [Yager94], cada regra nebulosa do tipo 

SE V é A ENTÃO U é B (1) 

.1,1 

o 
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onde V e U são variáveis sobre os conjuntos base X e Y respectivamente, A e B são subconjuntos nebulosos 
sobre X e Y respectivamente, induz uma relação nebulosa D A ~ B sobre X x Y ( x denota produto cartesiano). 

Dado um valor de entrada V é A' pode-se inferir proposições da forma U é D' através da regra de 
inferência composicional. . 

Yager apresenta em [Y ager94] dois modelos linguísticos básicos para a definição de regras nebulosas, 
os quais descrevemos aqui na forma estendida. 

Na discussão a seguir, assumimos que o símbolo T denota uma T -norma e S denota um S-norma (para 
definições, veja [Pedry93] ). 

No modelo linguístico tipo Marndani (construtivo) a relação induzida pela regra em (I) é obtida por 
D A ~ B = A (\ B. onde a intersecção de A e B pode ser efetuada por qualquer T -norma. 

A agregação de regras individuais com a mesma variável de saída é feita pela união dos conjuntos de 
saída de cada regra. Portanto, para um conjunto de regras da forma 

SE V é Ai ENTÃO U é Bi' i = 1, ... , n (2) 
I n I I n 

o valor final de B I é obtido por B = U B., ou seja, B (y) = S [CFj T Bj ( y )] onde cri representa o grau de 
. ;=1 I i =1 

disparo da regra i, calculado em função do valor de entrada V é A' por 

I 

CFj =.S'x[ A (x) T Aj(x)] (3) 

No modelo linguístico do tipo lógico (destrutivo), a relação induzida pela regra em (1) é obtida pela 

expressão D A-+B = Av B, ou seja, D A ~B(x,y) = A(x) S B(y) onde Ã(x) = 1- A(x). 

A agregação de regras individuais relativas a mesma variável de saída é feita pela intersecção dos 
conjuntos de saída de cada regra. Assim, para um conjunto de regras como em (2), o valor final de B' para um 
valor de entrada V é A' é obtido por: 

I n 
B (y) = T [CFi S Bj ( y) ] 

;=1 
onde cri é calculado pela expressão em (3). 

Para obter detalhes quanto à forma de obtenção dos modelos linguísticos, consultar [Yager94]. 
No caso de regras com múltiplos antecedentes, o cálculo do valor cri envolveria a conjunção das 

proposições através de qualquer T -norma. 

4. Algoritmo para inferência 

o objetivo deste trabalho é discutir a necessidade de diferenciar tipos de conhecimento inexato e 
analisar como os modelos comumente usados na área de controle podem ser melhor explorados no contexto de 
SBC. Assim, apresentamos nesta seção uma proposta de algoritmo para disparo de regras que possuem tanto 
imprecisão como incerteza, combinando os modelos linguísticos descritos na seção anterior e uma 
generalização da abordagem de fatores de certeza com operadores nebulosos, inspirada nos processos · de 
combinação e propagação desses fatores apresentados em [Prade911. 

É importante observar que os modelos linguísticos (seção 3), bem como grande parte da literatura que 
enfoca o problema de inferência na área de controle de processos, não aborda a questão do encadeamento de 
regras de produção nebulosas,que é crucial para os SBC. Uma postura usualmente assumida [Scarp93] é a de 
que duas regras nebulosas estão encadeadas quando a variável do consequente da primeira regra aparece no 
antecedente da segunda regra, mas não necessariamente com o mesmo valor. 

Esta suposição, também adotada neste trabalho, oferece uma grande flexibilidade quanto à 
modelagem, mas deve ser analisada com cuidado por originar questões delicadas quanto à informação contida 
nos valores propagados. 

Os algoritmos apresentados a seguir, descrevem o procedimento para o disparo de uma regra ou de um 
conjunto de regras para o cálculo do valor de uma variável de saída. Esses algoritmos podem ser entendidos 
como procedimentos a serem acionados durante o ciclo de execução de um sistema de produção, que é um 
modelo de computação estensivamente apresentado na literatura clássica de IA [Luger89], por ser o precursor 
da arquitetura de grande parte dos SE em uso atualmente. 



94 ~ 2! SIMPÓSIO BRASILEIRO DE 
AUTOMAÇAO INTELIGENTE 

Os algoritmos descritos neste trabalho pressupõem que o controle de disparos de regras usado é o 
encadeamento para frente .(forward reasoning). O encadeamento para frente tende a gerar muitos valores 
intermediários, que não interferem no resultado final. Quando o objetivo pode ser especificado de forma 
precisa, pode-se usar técnicas de representação que permitam, em uma primeira etapa, extrair a parte da Base 
de Conhecimento que se relaciona com o resultado procurado e depois aplicar o algoritmo com encadeamento 
para frente [Scarp94]. . 

A estratégia de disparos de regras com encadeamento para trás (backward reasoning) não. será 
abordada, pois no contex10 de sistema nebulosos envolve questões não triviais, relativas à soluções de equações 
relacionais nebulosas [pedry93]. 

Vamos assumir que as regras e fatos estão descritos na seguinte forma: 

SE VI é AI E .. ~E Vn é An ENTÃO U é B (CR) 
VI éAII (Cl) (4) 

onde CR é a incerteza associada com a regra, e Ci é a incerteza associada com o fato i, determinados 
empiricamente em função do conhecimento adquirido do especialista. 

Os símbolos CR e Ci' i=l, .. n, denotam subconjuntos nebulosos, ou mais precisamente números 
nebulosos, que tem como conjunto base o intervalo [0,1], como por exemplo, "em tomo de 0.7", "quase 1.0", 
"mais ou menos 0.5". 

A proposição U é D, resultante do disparo da regra, vem acompanhada de um fator de certeza nebuloso 
CF, calculado a partir dos valores de CR e Ci por uma operação de aritmética nebulosa [Leung89], denotada 
por: 

CF=C*CR 

onde C = Cl T C2 T ... CnT. 
A seguir são apresentados os algoritmos para disparo de regras como a descrita em (4), de acordo com 

cada um dos modelos linguísticos da seção anterior. 
A etapa de agregação de regras que inferem valores para uma mesma variável foi omitida para fim de 

simplificação. Em SBC pode ser conveniente, em algumas aplicações, manter regras desse tipo desagregadas, 
indicando soluções alternativas para o mesmo problema. Por essa razão, optamos por remeter a discussão desse 
tópico a um trabalho futuro. 

Algoritmo 1 - (Modelo linguístico tipo Marndani) 
1. Para cada regra da forma descrita em (4), faça: 

1.1 Calcule o grau de disparo da regra: 
n I 

CF= T [Sx(Ai(x) T Ai (x»] 
;=1 

1.2 Encontre o subconjunto nebuloso BI inferido pela regra, por: 
I 

B (y) = CF .T B(y) 

1.3 Encontre a incerteza associada com a proposição U é DI, por: 
n 

C= T Ci 
i=1 

CF=C*CR 

Algoritmo 2 - (Modelo linguístico tipo lógico) 
1. Para cada regra da forma descrita em (4), faça: 

1.1 Calcule o grau de disparo da regra: 
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n _ I 

(7= T [Sx(A; (x) T Ai (x))] 
;=1 

1.2 Encontre o subconjunto nebuloso B' inferido pela regra, por: 

1.3 Encontre a incerteza associada com a proposição U é D', por: 
n 

C= T C; 
;=1 

CF=C*CR 

Note que, em ambos os algoritmos, aplica-se a mesma fórmula para cálculo da incerteza (passo 1.3), 
independente do modelo linguístico usado para representar a imprecisão. 

Simplificando com um exemplo numérico, onde temos: 
SE VI é alto E V2 é pesado ENTÃO U é grande (0.9) 
VI é médio (0.9) 
V2 é pesado (0.8) 

conjunto base X(em em) conjunto base Y(em Kg) 
Vl(altura) ISO 160 170 180 V2(peso). SO 60 70 80 
baixo 1.0 0.8 0.2 0.0 leve 1.0 O.S 0.2 0.0 
m6dio O.S 0.8 1.0 0.8 meio-leve 0.9 1.0 0.0 0.0 
alto 0.0 0,3 0,8 1.0 pesado 0.0 0.0 0.8 1.0 .. " Valores li nguístacos para a vanavel 
altura, definidos como subconjuntos 
nebulosos de X=(IS0,160,170.180} 

. . ' . Valores Imguístacos para a vanavel peso, 
definidos como subconjuntos nebulosos 
de Y=(SO,60,70.80} 

Aplicando O algoritmo 1 (Modelo linguístico tipo Marndani): 
1.1 Calculando o mínimo entre Ai(x) e A'i(x) 

(altura) (peso) 
0.0 /\ 0.5 = 0.0 0.0 /\ 0.0 = 0.0 
0.3 /\ 0.8 = 0.3 
0.8 /\ 1.0 = 0.8 
1.0 /\ 0.8 = 0.8 

0.0 /\ 0.0 = 0.0 
0.8 /\ 0.8 = 0.8 
1.0 /\ 1.0 = 1.0 

Calculando o mínimo entre os valores obtidos: 
0.8 /\ 1.0 = 0.8 = cr 

1.2 B' (y) = 0.8/\ {O.O, 0.0, 0.0, 0.8, LO} 
B I (y) = {O.O, 0.0, 0.0, 0.8, 0.8} 

conjunto base Z 
U(tamanho) 1 2 3 4 5 
pequeno 1.0 0.6 0 .1 0.0 0.0 
médio 0.0 O.S 1.0 O.S 0.0 
grande 0.0 0.0 0.0 0.8 1.0 
Valores Imgulsticos para a vanável 
tamanho, definidos como subconjuntos 
nebulosos de Z=(1.2.3,4,S} 

(obs: o subconjunto obtido pode ser considerado um valor intermediário entre grande e médio (limais ou 
menos grande"). 

1.3 C = CI/\ C2 = 0.9/\ 0.8 = 0.8 
CF = C * CR = 0.8 * 0.9 = 0.72 

5. Conclusões 

O problema de classificar diferentes tipos de conhecimento inexato e os métodos mais adequados para 
tratá-los, foram aqui abordados. A estratégia adotada foi a de distinguir claramente os conceitos de incerteza e 
imprecisão. Foram apresentados algoritmos que utilizam métodos de raciocínio aproximado, baseados em 
16gica nebulosa para tratamento de imprecisão, combinados com formas generalizadas da abordagem de fatores 
de certeza para tratamento de incerteza. 

Nos trabalhos futuros, pretende-se investigar o comportamento de operadores específicos, outros 
métodos de inferência, e o uso de diferentes graus de importância nos antecedentes das regras. 
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Resumo 

Arquiteturas baseadas em comportamentos represlmtam uma opção às arquiteturas de controle 
tradicionais. É apresentado aqui um sumário de arquiteturas baseadas em agentes e linguagens para a 
programação dessas entidades, características da arquitetura de controle desenvolvida por Schneebeli [21] 
utUizada no projeto do robô móvel da Universidade Federal do Espírito Santo e também algumas 
informações sobre a sua implementação em que é utilizada a linguagem C++ em conjunto com 
mecanismos de suporte a concorrência. 

1. Introduçio 

Arquiteturas tradicionais para o controle de robôs
móveis, em que o controle é realizado de forma 
centralizada e são feitos modelos do ambiente e 
planos complexos, não se mostraram eficientes · em 
ambientes dinâmicos e frente às incertezas prove
nientes das medidas realizadas pelos se~sores . 
Buscando alternativas ao modelo centralizJldo de 
controle pesquisadores propuseram modelos basea
dos em agentes [2][4][6][15][18][20]. 

2. Agentes 

Os significados do termo agente são os mais 
diversos. No sentido aplicável ao presente contexto, 
o termo agente se refere a uma entidade que possui 
estado interno (crenças, capacidades, preferências e 
responsabilidades) e que funciona continuamente e 
autonomamente em um ambiente em que se passam 
outros processos e coexistem outros agentes [22]. 

O modelo de controle baseado em 
comportamentos de Brooks [6][7][8][9] é um dos 
mais conhecidos exemplos de sistemas baseados em 
agentes. Nesse modelo cada comportamento é 
representado por módulos que se comunicam por 
linhas carregando pacotes de mensagens transmitidos 
assincronamente. Os módulos interagem entre si por 
mecanismos de inibição e supressão. Através desses 
mecanismos módulos podem inibir e suprimir a saída 
de outros módulos (Fig.l). 

COMPORTAMENTO EVITAR OBSTÁCULOS 

Fig.l : Sistema de controle baseado em 
comportamentos [6]. 

Agre e Chaprnan [2][3] definem o termo 
atividade, resultante da ação de agentes simples 
interagindo com a ação imediata. Interações .opor
tunísticas simples de agentes com o mundo complexo 
pode resultar em atividades complexas, sem o uso de 
planos ou modelos explicitos do mundo. 

Através do modelo de autômato situado 
Kaelbling e Rosenchein [14][15] propõe entidades 
computacionais (Fig. 2 - agentes embutidos) que 
percebem e agem em seus ambientes. 

: :. 

SENsoR. i =~H EST~ I i:: I FlH;AO~ :ATUADOR. 
! rIA~ . I il UTADOS I . 

...... _ ... _ .. ~~.~.ç.~-~~º_ .. _-_ .. _ ...... j : .. _ .. _ --~ç~º ... _._ .... ; 

Fig. 2: Sistema de controle decomposto em componentes 
percepção e ação [14). 
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Arkin [4][5] propõe um modelo em que 
esquemas motores definem o comportamento de um 
robô. Esquemas motores são processos concorrentes 
que operam em conjunto com esquemas de 
percepção e contribuem independentemente para a 
ação desenvolvida pelo robô. 

Nos diversos modelos descritos os agentes 
são estruturas concorrentes e cooperativos que 
comunicam entre si. Cada elemento concorrente 
representa um módulo em uma rede em que cada um 
dos módulos possui função específica codificada na 
forma de programa. Tal programa geralmente é 
simples, objetivando com isso a obtenção de 
respostas relativamente rápidas aos estímulos! 
mudanças externas ao módulo. Arquiteturas com 
essas características são denominadas arquiteturas 
reativas ou arquiteturas baseadas em comporta
mentos. 

3. Programando Agentes 

Agentes são entidades computacionais que 
funcionam concorrentemente e que comunicam entre 
si. Sendo assim os dois requisitos fundamentais para 
linguagens serem utilizadas em programação de 
agentes para o controle de robôs são as facilidades 
para o provimento de concorrência e mecanismos de 
comunicação entre processos. 

A escolha da linguagem e extensões para a 
programação de agentes traz implicações quanto a 
segurança, escritabilidade, legibilidade, eficiência e 
expansibilidade do programa de controle. Suporte a 
abstrações apropriadas podem levar a expressão mais 
natural dos detalhes do modelo em questão. 

Linguagens que oferecem suporte à pro
gramação concorrente orientada a objetos se 
constitui de uma platafonna apropriada ao 
modelamento de sistemas baseados em agentes. Os 
paradigmas de objetos e de processos concorrentes 
são ortogonais e assim agentes podem ser modelados 
como objetos que são processos que se comunicam 
por mensagens [1][17][23][24]. 

LISP, linguagem extensivamente utilizada 
em IA por sua capacidade de manipulação simbólica 
e de auto-interpretação, é bastante utilizada em 
sistemas de controle baseados em agentes e mesmo 
em sistemas de controle centralizado. Devido a essa 
capacidade de auto-interpretação são criados 
inúmeros dialetos e extensões com características 
específicas. 

De LISP derivam algumas linguagens utili
zadas para a solução de problemas através de agentes 
cooperativos: Act x (x c {I, 2, 3}) [1][ 17] e ABCV 1 
[24] sio baseados ou pelo menos descendentes do 
conceito de ator definido por Hewitt [1]. 
Semelhantemente a SmalltaIk (no que diz respeito a 
objetos), neste modelo tudo (funções, processos, 
números e dispositivos) é representado por atores. 
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Atores são objetos que se comunicam por troca 
assíncrona de mensagens. ABCLIl possui ainda 
mecanismos para a troca síncrona de mensagens e 
um modelo expresso de envio de mensagens. 

Semânticas claras, reconfigurabilidade dinâ
mica, proporcionada pela possibilidade de criação de 
deleção de objetos em tempo de execução e a mo
dularidade resultante do encapsulamento de dados 
são características qúe credenciam Act x e ABeL/l 
ao modelamento de agentes. 

ADA apresenta suporte a concorrência e a 
abstração de dados. A ausência do suporte a herança 
restringe a reutilização do código, uma das principais 
qualidades do paradigma de objetos, restringindo 
assim a flexibilidade na expandibilidade do sistema. 
A comunicação em ADA é realizada por troca 
síncrona de mensagens. A complexidade da lin
guagem a impede de ter uso difundido em sistemas 
de controle embutidos e outras aplicações. 

Uma extensão da linguagem C, Concu"ent 
C [11][13], possui mecanismos de concorrência 
baseados no conceito de rendezvous. Concurrent C 
não apresenta suporte ao paradigma de objetos, no 
entanto suas facilidades para a criação de processos 
permitem a instanciação estática e dinâmica de 
processos e também o encapsulamento dos dados. 
Tais características, mais a eficiência do código 
gerado fazem de Concurrent C uma platafonna 
adequada para a programação de sistemas robóticos. 

A integração entre os paradigmas de 
objetos e processos concorrentes também pode ser 
obtida pelo uso de bibliotecas que acrescentam 
abstrações de concorrência a uma linguagem, é o que 
é feito com EIFFEL em [16] e neste trabalho com a 
línguagem C++, possibilitando assim a representação 
modelo de agentes. 

4. Abordagem 

Schneebeli [21] apresenta uma abstração para 
controladores baseados em agentes em que os 
mesmos são representados por módulos concor
rentes e intercomunicantes apresentados em três 
categorias (Fig. 3): agente senso r, agente compor
tamento e agente atuador. 

Fig. 3: Categorias de agentes [21]. 

Nesta abordagem, como na de Brooks e em 
outras, um módulo ou grupo de mÓdulos é respon- . 

\ 
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sável por uma atividade (comportamento) a ser 
executado pelo sistema (Fig. 4). Cada atividade re
presenta um objetivo a ser atingido por uma parte do 
sistema. Mecanismos de interação entre os módulos 
são responsáveis pela mediação e definição do 
objetivo prioritário. 

~----~"----------------------li ! 

rs1l", I~ Ci f-----.l,! C2 k ~I! ~ : 1, ~ , ,' \ A1 1 ! 
', ~ \ \ ! 

'€~i ~/I ~ j 
§ ' ~?~~ li' I A2 i ! 

~ i ! 
,~ ! 

o COMPORTAMENTO VAGAR 
D COMPORTAMENTO EVITAR OBSTAcULOS 

Fig.4: Sistema de controle dividido em categorias de 
agentes 

A classificação dos módulos em categorias 
proporciona uma abstração que tende a diminuir a 
distância existente entre o propósito dos módulos e 
sua representação, atribuindo às categorias de 
agentes características particulares relacionadas com 
estados e fonnas de comunicação associadas a sua 
função especifica. Por exemplo: sensores devem ser 
lidos periodicamente e os dados desses enviados a 
diversos agentes. Portanto os agentes sensores 
apresentam partida periódica e seus dados são 
enviados a diversos agentes de quaisquer categorias. 
Agentes comportamento podem apresentar partida 
por mensagem ou podem ser modelados como 
processos contínuos, o que não acontece com os 
agentes atuadores que só apresentam partida por 
mensagem. Assim os drivers para os sensores são 
representados por agentes sensores, os módulos 
definindo atitudes ou comportamentos são 
representados por agentes comportamentos e os 
drivers de saída para os atuadores por agentes 
atuadores. 

S. ComuDica~o 

Como em outras arquiteturas baseadas em 
comportamentos os módulos aqui se comunicam 
"principalmente" por troca assíncrona de mensagens. 
A comunicação assíncrona proporciona maior 
flexibilidade e modularidade que a síncrona, além de 
maximizar a concorrência do sistema [11] . Dois 
modelos de comunicação assíncrona são utilizados, o 
mailbox (com preservação da ordem de envio das 
mensagens) e o canal [12]. O canal é uma entidade 
que combina sinais enviados (por agentes 
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matriculados) de alguma forma predeterminada 
(prioridade, média, mínimo, etc.) resultando em uma 
única saída. 

A comunicação síncrona pode ser realizada 
utilizando primitivas de comunicação assíncrona em 
conjunto com solicitação de espera por mensagens, 
com ou sem indicação de origem. 

Agentes sensores apresentam capacidade de 
envio periódico de mensagens síncronizado com um 
relógio a um conjunto de outros agentes inscritos 
para recebimento. A inscrição para recebimento de 
mensagem estabelece ligação entre os agentes com 
alto grau de modularidade visto que a definição do 
agente que envia as mensagens não precisa conter 
informações sobre os agentes recebedores. 

Dois tipos de mensagens estão presentes na 
comunicação assíncrona entre os agentes: as 
mensagens expressas e as mensagens ordinárias [24] . 
Mensagens expressas afetam os agentes receptores 
no instante do envio das mensagens por outro 
agente, enquanto as mensagens ordinárias ao serem 
enviadas só serão processadas quando solicitadas 
pelo agente receptor. 

As mensagens expressas pertencem a um 
grupo restrito que afeta o estado dos agentes e as li
gações entre os mesmos permitindo assim alterações 
dinâmicas na topologia da rede. Os conjuntos de 
mensagens do tipo expresso são alguns dos fatores 
de diferenciação entre as categorias de agentes. 
Outros fatores dizem respeito a estados, comunica
ção e detalhes de implementação. 

6. Ativação e Desativaçio 

Como mencionado anteriormente um com
portamento pode ser representado por um conjunto 
de módulos interconectados. Mensagens expressas 
são responsáveis pela ativação e desátivação desses 
módulos. Na ativação dos módulos estabelece-se 
uma relação em árvore. Cada nó ativa nós que 
ativam outros nós sequencialmente (Fig. 5). Nós 
previamente ativados são assumidos pelo nó que 
solicitou a ativação mais recentemente, sendo 
guardados todos os ativadores em uma lista local ao 
módulo. A solicitação de desativação de um nó da 
árvore é encaminhada a todos os agentes hierar
quicamente abaixo na árvore de ativações, quando 
então são retirados das listas os ativadores 
desativados. Enquanto houverem ativadores na lista 
local o módulo permanece ativado. 

A mudança de configuração do sistema se 
processa de maneira simples. Primeiramente é 
acionado um novo comportamento e em seguida o 
comportamento anterior é desativado, permanecendo 
ativos os módulos ativados pelo novo com
portamento e que tiveram a desativação solicitada no 
encerramento do velho comportamento (Fig. 6). 
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Fig. 5: Ativação de agentes em fonna de árvore [21]. 

Fig. 6: Reconfiguração do sistema [21]. 

7. Implementaçio 

Para a implementação deste modelo se faz neces
sária uma plataforma concorrente e orientada a 
objetos na qual toma-se possível uma representação 
adequada do modelo de agentes e assim seja 
minimizado o percurso existente entre a definição do 
problema de controle e a representação desta 
abstração na forma de programa. 

C++, como EIFFEL [16], não apresenta 
suporte a programação concorrente, porém o mesmo 
é possível de forma elegante e clara através do uso 
de bibliotecas (alguns pesquisadores [11] [13] 
discordam). que implementam o modelo de 
multithreading, em que partes de um único programa 
sào executados concorrentemente. 

Os mecanismos de herança e instanciação 
do paradigma de objetos são fundamentais na 
implementação do modelo de agentes. Operações de 
especialização [23] sobre uma classe abstrata agente 
gera as classes agente sensor, agente comportamento 
e agente atuador (Fig. 3), também abstratas, que 
herdam características da classe superior na 
hierarquia, como por exemplo a capacidade de 
instanciar processos concorrentes, e acrescentam 
outras específicas. 

Os módulos de controle (agentes) são 
instâncias de classes definidas pelo usuário, que por 
sua vez são derivadas das classes sensor, 
comportamento e atuador. Desse modo múltiplos 
agentes podem ser criados a partir de uma única 
definição de classe, por instanciação, mesmo em 
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tempo de execução. Neste caso tais agentes seriam 
diferenciados uns dos outros através dos argumentos 
passados ao construtor da nova classe e pelas portas 
de comunicação estabelecidas, 

A instaciação e desinstanciação das classes 
que originam os módulos de controle, mais os meca
nismos provenientes do envio de mensagens 
expressas proporcionam reconfigurabilidade dinâmi
ca ao sistema. 

A expansão do sistema de controle é 
possível pelo acréscimo de novas classes derivadas 
da classe sensor, comportamento e atuador , sem a 
necessidade de reprojetar as classes existentes. 

O encapsulamento dos dados e funções em 
classes acabam por assegurar a modularidade do 
sistema. 

8. Conclusões 

O presente trabalho apresenta exemplos de 
arquiteturas e linguagens utilizadas na implementação 
dessas arquiteturas. 

Uma rede de módulos comunicantes apre
sentando topologia dinâmica e outras características 
importantes como modularidade e clareza semântica 
pode ser eficientemente projetada e implementada 
utilizando-se alinguagem C++ acrescentada de um 
núcleo multitarefa na forma de bibliotecas. 

Embora essa arquitetura esteja sendo 
implementada em um único processador, a mesma 
pode ser implementada em sistemas multiproces
sados, com os comportamentos distribuídos por 
processador, garantindo assim maior performace, 
eficiência e robustez. 
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Resumo - Este trabalho apresenta e discute estratégias de controle de trajetória, aplicáveis ao 
sistema de locomoção de um robô móvel a rodas, na configuração Tração
Diferencial. Para definir os problemas a serem solucionados com este controle, é 
apresentada a modelagem cinemática da configuração em estudo, a partir da qual 
toma-se possível analisar a influência de diversos fatores (dimensões físicas e 
restrições cinemáticas) inerentes a esta configuração sobre a realização de 
trajetórias. 

1 Introdução 

Nos dias atuais, é incontestável a importância 
do desenvolvimento de robôs móveis. Esta 
afirmativa se justifica com a existência de um vasto 
universo de atividades abrangido pela 
aplicabilidade destes robôs. Dentre estas atividades 
pode-se citar: transporte de materiais (peças em 
produção, ferramentas, estocagem de mercadoria) 
em ambientes industriais, exploração espacial 
(terrestre, aérea, e subaquática), serviços de alta 
periculosidade, atividades de produção agrícola e 
outras. 

O avanço nestas últimas décadas da 
Informática e da microeletrônica permitem a 
utilização de um grande potencial computacional a 
bordo dos robôs, o que consequentemente incentiva 
a multiplicação e intensificação de pesquisas neste 
sub-domínio da robótica. Estas pesquisas têm como 
objetivo principal dotar os robôs de um nível de 
autonomia suficiente a torná-los capazes de 
interagir com o mundo no qual realizarão suas 
tarefas, e consequentemente mInImIzar a 
necessidade da interferência humana. 

Os principais tópicos que vêm sendo 
abordados nas diversas pesquisas em 
desenvolvimento são: 

1. Tipos de sistemas · de locomoção (rodas e 
pernas); 

2. Modelagens (cinemática e dinâmica); 

3. Estratégias de controle (baixo nível - sistema 
atuador); 

4. Sistemas de interação com o mundo 
(sensoriamento - ultra-som, vídéo); 

5. Arquiteturas de controle (alto nível 
. gerenciamento de tarefas, planejamento de 
trajetórias); 

6. Aplicação da Inteligência Artificial; 

Este trabalho concentra atenção aos três 
primeiros tópicos citados acima, e está vinculado ao 
desenvolvimento de um robô móvel a rodas em 
execução no DEL-UFES (Departamento de Eng. 
Elétrica da Universidade Federal do Espírito 
Santo). A realização deste projeto tem como 
objetivo estabelecer uma base para o estudo de 
diversos problemas inerentes a robôs móveis, dentre 
os quais destacam-se: a implementação de 
arquiteturas . de controle baseadas em 
comportamentos, sistemas de sensoreamento, 
algorítmos de navegação, estratégias de controle 
para o sistema de locomoção. 

Neste trabalho, apresenta-se a modelagem 
cinemática do sistema de locomoção a rodas na 
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configuração "Tração-Diferencial", sendo analisada 
a partir desta modelagem a influência das 
características desta configuração (dimensões 
físicas e comportamento) sobre a estratégia de 
controle de trajetória a ser adotada. Visando 
solucionar os problemas levantados na análise 
realizada, são também discutidas estratégias de 
controle aplicáveis ao sistema de locomoção para a 
realização de trajetórias. 

2 Sistema de locomoção a rodas 

De acordo com a bibliografia [1][3], dentre as 
configuraçÕes existentes para um sistema de 
locomoção a rodas, a mais comum é a configuração 
"Tração-Diferencial". Esta configuração é 
caracterizada da seguinte forma: 

Na categoria "Tração-Diferencial" o sistema 
de tração/direção é constituído por dois motores 
acionados independentemente, fixos a plataforma 
do robô separados por uma distância "d", sendo 
acoplada ao eixo destes motores as rodas de tração. 
_O equilíbrio necessário para sustentação da 
plataforma é obtido utilizando-se rodas livres (não 
tracionadas nem dirigidas) que têm apenas a função 
de estabelecer pontos de apoio. 

As principais razões pelas quais esta 
configuração se tornou a mais utilizada, são: 

A simplicidade relativa quanto aos aspectos 
construtivos e estratégias de controle (se 
comparada à outras configurações); 

A versatilidade para a realização de manobras e 
consequentemente trajetórias, sendo inclusive 
possível com esta configuração realizar o 
movimento de rotação pura; 

Como consequência das características citadas 
acima, esta configuração apresenta baixo custo 
de implementação. 

A figura 1 ilustra as três configurações mais 
comuns para um sistema de locomoção a rodas. 

Fig. 1 - Configurações de sistemas de locomoção a 
rodas. 

Sendo: (a) Tração-Diferencial; 
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(b) Triciclo com roda direcionada; 
(c) Configuração carro; 

RL Roda livre; 
RT Roda de tração; 
RDT Roda de direção e tração; 
RA T Roda para apoio e tração; 
M Motor de tração. 

3 Modelagem cinemática 

A geometria dos movimentos (relação entre 
posição, velocidade, aceleração e tempo) a serem 
realizados pelo robô, pode ser analisada através da 
modelagem cinemática. A importância desta análise 
reside na possibilidade de definição de 
características relevantes do modo de operação do 
robô, como: tipo de trajetória, influência dos 
parâmetros da configuração do sistema de 
locomoção sobre a trajetória realizada, restrições 
cinemáticas aos movimentos do robô. 

O sistema de locomoção do robô em 
desenvolvimento no DEL_UFES possui a 
configuração Tração-Diferencial, razão pela qual o 
estudo desenvolvido neste trabalho concentra 
atenção a esta configuração. Assim sendo, a partir 
da figura 2 obtém-se o seguinte modelo cinemático: 

Nomenclatura utilizada 

RO 

d 

a 

DR 

_ Raio da roda esquerda; 

_ Raio da roda direita; 

_Metade da distância entre os pontos de 
contato das rodas de tração com a 
superfície de navegação; 

_ Distância do eixo imaginário entre as 
rodas de tração ao centro geométrico 
da plataforma; 

_Vetor posição de um ponto de 
referência no robô em relação ao 
ponto de contato da roda direita com 
superfície de navegação; 

ER _Vetor posição de um ponto de 
referência no robô em relação ao 
ponto de contato da roda esquerda com 
superfície de navegação; 

OOE(t) _ Velocidade angular da roda esquerda; 

000 (t) _ Velocidade angular da roda direita; 
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_ Velocidade angular da plataforma; 

_Velocidade linear de um ponto de 
referência no robô; 

Velocidade linear da roda direita; 

_Velocidade linear da roda esquerda; 

V- (t) _Velocidade de um ponto de referência 
R/O 

no robô em relação a roda direita; 

V- (t) _Velocidade de um ponto de referência 
R/E 

no robô em relação a roda esquerda; 

s(f(t» _ Seno de f(t); 

c(f(t» _ Cosseno de f(t). 

Fig. 2 - Vista de cima do robô com os sistemas 
de referência utilizados na modelagem. 

- - -
DR = a i + I j (1) 

1 -
oo(t) = -(Ro.(Oo(t) - RE'(OE(t» k (2) 

2.d 

(3) 

(4) 

(5) 

De posse das cinco equações acima, obtém-se: 
1 -

VR (t) = '2«(Oo(t).Ro + (OE(t).RE) i 
(6) 

Ou, na forma matricial: 

Ro 

2 
= aRo 

2d 
RD 
2d 

lOS 

(7) 

Aplicando-se à equação (7) o método dos 
mínimos quadrados (Pseudo-inversa de Moore
Penrose) [2], obtém-se: 

[ 

1 ad 

[
C1b(t)] = Ro RoO +a

2
) 

~t) _1 ad 

Rr: Rr:(l +a2
) 

(8) 

Em relação ao sistema de referência fixo a 
superfície de navegação, as componentes de 
velocidade do robô são: 

SVRx(t) = VRi (t).c(9(t»- VRj(t).s(S(t» (9) 

O modelo obtido permite as seguintes 
conclusões: 

O tipo de trajetória se define em função da 
diferença entre as velocidades das rodas 
motrizes (daí a denominação Tração
diferencial). Uma vez que os movimentos 
desenvolvidos pelo robô são planos a 
localização do CIR (Centro Instantâneo de 
Rotação) também é possível a partir das 
velocidades das rodas motrizes. 

~
~ ...... ~/ ... . 

\ (' .. i -----cm----------,T ' / 
.' 

, .. " 

Figura 3 - Tipos de trajetória e localização do CIR 
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A definição do raio de curvatura da trajetória 
do robô para velocidades constantes e distintas 
das rodas motrizes, permite uma análise da 
influência dos parâmetros do sistema de 
locomoção sobre o comportamento cinemático 
do robô. A expressão que define o raio de 
curvatura da trajetória é a seguinte: 

Da equação (10), conclui-se: 

di::::) pi Favorece trajetórias retilíneas 

d -l.::::) p-l. Favorece trajetória do tipo 
doca$!em 

R D *R E Trajetória 

CJ)D = CJ)E P < 00 curvilínea 

a=O 

R E =RD p=O Rotação pura 

CJ)D = -CJ)E 

Tabela 1 

(m) 
R 
a 4~--~----4----4----+-,L~ 

i 3~--~----4----4~~~~~ 
o 

T 2 

r 1~--~~~~---+--~~~~ 
a 
j. o~--~--~--~--~--~ (m) 

R 
a 
i 
o 

T 
r 
a 
j. 

O 0.2 0.4 0.6 0.8 1 
Distância entre as rodas 

Gráf.l - Influência de "d" sobre a trajetória 
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Gráf. 2 - Influência de R E e R D sobre a trajetória 
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Gráfico 1: RD = R E = 0.04 (m) , a = O, 

CJ)Dl = 30 r. p.m. CJ)EI = 40 r. p.m. 

CJ)D2 = 20 r.p.m. CJ)E2 = 50 r.p.m. 

CJ)D3 = 40 r.p.m. CJ)E3 = 50 r.p.m. 

Gráfico 2: CJ)D = CJ)E = 40 r. p. m 

I = 0.5 (m), a = O, 
R D = 0.1 (m), R E = 0.1 ~ 0.5 (m) 

As restrições cinemáticas impostas pelo uso da 
configuração Tração-Diferencial, e 
caracterizando a não ocorrência de condições 
indesejáveis (deslizamentos), podem ser 
descritas da seguinte forma: 
(vide figura 1) 

(11) 

SYRx.cC9(t)) + SYRy .sC9(t)) + d.m(t) = RD.OORox 

(12) 

SYRx .cC9Ct)) + SYRy.sC9Ct)) - d.m(t) = RE.COREx 

(13) 

Estas restrições estão implícitamente 
consideradas no modelo obtido, em função das 
relações cinemáticas estabelecidas entre as 
componentes de velocidade das rodas. É importante 
ressaltar que, submetido a estas restrições o robô 
constitui um sistema que exige três parâmetros para 
definir sua configuração num dado instante 
(x i ,Y i ,9 i ), e possui apenas dois graus de liberdade 

que são a translação na direção i e a rotação (vide 
figuras 2 e 3). 

4 Controle do sistema de locomoção 

Com base no estudo apresentado no item 3 
(modelagem cinemática), discutiremos o problema a 
que nos propomos solucionar, sendo este: 

Controlar o sistema de locomoção de um robô 
móvel a rodas, configuração Tração
Diferencial, na realização de uma trajet6ria. 

A realização de uma trajetória se define pela 
execução sequencial de manobras básicas, do tipo 
translação retílinea, curvas circulares e rotação 
pura. Assim sendo, o processo de controle do 
sistema de locomoção pode ser descrito da seguinte 
forma: 
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1. A arquitetura de controle define a sequência de 
manobras a serem realizadas em função de uma 
dada tarefa (respeitando-se as restricões); 

2. A sequência de manobras desejada é traduzida 
para perfis de velocidade (linear e angular) de 
um ponto de referência no robô. Destes perfis, 
obtém-se através do modelo cinemático os 
perfis de velocidade a serem impostos sobre as 
rodas motrizes; 

3. Dos perfis obtidos no passo anterior gera-se os 
sinais de referência para o controle do sistema 
de locomoção, que por sua vez acionará os 
elementos atuadores ( motores elétricos no 
nosso caso) mantendo um desempenho pré
estabelecido. 

Concentrando atenção a terceira fase do 
processo citado acima, a abordagem ao problema 
pode ser feita da seguinte forma: 

1. Controle individual dos motores de tração 
(velocidade, posição); 

2. Controle de sincronização dos motores de 
tração; 

3. Controle de correção do erro trajetória 
desejada/trajetória realizada. 

o primeiro subproblema citado acima é o 
passo inicial para o controle do sistema de 
locomoção. O controle individual dos motores de 
tração define duas características importantes, os 
limites para acelerações, desacelerações e 
velocidades de cruzeiro (perfis de velocidade), e o 
desempenho do controle de posição de cada roda 
motriz. 

O segundo subproblema surge em função de 
diversos fatores, dentre os quais destacam-se: 

• Desigualdades das características 
eletromecânicas dos motores de tração (na 
prática, motores de um mesmo tipo apresentam 
comportamentos distintos); 

• Ocorrência de distúrbios incidentes sobre os 
motores; 

• Distribuição não-uniforme de carga sobre a 
plataforma, impondo torques resistentes 
distintos a cada motor; 

• Diferença entre os raios das rodas motrizes 
(pode ocorrer como consequência do fator 
citado acima, a depender do tipo de roda); 
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• Desalinhamento das rodas; 

• Existência de uma área e não um ponto de 
contato entre a roda e a superfície de 
navegação; 

• Irregularidades da superfície de navegação; 

• Ocorrência de derrapagens na realização de 
manobras. 

Fatores do tipo citado acima tomam 
obrigatória a troca de informações entre as malhas 
de controle de cada motor, de maneira a permitir 
uma primeira correção de erros de trajetória. Esta 
troca de informações se traduz na implementação de 
uma malha de controle externa gerenciando as 
malhas individuais. 

O terceiro subproblema é a última etapa a ser 
cumprida para a obtenção do nosso objetivo. O uso 
apenas de informações a respeito do 
comportamento de cada motor (encoders no eixo 
dos motores) não é suficiente para o controle do 
sistema. A correção da resposta dos motores deve 
objetivar não só a supressão da influência de fatores 
distúrbio, como também minimizar o erro trajetória 
realizada/trajetória desejada. 

Dos métodos existentes [1][3][5], dedicados a 
solução deste problema, predominam: 

1. o uso do modelo cinemático do robô para 
obtenção da trajetória realizada 
(x(ti)' y(ti)' 8(ti))' e geração de uma 

realimentação baseada no erro trajetória 
realizada/trajetória desejada; 

2. o uso do sensoreamento externo (informações 
do mundo). 

Fig. 4 - Estratégia de controle cartesiano. 

É importante ressaltar que, além do fator erro 
de trajetória dois outros fatores devem ser 
considerados na avaliação da estratégia de controle 
para o sistema de locomoção. Sendo estes: 
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• o tempo gasto na realização de uma 
determinada trajetória; . 

• o custo necessário para implementação da 
estratégia de controle escolhida. 

o somatório destes fatores define a relação 
custolbenefício e qualifica o dempenho do robô, 
sendo por conseguinte de suma importância a 
análise dos mesmos. 

A fase atual do projeto do robô móvel em 
nossos laboratórios, está centrada na definição do 
software e hardware necessários a implementação 
da estratégia de controle do sistema .de locomoção. 
Tendo sido definida a seguinte configuração: 

=~~ 
PIO ~ 

Fig.5 - Diagrama da arquitetura proposta 

Sendo o objetivo final deste projeto 
desenvolver um robô móvel autônomo, vários serão 
os processos controlados pela CPU (sensoreamento 
interno, sensoreamento externo, geração de 
trajetórias), de onde se conclui que o diagrama da 
figura 5 é apenas uma simplificação destinada a 
ilustrar o assunto discutido neste trabalho. 

5 Conclusão 

Dos resultados obtidos e das questões 
levantadas neste trabalho, fica evidente a relevância 
da função de um sistema de controle na atividade de 
locomoção de um robô móvel. Sendo esta uma 
atividade base para a utilização do robô, é 
fundamental a busca de precisão no desempenho da 
mesma (observando-se sempre a relação 
custo/benefício), assim como uma eficiente 
integração às atividades co-relacionadas. 

Em nossa linha de pesquisa, é também 
importante ressaltar o esforço empenhado no 
sentido de, dotar o robô de um sistema locomoção 
desvinculado ao ambiente de trabalho (sem trilhas, 
não se utiliza uma trajetória fixa obrigatória). Este 
esforço contribui para a autonomia do robô, sendo 
este fator de muito interesse nas diversas 
aplicações. 
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Abstract 

Collision-free path planning is one of the main problems for autonomous mobile robots. The 
Voronoi diagram is a technique that provides a roadmap with the maximal clearance with respect 
to a set of obstacles. In this paper we apply this technique to make a mini ature robot navigate 
from an initial configuration Qi to a goal configuratioll Q.rn simulating a static scenario in a plane 
terrain. 

1 Introduction 

The possibility of having autonomous mobile robots is quite fa..c;cinating. In its full strength the 
realization is not yet possible, but a great deal of development ha..c; been done 50 far. There are many 
problems that must be well understood and solved prior one can profit from the existence of a fully 
autonomous mobile robot. 

In a broader view, amongst those problem5 two are of crucial importance to he solved, namely: 
sensing and reasoning [4]. The first one would provide the robot with . the capability of sensory 
detection and interpretation to determine its relationship with the surrounding environment. The 
second, the reasoning capability, wOllld allow the robot to create its own solutions to take decisions 
and perform actions according to the demands of the environment that it is emhedded in and of the 
task to be accomplished. 

In their own, each of these requested capabilities comprises a field of study in itself. They have 
received much attention in the last couple of years and exhibited a great deal of development. From 
the robotics community, many different approachs and techniques have been explored to cope with 
them, either a..c; an isolated sllbject or in a more recent hybride way [1, 6]. 

One of the main requirements to an autonomous mobile robot is to detect the presence of obstacles 
in the environment, and according to that, reason about the best path it has to take to accomplish a 
task safely avoiding collisions with the obstacles. Therefore, it is highly important the development 
of techniques that couples sensing and reasoning features, as for establishing collision-free pathfor 
alltonomous mobile robots. 

A simple instance of the path planning problem [3] can be stated as follows: Given the initial Qi 
and the goal Q 9 configurations (position and orientation) of a robot and the obstacles configuration 
space, determine a path connecting Qi to Qg in the configllf(ition-free space of the roboL This path 
corresponds to a collision-free route. Of course, sometimes additional constraints mllst be taken into 
account, such as the shortest and feasible path. 

*This work has been partially supported by CNPq - Brazil. 
troqueOmat.ufrgs.br 
:'With the Instituto de Informática~ UFRGS. 
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Several techniques have been developed to collision-free path planning [3]. 1vIost of them departures 
from the assumption of a .t;tatic .t;cenario. That means the robot knows a priori its own location and 
orientation as well as those of the obstacles~ and the only moving object is the robot. In a static 
scenario the whole geometrical configuration is already set up. Under these considerations, the task 
\vould be to determine a possible path that would conform the requirements or report failure otherwise. 
Though its sim pIe scenario, this kind of situation may have practical applications for alltonomOllS 
guided vehicles (AGV). For instance, an AGV may navigate in a shoptloor with obstacles. 

A more complex situation would occur when the obstades are allowed to rotate with respect to 
one of the workspace axis direction. This situation corresponds to a 8tationa.ry 8CenaT'to. A rather 
com pIe x scenario would be the one ,vhere the obstades are allowed to move freely, generating a 
dynamical .9cenario [7]. 

In this papel' we discuss the planar Voronoi diagram a.;; a technique to collision-free path planning 
for mobile robots in a static scenario. In section 2 the Voronoi roadmap techniqne will be discussed 
and a system for generating it will be presented. In section 3 we report the coupling of this system 
with a mobile robot ba.;;ed on an experimental resulto Section 4 is devoted to some comments and 
conclusions. 

2 Roadmap technique 

The Voronoi diagram retraction approach hac;; been of much interest to robot path planning problem 
[10] a.;; it ha.;; the nice property of generating roadmaps with maximal dearance for environments filled 
,vith obstades~ where the mobile robot shall navigate. 

2.1 Planar Voronoi diagram 

A planar Voronoi diagram [5] is defined a.;; a partition of the plane into regions according to the principIe 
of the neare.9t neighbor. l\,·lore precisely, let us consider the Eucledian distance d(p, Pi) from a point P to 
a set of non-colinear points Pi in the plane. The Voronoi diagram for a set of point P = {PI ,P2, .. . ,pn}, 
is defined as the union of all regions Ri, i = 1, ... ,n, such that Ri = {p; d(p,pd ~ d(p,pj), T/Pi # pj}. 

The points Pi are ca11ed Voronoi generators~ the edges between two Voronoi regions are called 
Voronoi edges and the vertices where 3 or more Voronoi edges meet are called Voronoi vertices. 
According to its definition, the Voronoi diagram is such that any point on the edge of two neighboring 
regions is equidistant of the corresponding Voronoi generators. Therefore, points on the edges of two 
common Voronoi regions are a.;; {ar way from one of the generator as to the other. In other words, if 
one think of the Voronoi generators a.;; obstades, the edges are the maximal dearance paths (1vICP) 
among the obstacles. 

2.2 Roadmap generation with VDVIEW 

VDVIEW is a front-end system that is in development to allow the useI' interactiveness to spedfy the 
geometry of the terrain of a static scenario, where a robot sha11 navigate. The workspace is given 
by a pre-defined frame, which can map pixels values to coordinates within the workspace by dicking 
the mouse at the desired position. Currently the user can interactively choose the point-like obstades 
position and both, the initial Qi and goal Qg configurations of a point-like robot. 

Once the useI' has spedfied those, the maximal dearance roadmap for the environment is auto
matically computed and displayed with the menu-function VORN [9]. In figure 1 we show the front-end 
screen of VDVIEW. The obstacles are inserted by dicking the left-most mouse button at any position 
within the workspace and deletion can be performed with the right-most button of the mouse. The 
function CLEAR allows clearing everything within the workspace. \Vith the menu-function TARG the 
use r inserts the initial and goal position of the robot; the function PATH presently passes the robot's Qi 
and Qg positions to the list of generators to compute their Voronoi regions within the current environ
ment. The Voronoi regions for Qi and Qg represent the maximal dearance regions for the robot. The 
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function WGHT when activated let the useI' to specify a weight (radius) for a chosen poin t hy clicking 
the mouse on the top of it. This last function is important to simulate an extensive obstacle, which 
can he used for tolerance checking of paths. 

)(: 432 
v: 369 

.1 36.1 303 
2 671 495 
3 2.16 5B7 
4 469 652 
5 596 BBB 

QI:384 393 
Qg:490 B79 

------------
Figure 1: Voronoi-based roadmap for 5 point-like obstacles. Qi and Qg are initial and goal positions 
of a robot. 

The menll-fllnction VERT allows the use r interactively choose a sequence of vertices defining a MCP 
from Qi to Qg along the edges of the Voronoi diagram on display. This is done hy clicking the mouse 
on the chosen vertices. In figure 1 they correspond to the vertices with a little square on them. J ust 
to show the system powerfulness, figure 2 provides the roadmap for a set of 30 obstacles within the 
workspace. A 11CP is shown connecting the robot at Qi to Qg with minimum link paths. 

3 An experimental application 

To verify the capability of our path planner system an experimental test was realized with the use of 
a miniature mobile robot called Khepera1 [2], which has a serialline that allows it to be connected to 
a host microcomputer. Khepera has 254 Kb of RA1'I, a 68331 microcontroller, 8 infra-red sensors and 
a battery. Through the serial line commands can be given to activate the motors that drives its two 
wheels. Therefore, it can move as an autonomous guided robot with the control transmitted either 
by the host computer or hy its own memory. 

To do the experiment, a workspace was specified according to the similarity principIe with rescal
ing of VDVIEW 's frame. A comoving frame was set to the rohot, specifying its initial position and 
orientation configuration. The orientation of the robot is given hy the direction of the axis defined by 
the line that is parallel to its two wheels. 

In this experiment the robot was controled by the host computer through a set of primitives and 
communication interface in a low levellanguage. The mechanical movements of the robot is done by 
setting the velocities for the robot's two wheels and the time duration. Thus it can move straight 
when both wheels have the same velocities, and it can make tllrns by a fine tuning of each wheel's 

1 Khepera is a trademark of the K-Team, Swiss Federal Institute of Technology. 
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Uoronoi DiegraM with Ho~G = 30 111 -----111 ---.. 
Figure 2: Roadmap for 30 point-like obstacles and a minimum-link path from Qi and Qg. 

velocity. For instance, for it to turn around itself we set the same velocity for both 'wheels but in the 
opposite directions. 

With the set of commands to control the mechanical movements of the robot's wheels, a func
tion was created to automatically read as inpllt data the sequence of Voronoi vertices, generated by 
VDVIEW'S function VER!, indicating the path that ha..c;· to be followed by the vehicle. The actual 
navigation along the trajectory starts when the function VER! is deactivated. 

The figure 2 shows a picture of the lvICP and the actual path executed by the robot. The dots 
represent the obstacles as shown in figure 1. The deviation observed are due to several factors. First 
of alI, there are numerical erros dlle to round-off and the mapping of pixel vallles to represent actual 
coordinates of the vertices. In addition, there are a number of other problems that adds IIp to increase 
the uncertainty. For instance, there is a little uncertainty caused by the delay in the response of the 
robot as the time is monitored by the internal clock of the host computer; the rescaling problem from 
the software to the real world and other physical and mechanical effects. 

4 Comments and conclusion 

We have reported the result of an experiment where the the Voronoi diagram technique wa..c; applied 
to generate maximal clearance collision-free paths for a mobile robot that ha..c; to navigate among 
obstacles in a static scenario. 

Currently the system VDVIEW is able to compute the roadmap for a set of point-like obstacles 
selected interactively. The user can, afterwards select a sequence of vertices visually on the screen by 
clicking the mouse button, defining a maximal clearance path to be navigated by the robot. Clearly 
the path interactively chosen may not correspond to the shortest and feasible one among the obstacles. 
AIso, it is in general cheaper for a robot to navigate on a straight line than having to execute many 
rotations. Thus it is important to consider those trajectories with a minimum number of turns. Work 
is in progress to implement a shortest path algorithm [8] taking into account the minimum-link and 
an approach to check its feasibility, according to their wheights. 
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Figure 3: The fuH line shows the MCP and the dashed one the actual path executed by the robot 
from Qi to Qg. 

Though the system is able to handle only a very simplified scenario, it is still use fui for practicaI 
applications if we consider a disk-like robot with diameter 1 that has to navigate among a set of 
disk-like obstacles with diameters Li, representing extended object projections on the plane, with the 
mean-distance L among them such that 1 < L. This scenario is simulated hy the system with the 
weights associated to each ohstacle and robot. 

The experiment exhibts the cOllpling of a path planner system to gllide a mobile rohot in a 
predifined static scenario. However to be able to generate its own path aIong obstacles, an alltonomous 
mobile robot has to be able to detect (sensing capability) the presence of the obstacles and generate 
(reasoning capability) its own trajectory to reach the goal. We intend to work further to improve 
our system to be able to integrate these two capabilities. The first step is to all tomaticaIly determine 
the shortest minimum-link feasible MCP and later its integration with the robot sensing features. 
Although that is a quite complex task, our modest results are being an enthusiasm to continue our 
research in this field. 
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Neste trabalho, apresenta-se o desenvolvimento de um preditor de lógica nebulosa, acoplado a um 
controlador convencional para aplicação no controle de grandezas de alta dinâmica. No caso em estudo, o 
controle em malha fechada tem como suporte de transmissão uma rede industrial do tipo "Fieldbus" e o preditor 
nebuloso é utilizado em casos de erros de transmissão de mensagens relevantes para o controle na rede. 

1. Introduçio. 

As redes de computadores para automação industrial encaixam-se perfeitamente na proposta de 
descentralização da inteligência e da capacidade decisória dos sistemas de automação observada como 
tendência nos últimos anos. Estes sistemas de automação são estruturados em níveis hierárquicos, cujos 
componentes inteligentes devem ser interligados entre sí através de sistemas de comunicação distintos. Os 
diferentes níveis irão, por sua vez, exigir sistemas de comunicação com propriedades e características 
apropriadas, como mostra a figura 1, sendo que a nível de "componente" á comunicação é feita mais 
adequadamente com uma rede do tipo "Fieldbus"[2, 3, 4, 5, 6, 1]. Neste nível, os elementos tais como sensores, 
atuadores e controladores locais estão ligados diretamente ao processo a ser controlado. 

Figura 1 - As redes locais industriais e os níveis hierárquicos de automação fabril 

Ao interligar-se sensores e atuadores a nível de "chão de fábrica" usando uma rede Fieldbus, visando o 
controle de um dado processo, deve-se ter em conta que: a) a dinâmica das grandezas a serem controladas é 
frequentemente elevada e pode exigir a adoção de um período de amostragem bastante pequeno; ·b) o objetivo 
de se utilizar a rede como suporte de transmissão é permitir o controle multimalhas sem ter que multiplicar a 
fiação correspondente; c) o elevado nível de ruídos do ambiente industrial proporciona uma maior possibilidade 
de perda de mensagens. Quando ocorre um erro de transmissão em uma rede local de computadores, a 
estratégia de recuperação usualmente adotada é o envio de um pedido de retransmissão da mesma mensagem 
após a detecção do erro. O tempo para retransmissões em caso de perda de mensagens em uma rede usada para 
controle em malha fechada de grandezas com período de amostragem pequeno em relação ao tempo total de 
transmissão poderá ser, portanto, muito reduzido. 

Neste trabalho propõe-se a utilização de um mecanismo de predição do controle a ser aplicado em 
lugar da saída normal do controlador em caso de perda de mensagens na rede Fieldbus, quando não houver 
tempo suficiente para retransmitir a mensagem. Assim, a esratégia usual de requerer a retransmissão do dado é 
substituida pelo cálculo de uma ação de controle alternativa por meio do um preditor, constituindo uma espécie 
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de sistema de controle tolerante a faltas. O mecanismo proposto aplica-se nos casos em que o período de 
amostragem é pouco superior aos tempos de transmissão de mensagens ao longo do barramento Fieldbus. 

2. Aplicaçio de uma Rede Fieldbus em uma malha fechada de Controle. 

Para testar a estratégia proposta, montou-se uma estrutura com 3 estações interligadas por meio de 
uma rede PROFIBUS, que realizam o controle de posição de um motor DC. A figura 2 apresenta uma possível 
estrutura da rede e das estações controladora, sensora e atuadora, além da disposição do controlador e do 
preditor nas mesmas. 

Figura 2 - Arquitetura proposta para a malha de controle via rede 

Na arquitetura acima, a estação sensora enviará uma mensagem contendo o valor atual da grandeza a 
controlar (no caso, a posição do eixo do motor) tanto para a estação controladora quanto para a atuadora; se 
esta informação for recebida integralmente e sem danos, ambas iniciam o cálculo do sinal de controle~ a estação 
controladora o fará baseando-se no valor atual da grandeza lida pelo sensor (algorítmo PIO) e a estação 
atuadora nos valores anteriores do erro e da derivada do erro (algorítmo PREDITOR). Vencida esta etapa, a 
estação controladora enviará à atuadora o sinal de controle por ela calculado e valores de erros de instantes de 
amostragens anteriores. Se a atuadora recebê-los corretamente, despreza os cálculos do preditor local e envia o 
sinal de controle recebido à planta. Caso contrário, ela aplicará o controle calculado pelo preditor. 

Se a mensagem da estação sensora se perde ou é corrompida por algum ruido, a estação atuadora inicia 
imediatamente o cálculo do sinal de controle pelo preditor e, em seguida, aguarda transcorrer o "slot" de tempo 
disponível (período de amostragem) na expectativa de ainda receber uma mensagem da controladora, que pode 
ou do ter requisitado retransmissões da sensora. Se isto não ocorrer, o controle predito é aplicado e seu valor é 
enviado à controladora para atualização dos valores utilizados pelo algorítmo PIO nas amostragens seguintes. 

3. A Planta piloto e o Algoritmo de Controle. 

A planta piloto utilizada para o estudo é uma bancada didática composta de um servoamp1i:ficador DC 
linear com ganho ajustável, um servomotor DC com 27,5 Ve 1500 rpm (tensão e velocidade máximas), um 
tacogerador com saída de 7V/lOOO rpm e um potenciômetro sensor de posição. A função de transferência do 
conjunto para a posição, considerando um modelo de primeira ordem, dada por 

G(s) = 0(s) = 4.71 0.938 
Ea(s) s(0.149.s + I) 

(4.1) 

e discretizada para 

BoG(z)=4.71 0.003Iz+0.0012 (4.2) 
- (z-I).(z-0.8744) 

foi obtida com o uso de um sistema de aquisição de dados instalado em um microcomputador do tipo PC-286 e 
assistida pelo pacote de software ISAC (Identificador de Sistemas Assistido por Computador) [8]. 

O período de amostragem (T), de 20 mS, foi escolhido tendo como critério 1/4 do tempo de subida (t8) 
que, por sua vez, foi tomado como aproximadamente 1,6 vezes a constante de tempo em malha fechada do 

sistema ('fd), especificada como 1/3 da constante de tempo em malha aberta ('t), tomada como base. 
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o controlador principal foi implementado de acordo com o algoritmo PID: 

2 K2 K3 
KI(z --z+-) 

C(z) = u(z) = Kl Kl 
e(z) z(z-l) 

117 

(4.3) 

acrescido de um mecanismo de atualização das variáveis internas para proporcionar a eliminação de 
sobrecarga da ação integral, como descrito em [9]. 

Neste caso, a relação entre K I, K 2 e K 3, para se anular os pólos estáveis do sistema. é dada por: 

K2 = 1.8744 e K3 = 0.8744 
KI KI 

A função de tranferência em malha fechada obtida no final é: 

H(z)- 4,71Kt(0.0031z+0.0012) 
- z2+(0.0146KI-l)z+0.0056Kt 

(4.4) 

(4.5) 

e os limites de valores de K t para que o sistema se mantenha estável. obtidos após aplicação do critério de 
estabilidade de Jury, são dados por: 0< K 1 < 123. 

4. Análise do Efeito da Perda de Mensagens na Rede sobre o Desempenho do Controlador. 

o uso de conversores digital-analógicos que incorporam um sustendor (holder) de ordem zero faz com 
que seja retido o sinal de controle aplicado ao atuador entre um instante de amostragem e o instante posterior. 
Sendo assim, se ocorrer na rede uma perda da mensagem correspondente a uma ação de controle e o mesmo 
sinal do período de amostragam anterior for simplesmente reaplicado, o sistema ira se comportar como se o 
período de amostragem, naquele instante, passasse a ter o dobro do valor original. No caso aqui estudado, o 
controle de posição é feito sobre uma bancada cujo modelamento matemático foi feito considerando-o como um 
sistema de primeira ordem acrescido de um integrador de acordo com a equação 4.1. Sendo assim, a função de 
transferência discreta (equação 4.2) possui um pólo que depende do período de amostragem escolhido. Se 
houver uma variação no período de amostragem, haverá em consequência um deslocamento do pólo do sistema 
discreto em malha aberta. O critério utilizado no projeto do controlador PID, descrito aqui, está centrado no 
fato de que o pólo estável da planta deve ser anulado por um zero do controlador. Sendo assim, supondo a 
ocorrência de uma perda de mensagem, teremos um período de amostragem T = 40 mS e iremos observar que a 
nova função de tranferência discreta em malha aberta do sistema será dada por: 

Bo.G(z) = 4.71 0.003z+0.007 
- (z-I).(z-0.76) 

(5.1) 

Se considerarmos, agora, que o controlador calculado anteriormente continua sendo usado para esta 
situação, isto é, um controlador PID cujas relações entre os ganhos é dada pela equação 4.4, então, o zero do 
controlador não mais anulará o pólo estável da planta, e a nova função de tranferência discreta e em malha 
fechada passará a ser: 

4, 71KI(0.003z2 +0.00439z-0.0061) 
H(z) = z3+(0.014IKI-1.76)z2+(0.0206KI-0.76)z-0.0287 Kt (5.2) 

Considerando o mesmo controlador projetado para a seção anterior e supondo o ganhoKt = 10, se 

ocorrer uma perda de mensagem (T = 40 mS), a equação característica 5.2 terá como raízes: pt = 1. 9739, 

p2 = -0.1769 + jO. 3380 e P3 = -0.1769 - jO. 3380, caracterizando um sistema instável. Este 

comportamento pode ser observado experimentalmente. 
Com o objetivo de diminuir os efeitos degradantes das perdas de mensagens no controle da planta, na 

próxima seção será proposta uma estratégia de predição da ação de controle baseada em lógica nebulosa (fuzzy 
logic), na qual descreve-se as etapas de projeto para um controlador-preditor a ser executado em paralelo com o 
controlador PID descrito anteriormente. 
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5. O Preditor Nebuloso e sua Integração ao Controlador / Rede. 

o predi tor nebuloso proposto nesta seção possui, em linhas gerais. uma estrutura semelhante a um 
controlador nebuloso [lO). exceto que o cálculo do controle a ser enviado baseia-se nos valores do erro e da 
derivada do erro de posição amostrados anteriormente à perda da mensagem, como mostra a Figura 3. Essas 
duas variáveis são definidas. respectivamente, por: 

e 

onde: 

e(K-n)=Sr*(K-n)-Sr(K-n) (6.1) 

fJ.e(K -n) = e(K -11) - e(K - (n+ 1» (6.2) 

• K é o instante de amostragem atual; 
• n = 1, 2 ou 3, é o número da mensagem perdida; 

• Sr * (K -11) é a referência de posição e Sr( K - n) é a resposta de posição do sistema, ambos no 

período de amostragem (K - n) ~ 

• e(K - n), e(K - (n + 1» e fJ.e(K - n) são os erros e a derivada do erro nos seus respectivos 
períodos de amostragem. 

As variáveis são armazenadas dinamicamente na memória do computador para até três amostragens 
anteriores à atual. Se ocorrer um erro na transmissão no controle calculado via algoritmo PID ou na leitura 
atual da saída do sistema, ocorre um chaveamento imediato do contexto e as variáveis de entrada do preditor 
(erro e derivada do erro) são selecionadas e normalizadas no primeiro bloco de entrada do preditor. 

O bloco detector de perdas é parte efetiva do protocolo da rede de comunicação. Este está 
incorporado ao controle lógico de enlace (Logical Link Control - LLC) na camada de enlace da rede e executa
se de forma distribuída tanto na estação controladora quanto na atuadora (ver figura 2). 

A dinâmica pretendida para o controle de posição deve proporcionar uma resposta rápida, o menor 
sobrepico possível e erro nulo em regime permanente. A estratégia para se atingir estes objetivos tomará como 
base, para obtenção das regras de controle, o comportamento das curvas de resposta da posição, do erro e da 
derivada do erro em cada uma das regiões assinaladas na figura 4 (a, b, c, d, e), bem como sobre cada ponto de 
intersecção das retas verticais (1, 2, 3, 4, 5) com cada uma das curvas, cujo objetivo é o de proporcionar, 
unicamente, uma maior facilidade de compreensão do critério de escolha das regras de controle a serem 
apresentadas. Observa-se, ainda, na figura 4, que as retas 1, 3 e 5 interceptam a curva da posição quando esta 
passa pela referência, o que corresponde a erro nulo; a reta 2 intercepta a curva da posição num máximo, 
correspondendo a um erro máximo negativo; finalmente, a reta 4 intercepta a posição num mínimo, 
correspondendo a um erro máximo positivo. 

As regras linguísticas de controle, mostradas na tabela 1, são formadas a partir de uma combinação 
prévia de três tipos de indices obtidos a partir de cada uma das regiões assinaladas nas curvas da figura 4, a 
saber: os sinais (negativo ou positivo) e amplitudes do erro e da sua derivada, a mudança no sinal (de negativo 
para positivo ou vice versa) do erro e a amplitude da derivada e, finalmente, a amplitude do erro e a mudança 
no sinal da derivada [11]. A quantificação destas regras, para se obter a ação de controle a ser aplicada, é feita 
através de um conjunto linguístico definido como {NG, NM, NP, ZE, PP, PM, PG} onde N é negativo, Pé 
positivo, G é grande, M é médio, P, como segundo caracter no anagrama, é pequeno e ZE é zero. 

As funções de pertinências (fpls), correspondentes a cada um dos conjuntos linguísticos apresentados 
acima, e que irão completar a chamada "base de conhecimento", foram definidas nesta aplicação como sendo do 
tipo triangulares e são mostradas na Figura 5, onde os universos de discurso do erro, da derivada do erro e da 
ação de controle são: -l.lV a 1. IV, -15.lV/mS a l5.lV/mS, -10.lVa 10.lV, respectivamente, sendo que todos 
os valores "crisp" passam por um processo de normalização antes da fuzificação. As inclinações variáveis nas 
fpls fizeram-se necessárias por proporcionarem uma maior precisão para a saída do sistema em regime 
permanente. 

Os ajustes feitos na base de conhecimento levaram em conta, implicitamente, através da saída 
desejada, o modelo da planta [12]. Além disso, observou-se que das 49 regras disponíveis apenas 15 eram 
suficientes para o funcionamento adequado do preditor. Isto ocorre porque, por exemplo, quando o erro é 
positivo grande (pG), independentemente do valor da derivada do erro, a ação de controle deverá ser positiva 
grande (PG), constituindo, assim, uma regra localmente generalizada ou "meta-regra"[lO]. 

i) 
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Figura 3 - Estrutura do controlador-preditor 
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:, ======P-t!e====== PM PN PN PM PW I PW PW PG PG PG PG PG PG PG PG 

Tabela 1 - Regras de controle 
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Figura 4 - Dinâmica da posição, do erro e sua derivada 

Figura 5 - Funções de pertinência 

Como o controlador PIO exerce sua ação de controle baseando-se no erro da amostragem atual e no 
controle e erros de amostragens anteriores, quando o preditor devolve a gerência dos cálculos ao algoritmo PIO 
é necessário que a ação de controle da amostragen anterior seja devolvida à estação controladora. Isto é feito via 
barramento no primeiro slol de tempo destinado à controladora para leitura de mensagens das demais estações. 

6. Implementação do Controlador-Preditor e Resultados Obtidos. 

Na implementação foram utilizados dois microcomputadores 486-DX-33Mhz, em que um deles 
desempenhava o papel de estação controladora e o outro, ora comportava-se como estação sensora, ora como 
estação atuadora, numa configuração lógica que atendia a estrutura proposta na figura 2. Utilizou-se, ainda, 
uma rede de comunicação industrial padrão PROFIBUS e um sistema de aquisição de dados ADDA-I0, 
responsável pela leitura da saída da planta quando a estação operava como sensora, e pela aplicaçlo da ação de 
controle na planta quando esta operava como atuadora, além da própria planta descrita anteriormente. 

As placas da rede de comunicação PROFIBUS, entre outras coisas, incorporam a camada física da 
rede e a camada de enlace, cujo protocolo está gravado em EPROM. O software, desenvolvido em linguagem 
C, para a camada de aplicação e a interface entre a camada de enlace, o controlador PIO, o preditor nebulosO e 
o driver do sistema de aquisição de dados foram integrados à arquitetura descrita. Os resultados apresentados 
em seguida foram obtidos para o controle de posição com e sem perdas ou danos de telegramas na rede de 
comunicação para diversos valores de referência (Set Points) e ganhos do controlador PIO. 

A planta a ser controlada admitia um periodo de amostragem máximo de 37 mS. O valor de 35 mS foi 
adotado para esta implementação por permitir processar o serviço confirmado da rede (SDA - Send Data with 
Acknowledge), o driver do sistema de aquisição de dados, e os algoritmos do controlador e do preditor. 

Desta forma, cada conjunto de curvas da figura 6 apresenta uma situação específica de ganho do 
controlador PIO e do valor de referência (Set-Point) desejado (Kl=12, K2=21.5, K3=9.5 e SP=lOO° para as 
curvas A, De G, Kl=10, K2=17.9, K3=7.9 e SP=80° para as curvas B, E e H, Kl=5, K2=8.95 e K3= 3.95 e 
SP=50o para as curvas C, F e I). As perdas de mensagens foram simuladas por software, considerando-se 200/0 
de probabilidade de ocorrer até uma perda e 5% de até duas perdas de mensagens consecutivas. Foram 
analisadas três situações distintas, a saber: 

• resposta do sistema com o controlador PIO executando-se sem perdas de mensagens (curvas A, B e C)~ 
• resposta com o controlador PIO executando-se com perdas de mensagens e sem nenhum mecanismo de 
predição da ação de controle (curvas D, E e F)~ 
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• resposta com o controlador PID executando-se com perdas de mensagens e sem nenhum mecanismo de 
predição da ação de controle (curvas D. E e F): 
• resposta com o PID executando-se com perdas de mensagens e o algoritmo de predição de controle 
rodando em paralelo na estação atuadora (curyas G. H e I) 

Po.siçãohuaus) (A) ~~) @ ) 
1 2 U .___-.- .___- .. _-------

10 0 

80 

60 

040 

20 

-- ------ ~-;~.-=>C' C ) ~- = C>-c:::::: <?> <> => = = ' __ ., ~'. = G c:= = c: n 

j - .. ___ ® ./(:g) "CID r .. :- .-..-'::.. -'--::..=-- ,.::.=...,-...:...... .- . .. . 

~) rc:-- (F) rJ) . __ /~- ,.-y -
• '~"" "''' 'U'' ' ''''''_'''' ' '''' ' ' ''h_' ''_ ' ' 

. ..,.//- " 

.. . 1' 

= ~ - - ~ = ~ - ~ ~ = ~ - ~ ~ = 
~ ~ ~ ~ = ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 

Nlunero de Alnostras 

Figura 6 - Cun'as de saída de posição para 9 (nove) situações distintas . 

Observa-se na figura 6 que as perdas de mensagens tornam o sistema oscilatório para ganhos mais 
elevados do PID quando o predito r nebuloso não é incorporado. e que o preditor. apesar de não proporcionar 
uma excelente precisão ao controle. atua de forma que o sobrepico atingido seja menor e a saída do sistema se 
mantém dentro dos limites de erro permitidos para a maioria dos sistemas de controle industriais [I3J . 

7. Conclusão. 

Analisando os resultados obtidos. verifica-se que o algorítmo híbrido PIDIPREDITOR-FUZZY permite 
a obtenção de um comportamento dinâmico adequado do sistema a controlar mesmo na presença de falhas de 
leitura do senso!. A estratégia aquí descrita não somente se mostrou adequada à situações de controle a malha 
fechada usando uma rede Fieldbus com erros aleatórios de transmissão, mas também em qualquer outra 
situação de controle onde possam ocorrer falhas ocasionais na leitura ou conversão analógica-digital do sinal do 
sensor. Sendo assim. esta estratégia poderá. em trabalhos futuros. levar à definição de uma técnica de tolerância 
a faltas para sistemas de controle em .~alha fechada mono e multivariáveis. 
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ABSTRACT 

In this paper, the characteristics of an intelligent control system - ICS, baseei in fuzzy rules and neural 
networks. controllers, and the use of d.c. motor real time control are described. The ICS is considered the 
main one and can evolve. The neural network controller is the slave and the fuzzy rules are used to help to 
adapt the neural controller parameters during the leaming phase. The experimental results obtained with 
the pendulum arm direct and oscillating movement for its equilibrium in the upright position~ is also 
shOWIl. 

Keywords: Intelligent Control, Neural Networks, Fw.zy Logic, Non-linear Systems. 

1 - Introduction 

There are problems of control which can not be formulated and studied by using differentia1/difference 
equation mathematical framework. Sometimes there are incomplete, uncenain and parcially correct 
information about the system state that can be used and reevalued using new informations or after the system 
evolution. 

The area of ICS is in fact interdisciplinary, and it attempts to combine and extend theories and methods 
from areas such as control, computer science and expert systems, planning, leaming, searching algorithms, 
Petri Nets, neural nets and fuzzy logic. ICS can emulate human mental faculties such as adaptation and 
leaming. The ability to adapt to changing conditions is necessary in an intelligent system. Although, adaptation 
does not necessarily requires the ability to learn, for systems to be able to adapt to a wide variety of unexpected 
changes, leaming is essential. The increase in intelligence is achieved by successive introduction of additional 
intelligent processes which improves the performance of the system by making alterations to the plan and 
control strategy. 

ICS using neural network are been used to adaptive control of non-linear dynamic systeRlS. The Expert 
System in the . shell of the ICS can be used to set up initial values for weightsand parameters structure of the 
neural network. It reasons symbolically to produce a control strategy by using a priori the knowledgement and 
the process state using fuzzy roles and the data base systems. . 

Recently, the researchers Shibata & Fukuda [1994] presented a hierarchically integrated approach to 
neuromorphic and symbolic control of robotics manipulators. The neural network in the servo control levei is 
based on a numerical manipulation and the knowledge based part is symbolic manipulation. 

The principal characteristic of a neural controller lies in its inherent capacity for interpolation, requiring a 
large number of iterations for its training with the plants dynamics. Cavalcanti et alii [1993][1994] have 
demonstrated that under certain conditions a direct neural controller, based on multi-layer artificial neural 
network (MLANN) can be trained and it can be adapted on line in real time without any precious 011' line 
training. In the controllers based on fuzzy logic and using memberships function, the control variables is 
calculated employing the fuzzy roles which in general are defined a priori. 

Physical systems like an inverted pendulum are frequently utilized as a benchmark process to 
experimentally demonstrate and test the control algorithms for non-linear systems. The choice of a rigid . 
inverted pendulum arm is basically doe to its inherent nonlinear behavior and its stable and unstable positions. 
Cavalcanti et alii [1994] have presented experimental results for a neural fuzzy controllerto position the 
inverted pendulum by moving it continuously from the most stable position (vertically down) to an unstable 
position (vertically upright position) 

The intelligence is defined as the ability of a system to act in a suitable way in uncertain environment, 
where an applopriate action increases the probability of success, and success is the achievement of behavioral 
sub goals that support the ultimate goal of the system. Intelligence can be observed to grow and evolve, through 
increased computational power, and through accumulation of knowledge of how to sense, decide, and act in a 
complex and changing world In natural systems, intelligence grows, over the lifetime of an individual through 
maturation and leaming, and over intervals spanning generations, through evolution. 

Currently, the Intelligence Artificial group of Federal University 01 Paraiba studies models and 
computational techniques (Artificial Intelligence and Software Engineering) for the design, development and 
testing of systems wich have, on one hand, the mechanisms that incorporates new objects (new concepts) 
tteated by the system (language evolution - leaming as function) and, on the other hand, the introspective 
ability with the objectiv~ to make evolution of problem resolution methods which are inherent to the domain 
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treated by the system (Iearning to learning). and to the user interaction (beurisúc evoluúon - leaming as 
property). In [Femeda at alü, 1992] and [Femeda, 1992] symbolic metbods of authomaúc leaming are . 
presented and a knowledge acquisiúon protocol and knowledge representation model are proposed Tbese 
learning methods are integrated with the objective to make evoluÚon of a knowledge base. Considering the 
systems wbere learning is not a function, but a feature of their bebavior [Sainte Marie]. it is believed that the 
application of conexionist tecbniques could be useful due to its incrementai leaming based on examples, 
adaptaúvely and generalizaúon propefÚes. . 

In this paper, the characteristics of an ICS, based in fuzzy rules and neural networks controllers, and the use 
of a dc. motor real time bybrid control are described. Tbe experimentai results obtained with the pendulum 
arm direct and oscillating movement and equilibrium in the uprigbt position is sbowed. Tbe terrn "evolve" in 
the AI field and its relation with neural network training and fuzzy control strategy in the intelligent control 
field, are analised. The evolution of the ICS, for a new control strategy to allow free error movement of the 
arm, is also described. 

2 - Neural Controller 

In the design of a neural controller for an inverted pendulum the following notational conventions are 
adopted: 8r(k+l) is the desired reference position for the pendulum arm mounted on the shaft of a dc. motor; 
8(k+ 1) is atiy read angular position of the pendulum arrn at any instant; n(k) is the motor shaft· speed; U(k) is 
the voltage of the motor armature; and D(k+ 1) is the error between the desired reference position and the 
angular position of the pendulum arm wbicb is given by equation (1) with Pd=2. 

D(k+l) = Pd[8r(k+ 1)~(k)] (1) 

The configuration of a direct neural position controller for the dc. motor sbaft is shown in Figure 1 where 
Xl=U(k-I), X2=n(k) , X3=D(k+l), X4=sin[27t8r(k+l)] and X5=sin[27t8(k+I)] are the inputs to the MLANN 
(all values are on the normalized p.u. basis). The adaptation performance index for the MLANN with the dc. 
motor and the inverted pendulum arrn is defined by: 

E = Yz(Ck+l)2 = Yz[8r(k+l)~(k+l)]2 (2) 

8r(k+l) + 1:~-_-J 

Figure 1 - Neural controller for d.c. motor shaft position. 

The neurons used in the MLANN are the sigmoid (S) and hyperbolic tangent (T) types as given by the 
following equations: 

S(x) = e/[I+exp(-P(1:XinWinp+n)] and T(x) = 2*S(x)/e -1 (3) 

For the MLANN or Figure 1 to adapt in real time, it is important the knowledge of Jacobean of the plant 
(i.e. the dc. motor and the pendulum arrn dynamic). Cavalcanti et alli [1993] have shown that the parameters 
ofthe neural direct controller ofthe dc. motor sbaft speed can be adapted in real time using equation (4) .and II 
U(k) can be calculated using generalized delta rule with equation (5). In equation (5) OO(k)/ÔU(k) represents 
the dc. motor Jacobean. In the present implementation, the Jacobean ofthe dc. motor plus the pendulum it is 
not known, and thus an approximate value is used. 

U(k+ 1) = U(k) + llU(k) (4) 

llU(k) = lle(k+l)OO(k)/ôU(k) = fJ.C(k+I) (5) 

For the design ofthe neural controI algorithm it is assumed that the dc. motor represented by x=f(x,u), bas 
at least one equilibrium state and that, without 10ss of generality, the origin may be considered to be in 
equilibrium state, and the following definition is used: 

Def"mition - A dynamic system is in passive state when it is at equilibrium_P-Oint with Xc = f(~Ue) and the 
neural controller guarantees the value Ue of input [Lima et alli, 1994]. 

1.\ 
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As an example. in the passive state with x=O, when the inputs for neural controller of figure 1 are zero i.e .. 
U(k-l)=er(O)=e(O)=D(O)=Q(O)=O .. its MLANN gives the 'output U(k)=O. In the passive state of the overall 
system, the following conditions must be satisfied: IU(k+ l)-U(k)1 < ~ ler(k)-8(k)I<s, when ~ and E are 
sufliciently small. 

3 - Positioos eootrol of ao inverted peodulum 

Many authors have investigated the positioning of pendulum arm in the upright position (i.e.~ stabilizing 
the inverted pendulum). Batur & Kasparian [1991] have reported some simulation results obtained with a 
fuzzy controller employed to stabilize an inverted pendulum on a moving car with small variations imposed on 
the angular deviation of the pendulum from the normal upright position. Ishida et alii r 1991] have also shown 
the use of an MLANN for stabilizing the inverted pendulum mounted on a car for small angular perturbations 
from the normal upright position. Lin & Sheu r 1992] presented experimental results with a fuzzy and 
conventional hybrid controller, for here above type of system. Associating the angular position of the 
pendulum arm with a particular quadrant~ the fuzzy controller rules were defined and additionally a 
conventional feedback controller is employed for fine tuning the position of the pendulum when it is close to 
the desired inverted position. The general schematic of simple pendulum is shown in figure 2. The torque 
Tl(k) which tends to bring the pendulum arm back to the stable position is given as in equation 6. 

Tl(k) = (P/g) L2 d2e(k)/dt2 +P L sen(e(k» (6) 

The schematic of the mounting of a rigid arm on the motor shaft (large circle) is shown in figure 3. There is 
a mass M (small cirele) attaehed to the pendulum armo A pendulum is said to be an inverted one if it is stable 
around e=o (or 3nJ2<e<nJ2). 

p 
.lIII(e) 

Figure 2 - The schematic of a simple pendulum. Figure 3 - Positions ofthe pendulum ann . 
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The length L of the pendulum arm is chosen to be IOcm and P=O.IKg in sueh way lhat for eenain values of 
e, one can make Tl(k) larger then the viscous friction of the motor shaft. In figure 4, one can observe the 
trajectory of the displacement of the pendulum arm has been divided in four quadrant and the sign of the load 
torque ofthe pendulum for each ofthese quadrants is indicated [Lin & Sheu, 1992]. The torque developed in 
the motor, Tm(k) (directly proportional to the armature voltage) for stabilizing the pendulum arm may have 
the same magnitude as Tl(k) but opposite in signo The membership functions for fuzzy leveIs of e in the four 
difi'erent quadrants are given in terms of em. 

Based on the principal characteristics of the inverted pendulum (presented in section 4), the torque circle of 
figure 4a and the e membership function figure 4.b, the fuzzy rules (1 to 6) are developed for the MLANN 
training, followed by the control action (em represents the membership function of the quadrant of e(k»: The 
use of the concept of a passive state (refer to algorithm) allows the training of the MLANNs with the d.ynamics 
of the pendulum without considering the acceleration term [ML2 d2e(k)/dt2] of equation (6). For position 
control the fuzzy variable ep is defined with a membership function ep = G when e(k) > 2n, and ep = N when 
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9(k) < -27t. For the velocity control, the fuzzy variable np is defined with a membership furietion Qp = G when 
Q(k) > lrps, and Qp = N when Q(k) < -lrps (refer to figure 4.e): 

1) if 9m = Ql or 9m ~ Q2 then U(k)>O; 6) if 9m = Q4 then AU(k)<O; 

2) if 9m = Q3 or em = Q4 then U(k)<O; 7) ir 9p=G then 9(k) = 9(k) - 27t 

3) if 9m = Q2 tben AU(k)<O; 8) if 9p=N then 9(k) = 9(k) + 27t 

4) if 9m = Q2 then AU(k)>O; 9) if Qp=-G then U(k)=O 

5) if 9m = Q3 then AU(k)<O; 10)if Qp=N then U(k)=O 

The training of the MLANN in the quadrant Q2 is equivalent to its training in quadrant Q 1. Similarly ~ the 
training of the MLANN in the quadrant Q3 is equivalent to its training in quadrant Q4. The use of the 
function sin(9) at the inputs i.e., X4=sin[27t9r(k+l)] and X5=sin[27t9(k+l)] of the MLANN, establishes the 
equivalence in the training between the positions shown in figure 5.a and 5.b, without the need for 
development of new fuzzy rules. The MLANN of figure 1 was trained during 20 times using phase 2 of the 
proposed algorithm for 9(k) varying for 7t-1tIIO rd to 7t+1tllO rd 

MLANN Training Algorithm 1 

PHASE 1 - lnitialize the MLANN parameters. 
l)The weights Winp and Wout are defined and initial values ofneural networks parameters are attributed (9 = 
f3 = 1 and T = O). The MLANN is trained for the zero passive state. 
PHASE 2 - MLANN training around the stable point 9=7t. 
2)Define the values of 9r(k) over a small range. 
3)Use 9r(k) so that it should be possible to calculate new values ofU(k) for the passive state ofthe MLANN. 
4)Repeat steps 2 and 3 untilI9(k) - 9r(k)I<:s, and 9r(k) remains constaot and & is suffieient1y small. 

4 - Direct positioning of the inverted pendulum in the upright position 

The general schematie of the ICS used by neural controller is showed in figure 6. This ICS uses the 
algorithm 1 to supervise the on line position controI. The initial strategy for stabilizing the pendulum arm, 
coupled to de. motor shaft in the upright position, is to train the controller MLANN with the pendulum arm 
oscillating around the stable position (9(k)=1t) by making 9r(k)=7t±V(figure 5.a). This is done in sueh way that 
the pendulum arm, when moved from 9(k)=n to 9(k)=O, should attain suffieient velocity to overcome the 
barrier ofthe maximum load torque T1(k) for 9(k)=7tI2. . 

In Figure 7 are shown the curves (U(k), Q(k), 9r(k) and 9(k» obtained with the ICS during the direct on 
line position control ofthe pendulum armo Initially, the pendulum arm is at pO with 9(k)=7t, it is moved around 
9(k)=O (positions p2, p3, p4 and p5 as shown in figure 8). The pendulum arm rests in a position c10se to 
9(k)=O with error E as shown in figure 8. During the experiment, some times, the value of final error E in the 
p3 position was near to the point of maximum load torque for 9(k)=±1tI2, and the pendulum arm retomed for 
position c10se to 9 (k)=7t. This fail in positioning the pendulum arm is considered an error and must be 
corrected. 

5 - Positioning the inverted pendulum in the upright position with oscillation 

The new strategy for stabilizing the pendulum coupled to de. motor shaft in the upright position, is to train 
and positioning the controller MLANN with the pendulum arm oscillating around the stable position (9(k)=1t) 
by making 9r(k}=7t±V. This is done in such way that pendulum arm should attain suffieient oscillation to 
overcome the barrier ofthe maximum load torque T1(k) for 9(k)=TC/2, and get elose to the position 9(k)=O. At 
this stage the 9r(k) is making constaot and equals to zero. 

li 

fIgIn 5.1 F .... 5.b 

Figure 5 - Reference positions for the pendulwn ann 
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Figure 6 The Intelligent Control System 
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Figure 7 Experimental curves for the U(k), W(k), qr(k) 

and q(k). 
Figure 8 Real time positions ofthe pendulwn armo 
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Figure 9 Experimental curves for the U(k), qr(k) and q(k). 
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ln Figure 9, 9(k) and U(k) curves for the oscillating motion of the motor shaft and consequently the 
pendulum arm are shown with 9(k) oscillating around 9r(k) = 1t [or 9r(k)=O.5p.u.] until 9(k) gets close to zero. 
In Figure 9b the zoom schematic of the oscillating motion of the pendulum around 9(k)=7t is shown. In figure 
S.b the real time positions ofthe pendulum arm are shown. 

6 - eootrol strategies and state diagram 
The inference core of the ICS use four differents control strategies. These strategies, that are based on the 

MLANN trainning and in the reference positions of the pendulum arm represented in figure 6, are showed in 
the state diagram ofthe figure lO, are the following: 

TRAIN - or oscillating trainning. it uses 9r(t) = 7t±â. The oscillating iteration number is defined by the user. 
After this phase, the ICS may execute the DIR or OSCIL phases. 
DIR - or direct positioning of the pendulum arm, the first strategy used. It is activated under the following 
conditions: l)after the TRAIN state and with pendulum arm rest in stable position; 2)The reference angle is 
9r(t) = O. ' 

OSCll.. - or oscillating positioning ofthe pendulum armo It is activated under the following conditions: J) after 
the TRAIN state; 2) The reference angles are 9r(t) = 7t±â. 

ATRAC - or zero positioning ofthe pendulum arm. It is activated under the following conditions: J) after the 
OSCll.. or DIR states; 2) When 19(t)1 ~ O and 1.Q(t) 1 ~ O; 3) The 'new reference angle is 9r(t) = O; 4) When 9(t) ~ 
0±L1, the controller strategy will be OSCll... 

STRATEGY RT PDS Train AUaá. 

trainin 

~ 
DIR GOOD BAD 
OSCll.. BAD GOOD 

T able 1 F igure 10 The State diagram of the Control Strategies 

In this paper, the evolution is considered as the execution of fuzzy roles developed to chose the two maio 
controller strategies, DIR and OSCll... After several run time DIR and OSCll.. control observation, are 
3SSOCiated two fuzzy variables: J) the response time RT, or the time spend by th~ pendulum arm to ~st in up-
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right position~ 2) the pendulum dynamie sensitivity PDS, or the sensitivity in variations of the arm lenght and 
mass. On the basis of these variables, it is heuristically developed the Fuzzy Table 1 using the fuzzy values . 
GOOD and BAD as operation. eharacteristie of the DIR and OSCIL strategies. These strateegies are activated 
afier the fuzzy variables analyses by the inferencecore of the les. 
7 - Conclusion 

The design consideration, implementation details and experimental results for the neural control of an 
integrated de. motor with a pendulum arm coupled to it have been presented The neural controller employs an 
MLANN and fuzzy rules were used to control the actuator. The MLANN has been trained using the baek 
propagation algorithm for positioning the pendulum from stable down position to an unstable upright position. 
The algorithm has been verified to perform satisfactory using algorithm for direct and oscillating positioning of 
the pendulum armo It is proposed the new strategy, evolved afier the analysis of the two positioning strategies, 
in order to guarantee the successfully positioning of the pendulum arm in the upright position. Actually, a 
knowledge based system for automatie generation of DIR and OSCIL fuzzy variables values is been developed. 
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Este trabalho enfoca o problema de programação da produção em Sistemas Flexíveis de f\.1anufatura. 
através de uma abordagem baseada em regras de produção "fuzzy". A questão de transporte de peças é 
considerada na geração do sequencimento de operaçõcs. O roteiro flexível é analisado através do modelo em 
redes de Petri. O fator determinante na atribuição de tempos às operaçõcs é a disponibilidade do veículo auto
guiado (AGV). O algoritmo de construção do programa de produção é apresentado. Um conjunto de regras 
"fu7..zy" é utilizado para suporte à decisão. 

I.Introdução 

No início dos anos 80 surgiu o conceito de Manufatura IntegTada por Computador (CIM), obtida pela 
aplicação de sistemas computacionais na automação do ciclo completo da manufatura. A partir de então. o 
sistema total passou a ser ,isto como um processo único. no qual um grande número de informações relativas a 
todas as atividades é rapidamente tratado. 

Muitos pesquisadores se dedicaram ao problema do sequenciamento de operações para o chão de 
fábrica convencional nos últimos anos. e o resultado desse trabalho é a proposição de diferentes métodos de 
resolução. tais como: métodos arborescentes associados ou não a heurísticas. geração de um conjunto de 
sequenciamentos admissíveis destinados ao apoio a decisão. programação inteira. programação dinâmica e as 
heurísticas em geral [2]. 

Como no chão de fábrica convencional, as pesquisas e aplicaçõcs relativas ao problema de 
programação da produção em FMS tem indicado que a grande dificuldade consiste na detenninação e satisfação 
de um grande número de restrições. A programação é influenciada por fatores tais como: exigências de datas de 
entrega, restriçõcs de custos. níveis de produção diferentes~ níveis de automação diferentes, capacidades de 
máquinas, precedências entre operações~ necessidades e disponibilidades de recursos. Uma outra característica 
importante na programação da produção de um FMS é a capacidade de reprogramação e simulação em 
intervalos de tempos muito breves devido a natureza da demanda por produtos ser altamente dinâmica. 

Diversos sistemas de programação da produçao usando técnicas de inteligência artificial foram 
desenvolvidos nos últimos anos [4,5]. Grande parte desses sistemas utiliza uma abordagem de análise de 
restiçõcs, baseada no conhecimento disponível sobre o problema. e:draído de diversas fontes que vão desde o 
conhecimennto teórico relativo a área desde pesquisa operacional até o conhecimento empírico resultante da 
e~1'Criência de operadores e supervisores. passando pelo conhecimento empírico obtido através de simulações. 
Este conhecimento muitas vezes é impreciso e incerto. e por esta razão. deve-se escolher unta técnica de 
representação do conhecimento que modele estas características. Um trabalho interessante que usa técnicas 
nebulosas pode ser encontrado em [1]. 

Este trabalho enfoca a necessidade e a conveniência de se usar técnicas baseadas na lógica nebulosa 
para se modelar a imprecisão e a incerteza presentes na programação da produção. Um algoritmo para gerar a 
programação de operações é proposto. com base no modelo de rede de Petri (RP) do roteiro flexível, auxiliado 
por um conjunto de regras de produção nebulosas. 
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2.Modelo de LAYOUT de FMC 

o algoritmo de programação proposto é desenvolvido considerando-se um exemplo particular de FMC 
(Flexible Manufacturing Cell) Inostrado na Figura 1 131. Esta célula é composta de seis estações de trabalho, 
mna estação de carga e descarga e uma estação de manutençao de AGVs. Neste contexto. o sistema de 
transporte possui apenas um AGV. O AGV pode se locomover de uma estação à outra de acordo com as 
necessidades da programação gerada. respeitando os percursos mostrado no layout da Figura 1. 

I CELL LAYOUT 

Mch# = Machine station and resources 

LU = Load and Unload station 

MA = AGV maintenance Station (MA) 

princIpal flow of worx piece: 

LU .. Mch1 

Mch1 .. Mch2 

Mch2 .. Mch3 

Mch3 .. Mch4 

Mch4 - Mch5 

Mct15 .. Mch6 

Mch6 .. LU 

Figure 1. Layout da Célula Flexível de Manufatura 

3. O Processo FlexÍlrel de Fabricação 

A fabricação tradicional tem como processo uma scquencia rígida de operaçõcs. Em algumas 
operaçõcs podem existir máquinas e ferramentas substitutas, mas a descrição das ações corno condição de 
usinagem não são modificadas. Em processos flexíveis. são c"'l'loradas as várias alternativas de operações e 
sequências de operações que podem ser descritas através de redes de Petri [31. As transiçõcs representam as 
operações de fabricação e. os seus disparos dependem das condições de estados dos recursos. 

Assumindo que o modelo das máquinas possuem as ferramentas necessárias, pode-se modelar uma 
operação com duas condições de entrada: peças e máquina em estado disponível (Figura 2. emprestada de [3]). 
Para obter todas as alternativas para produzir a peça. é suficiente constmir a árvore de alcançabilidade sobre o 
modelo PN. No exemplo da Figura 2. S I é o estado da peça em bruto. S5 é o estado da peça acabada e, Mc# sào 
os estados das máquinas. 

• • 
MC

M
h l Mch2 

C!( 
(1 52 t2 

51 

• 

~
3 53 t4/ 

• • Mch", Mch 

the four altematilles are 

correspondent process 

for this work piece (wp1): 

process 1 = {t1 . t2, t5} 

process 2 = {t3. to4, t5} 

process 3 = {t1, t2, t6] 

process 4 = {t3, t4, t6] 

1# = Operation 

S# = State of piece 
Mch#" Machine (or resources) 

Figura 2. Processo FleXÍvel modelado por redes de Petri 

4. O Programa de Produção da FMC 

I 

I 

I 
I 

O problema de programação da produção consiste em gerar um programa de trabalho que seleciona a 
seqüência de operações e atribui tempos (inicial e final) e recursos a cada operação. 

Este trabalho elúoca principalmente a influência da disponibilidade do AGV na programação da 
produção. estabelecendo prioridades para o sequenciamento de operações no programa de produção. O método 

,;" 

(~ 
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proposto aqui deternlÍna o sequenciamento pela análise das alternativas mostradas no modelo de RP. como o 
da Figura 2. au.xiliado pelo uso de um conjunto de regras de produção "fuzzy" l6. 7 J • que é acionado quando 
wna ou mais transições estão habilitadas. No modelo de RP. cada transição habilitada representa que a 
máquina associada a essa transição está disponível e a peça a ser processada nessa máquina está pronta para ser 
levada para começar a operação. 

Considerando o modelo mostrado na Figura 2, vamos supor quc. num determinado instante t. n 
transições estão habilitadas. ou s~la. que as máquinas Mi' i= 1. .. . n. associadas a essas transições (máquinas 
candidatas) estão disponíveis. assim como as peças a serem processadas nessas máquinas. A operação realizada 
pela máquina candidata Mi é chamada de operação candidata Oi. Como todas as máquinas são servidas pelo 
mesmo AGV. há necessidade de estabelecer. no programa, uma seqüência para essas operações. O modelo de 
RP não deterntina a seqüência de disparo de transições habilitadas ao mesmo tempo. Logo. necessitamos do 
Sistema de Auxílio à Decisão (SAD). composto por regras de produção "fuzzy" para tomar decisões relativas à 
programação da próxima peça. 

Para cada operação Oi' uma prioridade Pi é estabelecida. Dessas. seleciona-se a maior (I)_max). Caso 
p _ max seja maior que um limitante mínimo previamente definido, a operação candidata Oi é incluída na 
programação, definindo-se o tempo de início como sendo o instante corrente. Caso contrário, aguarda-se que 
novas transiçõcs estejam habilitadas. 

Descrevemos abaixo o algoritmo utilizado na aplicação do método proposto, supondo que lim denota o 
limitante mínimo usado para comparação com a prioridade máxima encontrada. 

Enquanto houverem transições habilitadas, repita os seguintes passos: 
1. Para cada uma das máquinas candidatas. faça: 

la. Calcular Dist e Disp_AGV, acessando informações do Banco de Dados; 
lb. Acionar o Sistema de Auxílio à Decisão, com os l'alores encontrados no passo la; 

2. Selecionar Oi com maior prioridade (p_max) ,entre os valores encontrados no passo 1; 
3. Se p_max > Um, incluir Oi na I)rogramação, determinando o seu tempo de início. 

4.1 Cálculo da Distância e Disponibilidade do AGV 

Os valores iniciais das variáveis de entrada do SAD (passo lb) são obtidos dc informações a serem 
mantidas em um Banco de Dados, que deve conter, para cada máquina M~ as seguintes informações: 

- Percurso mínimo a ser percorrido pelo AGV. da máquina M a cada uma das outras máquinas e a 
estação de carga e descarga: 

- Máquinas pelas quais o AGV passa ao percorrer o percurso da posição em que se encontra até M: 
- se a máquina M está ocupada ou não: 
- caso a máquina esteja ocupada. o tempo de início do processo em andamento: 
- tempo estimado do percurso da posição corrente do AGV até M . 

Com base nestas informações. o valor da variável Dist para uma máquina M é encontrado calculando
se o comprimento do percurso mínimo O de M até a posição corrente do AGV~ aplicando-se Dist = Fuzz(D). 
onde Fuzz é wna função de "fuzificação". Chamamos de fuzificação o processo pelo qual um valor numérico é 
tranformado num valor linguístico correspondente, como pequeno. médio e grande [ 6 J. 

O valor da variáve1 Disp_AGV. que representa a disponibilidade do AGV para Mi' será calculado, 
para uma máquina M, a partir das infornlaçõcs armazenadas. de acordo com o seguinte processo: 

1. Encontrar o IJercurso mínimo da posição atual do AGV até M; 
2. Determinar o conjunto de máquinas l\lj' j=l .... k, de máquinas que se encontram no I)ercurso 

encontrado no passo 1; 
3. Para cada uma das máquinas no percurso, calcular: 

Xj = TRestj - Percj' j = 1, .••• k 
onde TResij o tempo restante para ~n~lizar a op~ração em andamento em Mj e percj é o 

tempo estimado para o AGV se locomol'er da sua poslçao atual ate Mj; 

4. Selecionar X = mini (Xi' i=l .... ,k); 
5. Calcular Disp_AGV = Fuzz(X); 
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o Sistema de AuXílio à Decisão tem a finalidade de inferir mn valor para a variável linguística Prior, 
que representa a prioridade de uma operação. O cOl\junto de regras pode ser descrito através da Tabela 1, que 
indica os valores da variável de saída Prior em função dos valores possíveis para as variáveis de entrada Dist e 
Disp_AGV. As regras dessa tabela, bem como as partições nebulosas. são definidas a partir de conhecimento 
adquirido de especialistas ou através da simulação com alguma experiência na resolução do problema. O valor 
da variável de saída Prior é então "desfuzificado" para obter-se um valor numérico para a prioridade dessa 
operação. A Figura 3 mostra as partições nebulosas para as 3 variáveis envolvidas nas regras "fuzzy". O disparo 
das regras pode ser feito seguindo-se algwn de uma série de métodos de inferência nebulosa como por exemplo, 
Mamdani, Larsen, Sugeno, etc [6.7] . 

variável de entrada: Dist variável de entrada: Disp _ AGV 

peq médio grande grande 

metros 3 5 14 15 
min 

variável de salda: Prior 

peq médio grande 

prior 

Figura 3. Partições Nebulosas 

Disp_ AGV 
Oist PEQUENO MEDIO GRANDE 

PEQUENO GRANDE MEDIO GRANDE 
MEDIO GRANDE MEDIO GRANDE 
GRANDE GRANDE GRANDE MEDI O 

Tabela I - Regras de Produção "Fuzzy" 

5. Conclusio 

Este trabalho considerou o problema de programação da produção no contexto do FMS. Um método 
para determinação do sequenciamento de operações foi proposto, com base na análise do modelo de RP da 
célula flexível de manufatura e com o auxílio de um conjunto de regras "fuz.zy" . para apoiar as decisôcs de 
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Os aspectos a serem abordados em trabalhos futuros são as considerações de novas variáveis na 
determinação do sequenciamento. mais lotes de peças diferentes e partições nebulosas com maior número de 

\' conjuntos. 
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RESUMO 

o uso de planejamento baseado em casos em domínios onde as terefas a serem executadas se repetem com certa frequência se 
mostra potencialmente interessante. Isso porque a reutilização de casos reduz o espaço de busca, o que melhora o tempo de 
resposta do sistema. Um domínio de aplicação que apresenta estas características é o de uma célula flexível de manufatura. 
Neste domínio é possível utilizar um planejador para automatizar a obtenção da sequência de ações a serem executadas pela 
célula para atender a produção de uma determinada peça. Porém., quando se busca esta automatização acaba-se por deparar com 
inúmeros problemas de conflitos entre os objetivos que irão especificar o formato pretendido da peça a ser produzida. Assim, 
torna-se importante e necessária a observação de tais problemas de forma prioritária para se ter um resultado satisfatório. 
Destaca-se ainda que esta observação de conflitos de forma prioritária não é explorada em sistemas similares existentes, o que 
mostra a importância de se caracterizar como isso pode ser feito. Assim, neste trabalho pretende-se caracterizar como o 
planejador PLANCEL representa o domínio de aplicação, explicitando como são manipuladas as restrições e conflitos possíveis 
de ocorrer. 

Palavras Chave: Planejamento, Casos, Conflitos, Manufatura. 

1. Introdução 

Ao longo do tempo surgiram diferentes abordagens para planejamento apoiado em Inteligência Artificial [Freitas 92]. Dentre 
estas abordagens uma que tem recebido grande atenção é a que reutiliza experiências anteriores . também denominadas casos. 
para auxiliar na elaboração de novos planos [Freitas 93a]. Esta abordagem .que é denominada planejamento baseado em casos. 
se apóia na idéia de que, para resolver determinado problema, uma pessoa não faz um planejamento passo a passo em cima de 
ações primitivas. Ao invés disso, ela relembra situações passadas semelhantes e as adaptam para a nova situação 
[Hammond 89]. 

Observando as possibilidades de uso de planejamento baseado em casos dentro de automação industrial, podc>se destacar sua 
aplicação em células flexíveis de manufaturaI (CFMs). Neste contexto, planejamento poderia ser aplicado para determinar a 
ordem de tarefas a serem executadas pelos elementos componentes de uma célula flexível [Freitas 93b],[Freitas 95]. Ou seja, a 
partir de uma dada especificação para um item a ser produzido, o sistema de planejamento irá gerar um plano completo de ações 
a serem executadas pela célula de modo a atender a especificação. Isso fornecerá a CFM um maior grau de autonomia e 
flexibilidade. 

Na prática o que se tem a disposição são ferramentas computacionais que, dada uma descrição gráfica ou textual de uma peça, 
elas geram a seqüência de ações para uma máquina-ferramenta CNC específica. Porém. essa especificação não observa os 
possíveis conflitos que podem ocorrer no momento de se produzir a peça. Um exemplo de conflito é quando para produzir uma 
determinada superfície da peça a ferramenta utilizada danifica a obtenção de outra superficie da mesma peça. A não observância 
destes conflitos acarreta, em certos casos, a necessidade de revisão detalhada por parte de um especialista humano. 

Assim, um sistema de planejamento para fornecer maior grau de autonomia à uma CFM deve observar de forma precisa estes 
possíveis conflitos no momento da produção de uma peça. Além disso, como existe também a possibilidade de ocorrer conflitos 
entre diferentes máquinas componentes da CFM, toma-se igualmente importante que o sistema observe os possíveis conflitos, 
não somente para uma máquina. mas também entre máquinas distintas. É exatamente isso que o sistema PLANCEL [Freitas 94] 
faz. 

Assim, no sistema PLANCEL proclU"ou-se dar ênfase em um aspecto ainda não explorado pelos sistemas similares existentes, 
que é a observância de forma prioritária dos possíveis conflitos entre os objetivos a serem atendidos pelo planejador. 

1 A integração por computador de máquinas-ferramenta de controle numérico e robôs industriais recebe o nome de célula 

flexível de manufatura. 
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Esta ênfase se mostra potencialmente interessante quando se manipula problemas em donúnios onde o número de possíveis 
conflitos é demasiado grande, de forma que a não observância destes na recuperação de um caso acarreta em grande awnento de 
esforço a ser dispendido com a tarefa de adaptação. 

Neste trabalho será apresentada em maiores detalhes a verificação de conflitos realizada pelo processo de recuperação de casos 
do sistema PLANCEL. Para isso toma-se necessário apresentar também o formato de representação usado para os objetivos e 
operadores do referido donúnio de aplicação. 

2. Domínio de Aplicação 

o sistema PLANCEL surgiu em função do interesse em se aplicar planejamento baseado em casos na determinação da ordem 
de tarefas a serem executadas nas CFMs2 existentes no Laboratório de Automação do DEMACIIGCE/UNESP - Rio Claro 
(SP). 

Para isso tomou-se necessário determinar um formato de representação para este domínio de aplicação. Assim foram definidos 
formatos para: os objetivos que descrevem uma determinada peça a ser produzi~ as operações que podem ser realizadas; as 
restrições e conflitos possíveis de surgir e os casos a serem manipulados. 

2.1. Descrição de Objetivos a serem Atendidos 

Para descrever a peça que deverá ser produzida pela célula de manufatura, toma-se necessária a definição de um formato de 
representação para esta. Assim, foram denominadas duas fonnas básicas para descrever superficies: superficies de revolução e 
superficies lineares. 

• Superftde de Revolução: as superficies de revolução são utilizadas para caracterizar todas as superficies geométricas 
possíveis de serem obtidas no tomo. Estas superficies serão representadas segundo o seguinte formato: 
superftde(N,(U1, VI),(Uf,Vf),Ralo) 

• Superftcle Linear: as superficies lineares são utilizadas para caracterizar todas as superficies geométricas possíveis de 
serem obtidas na fresadora. Estas superficies serão representadas segundo o seguinte formato: 
superftde(N,(U1, VI),(Uf, Vf),Raio,Hl,Hf) 

Onde: 
N: índice da superfície; 
(UI, VI): ponto inicial da curva que descreve a superficie em relação ao plano tomado; 
(Uf,Vf): ponto fmal da curva que descreve a superficie em relação ao plano tomado; 
Ralo: raio da curva que descreve a superficies em relação ao plano tomado. Se Raio = O então a superficie é linear; 
Ri: altura do início do deslocamento da curva que descreve a superficie em relação ao plano tomado; 
Df: altura do fmal do deslocamento da curva que descreve a superficie em relação ao plano tomado. 

2.2. Operações Possíveis no Domínio de Aplicação 

Para adequar o planejador ao donúnio de aplicação foi necessário denominar o conjunto de operações básicas possíveis de 
serem executadas. Para isso, as operações foram defmidas e agrupadas em função do elemento componente da célula para qual 
ela foi designada. 

2.2.1. Operações sobre o Tomo CNC 

• FERRAMENT A(Tipo): especifica em Tipo uma ferramenta que deverá ser utilizada, dentre as existentes para o tomo 
CNC. 

• MA TERIAL(Materlal, Comprimento, Diâmetro): especifica qual é o tipo de matéria-prima que será colocada no tomo e 
suas respectivas dimensões. 

• GERAR_CONE(Comprimento, DiâmetroInicial, DlâmetroFinal): realiza um tomeamento cônico externo. 
• ClLlNDRAR(Comprlmento, Diâmetro): realiza um tomeart1ento cilíndrico externo. 
• GERAR_CURVA(Comprimento, DlâmetroIniclal, DiâmetroFinal, Raio): realiza um tomeamento curvilínio externo. 
• SANGRAR(Comprimento, Diâmetro): realiza um desbaste somente no sentido do eixo Z. no tomo. Sua diferença em 

relação a CD..JNDRAR é que SANGRAR é feita exclusivamente com uma ferramenta do tipo bedame. 

2 Cada célula é composta de um tomo EMCO Compact 5 CNC, uma frezadora EMCO FI CNC e um robô industrial Esbed 

Robotec ScorBot ER-V -Plus. 

o· 
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• FERRAMENTA(Tipo): especifica em Tipo uma ferramenta que deverá ser utilizada. dentre as existentes para a fresadora 
CNC. 

• MA TERIAL(Material, Comprimento, Altura, Largura): especifica qual é o tipo de matéria-prima que será colocado 
na fresadora e suas respectivas dimensões. 

• RANHURARLinear(Xi, Vi, Xf, Yf, Prof, Larg): realiza um desbaste de um chanfro. 
• RANHURARCircular(Xo, Yo, Oi, Of, Prof, Larg, Raio): realiza um desbaste de um chanfro na fonna circular. 
• FURAR(Xi, Yi, Prof,Raio): realiza um furo . 
• GERAR_LETRA(Tipo, Xi, Vi, Xf, Yf, Prol): descreve qual a letra que deve ser desenhada pela fresadora. 

2.2.3. Operações sobre o Robô 

• TranferlrClLINDRO(Origem, Destino, Orientação): robô transfere cilindro; 
• TransferirBLOCO(Origem, Destino, Orientação): robô transfere bloco. 

3. Exemplos de Peças e seus Respectivos Planos 

Para melhor caracterizar como seriam aplicadas as operações vistas anterionnente. será apresentado um exemplo de peça a ser 
produzida na célula. O exemplo será caracterizado pela especificação da peça a ser produzida. objetivos .• bem como pelo plano 
de ações que atende a referida especificação .Figura 1. 

• Produção de um Peão (Peça do Tabuleiro de Xadrez) 

10 

2 S 

Figura 1: E iPecificação de um Peão 

IObjetivos) 
superficie(# 1,(0,0),(0,15),0). 
superficie(#2,(0, 15),(3, 15),0). 
superficie(#3,(3, 15 ),(5, 13),0). 
superficie(#4,(5,13),(7,15),0). 
superficie(#5,(7,15),(1O,15),0). 
superficie(#6,(1 0,15),(20,8),0). 
superficie(#7,(20,8),(35,8),0). 
superficie(#8,(35,8),(39,10),0). 
superficie(#9,(39,1 0),(54,1 0),0). 
superficie(# 10,(54,10),(58,8),0). 
superficie(# 11,(58,8),(58,0),0). 
superficie(#12,(47 ,0),(47 ,0),3,0,15). 

[Plano) 
Robô 
TransferiICll..INDRO(Alimentador,Tor 
no); 
Tomo 
Material(Cobre,70,30) 
F erramenta(T03) 
{Gerar_Cone(3,16,20); 
Cilindrar( 15,20); 
Gerar_Cone(4.20; 16); 
Cilindrar(15,16); 
Gerar_Cone(1 0,16,30); 
Cilindrar(3,30); 
Gerar_Cone(2,30,26); 
Gerar_ Cone(2,26,30); 
Cilindrar(3,30);} 

Robô 
TransferirCll..INDRO(Tomo, 
Fresadora); 
Fresadora 

{Furar«47,0),15,30;} 
Robô 
TransferirCll..INDRO(Fresadora, 
Cesta); 

Pode-se observar neste exemplo que a especificação da peça se dá segundo as superficies que ela apresenta. O plano, por sua 
vez, será composto de um conjunto ordenado de operadores dentre os defmidos, tanto para as máquinas-ferramenta, como para 
o robô. 
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Como dito anteriormente, uma característica que acarreta grande dificuldade para se automatizar a geração da seqüência de 
ações em células de manufatura. reside no grande número de restrições e conflitos existentes neste domínio. Com isso, para a 
obtenção de soluções corretas tomou-se necessário criar formas de representação que contenham a relação de restrições e 
conflitos potenciais para o domínio. Assim ao ser especificada uma peça a ser produzida, PLANCEL ativa seu processo de 
recuperação de casos de forma a verificar quais restrições e conflitos podem existir para a produção da peça. 

4.1. Restrições 

No domínio estudado foram detectadas restrições quanto ao uso de ferramentas para as máquinas-ferramenta CNC e quanto ao 
uso dos diferentes tipos de garras para o robô. Ou seja, dependendo do tipo de operação que se deseja processar, para a 
produção de uma determinada peça, tem-se limitações quanto aos tipos de ferramenta e garra a serem utilizadas. 

Para melhor caracterizar isso observe o exemplo da Figura 2 onde é desejado executar uma operação Gerar_Cone«Il
Il),yl,y2) pelo tomo CNC para obter o objetivo superficie(#I,(xI,yl),(u,y2),O). 

2 Z2~z1 

, lf- --~ _fI" 

Figura 2: Representação de uma Superficie 

Supondo que a inclinação da superficie #1 a ser processada é de 35 0 então. pelas características das ferramentas para o tomo, 
tem-se que somente serão possíveis de serem utilizadas para realizar esta operação as ferramentas denominadas TOl e T03. Isso 
porque as restrições existentes impossibilitam o uso de qualquer uma das ferramentas restantes. Caso essa inclinação fosse 
superior a 600 então seria excluída também a possibilidade de uso de T03. Com esse exemplo fica clara a necessidade de se 

. estabelecer todas as restrições possíveis de ocorrer no atendimento dos objetivos que descrevem uma peça a ser produzida. 

Para determinar as restrições existentes no caso das ferramentas utilizadas pelo Tomo CNC devem ser observadas as 
caracteristicas de cada ferramenta por ele utilizada. 

4.2. Conflitos 

Neste domínio de aplicação foi possível detectar vários tipos de conflitos. Existem os conflitos devido a interação negativa entre 
objetivos que serão atendidos dentro de uma mesma máquina e entre máquinas distintas. . 

4.2.1. Conflitos dentro da mesma Máquina 

Basicamente estes conflitos se dão entre duas superficies . objetivos. consecutivas. Isto ocorre porque muitas vezes quando se 
analisa as superficies de modo isolado a solução que é encontrada acarreta problemas se a análise for considerando o conjunto 
de superficies. Dessa forma, toma-se extremamente importante a classificação e representação de todos os tipos de conflitos 
entre superficies possíveis de surgir. 

Para ilustrar observe o exemplo da Figura 3, onde se deseja atender os objetivos superficie(#l,(Il,yl),(I2,yl),O) e 
superftcie(#2,(I2,yl ),(Il,y2),O). 

z2 :d 

'~~_ LnL L ~2F,1 
Figura 3: Representação de duas Superficies 

Observando-se apenas as restrições tem-se que a superficie #1 poderia ser feita utilizando-se as ferramentas T01, T02 e T03. 
Porém, quando se observa também a superficie #2 percebe-se que o uso de T02 e T03 para produzir a superficie #1 iria 
prejudicar o atendimento de #2. Daí tem-se o aparecimento de um conflito entre #1 e #2. A análise deste conflito leva que a 
solução seria utilizar apenas TOl para produzir #1. 

No exemplo pode ser facilmente observado que a análise conjunta de superficies pode levar a conflitos no uso de ferramentas. 
Como existem várias combinações de superficies possíveis tem-se um número também-Y-MÍado de possíveis conflitos entre 
superficies (objetivos). 
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Este tipo de conflito ocorre na produção de peças que necessitam tanto do tomo quanto da fresadora para sua produção. Muitas 
vezes existe a necessidade de se realizar as operações da fresadora antes do tomo . ou vice-versa. ~ pois sem esta ordem uma 
máquina acaba por danificar o processamento realizado pela outra. 

Um exemplo poderia ser encontrado na produção de urna rosca que possuísse um furo no meio. Para produzir esta peça tem-se 
a necessidade do uso tanto do tomo quanto da fresadora. No tomo seria criada a rosca e na fresadora o furo. Um conflito que . 
poderia ocorrer é se primeiro fosse produzida a rosca. Neste caso, quando a peça fosse levada para a fresadora para ser 
produzido o furo , a rosca que foi feita poderia ser danificada pelos componentes da fresadora que fixam a peça. Portanto, tem-se 
um conflito que seria resolvido pela reordenação dos objetivos de forma a se atender a produção do furo primeiro. 

4.3. Hierarquia de Classes 

Para otimizar a reutilização de casos, PLANCEL criou uma categorização daS peças que podem ser produzidas em super classes , 
classes e subclasses. As superclasses defmem o nível mais geral possível de descrição da peça. No domínio em questão 
existirão: cilíndrica para peças cuja matéria-prima possue o formato cilíndrico e prismálica para peças cuja matéria-prima 
possue o formato de um bloco retangular. 

As classes defmem um nível de descrição intermediário. Não existe um número linútado de classes possíveis, ficando a cargo 
do usuário definir este limite. Por fim, existem as subclasses que serão utilizadas para defIDir cada peça específica. Assim, para 
cada peça produzida pode ser associada uma subclasse específica que irá auxiliar na reutilização deste plano em situações 
idênticas futuras. 

Dessa forma, toda vez que é passada uma especificação de peça a ser produzida, PLANCEL lista todas as superclasses, classes e 
subclasses existentes em sua base de casos. O usuário por sua Vf:Z faz a seleção dentre as opções possíves. Para melhor 
caracterizar observe novamente o exemplo da Figura 1. Neste caso, ao receber esta descrição PLANCEL devolve suas listas de 
superclasses, classes.e subclasses, como na Figura 4: 

SUPERCLASSES CLASSES SUB CLASSES -
Clltndrica Cone Bispo .u R_alnha 

Parefuso Pelo 
Rosca 
Xadrez -

Prismíticl 
Port~bjeto 

Figura 4: Representação de Superclasses, Classes e Subclasses 

Como o sistema já produziu esta peça em urna situação anterior basta o usuário selecionar a subclasses correspondente e 
PLANCEL irá rapidamente devolver o plano correto. Caso não existisse esta subclasse, o usuário poderia optar pela classe 
udn:z, que apresenta planos semelhantes ao desejado. No pior caso, na inexistência da classe xadrf:Z (ou outra semelhante) 
poderia ser selecionada a superclasse cilíndrica. que reúne casos armazenados para peças que se utilizam de matéria-prima do 
tipo cilíndrica. 

É possível observar que esta categorização traz contribuição ao processo de PLANCEL responsável por recuperar um caso 
passado armazenado no sentido de que provoca urna redução do espaço de busca. 

4.4. Etapas do Processo de Rec:uperação 

O processo de recuperação se incumbe de escolher dentre os planos existentes qual o mais adequado para a situação corrente. 
Para isso, em linhas gerais, ele realiza as seguintes etapas: 

• Verifica a hierarquia de classes da peça. Caso seja escolhida urna subclasse então o plano é recuperado diretamente para uso, 
pois trata-se de repetição de peça já produzida anteriormente. Caso seja escolhida uma classe, então existem planos muito 
semelhantes ao necessário à solução. Por fim, caso seja escolhida apenas uma superclasse então não existem planos 
semelhantes as necessidades atuais e serão apenas os conflitos e objetivos que guiarão a recuperação. 

• Verifica a existência de restrições. Para isso percorre cada objetivo (no caso a especificação de uma dada superficie) 
verificando quais ferramentas poderiam atendê-Io em função da tabela de restrições existente. 
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• Verifica a existência de conflitos dentro de uma mesma máquina-ferramenta. Percorre cada objetivo verificando se ele 
possue interação negativa com os objetivos vizinhos. 

• Verifica a existência de conflitos entre máquinas distintas. Analisa se o atendimento de determinados objetivos por uma 
máquina-ferramenta prejudica o atendimento de outro grupo de objetivos que serão atendidos por outra máquina
ferramenta. 

• Utiliza as restrições para definir quais ferramentas serão utilizadas e a categorização de classes da peça em conjunto com os 
conflitos encontrados para definir o material a ser utilizado e recuperar um caso anterior que seja potencialmente adequado à 
situação corrente. 

Dessa forma pode-se concluir que os casos serão indexados pelos tipos de ferramentas. conflitos e categorização de classes. 
Como elementos de saída do processo de recuperação tem-se não somente o plano mais adequado para a situação corrente. mas 
também a relação de todos os conflitos ainda não resolvidos que deverão ser tratados pelo processo de adaptação. 

5. Condusões 

Neste trabalho procurou-se caracterizar que a maior dificuldade para se determinar a sequência de ações de forma totamente 
automatizada para uma CFM reside no grande número de restrições e conflitos que este domínio contém. Em função disso, para 
o desenvolvimento do sistema PLANCEL foi necessária a caracterização de todo o domínio de forma a explicitar estas 
restrições e conflitos para que seu mecanismo de recuperação possa buscar por um caso que os atenda de forma preferencial. 

Isso trouxe uma diferenciação entre PLANCEL e os demais planejadores baseados em casos existentes. Enquanto em outros 
planejadores a métrica de sinúlaridade de um caso reside na repeticão de objetivos a serem atendidos. em PLANCEL esta 
métrica reside na repetição de conflitos possíveis de surgir. Assim. PLANCEL sempre procura por um caso que atenda o maior 
número possível, não de objetivos, mas de conflitos potenciais. Para fmatizar, salienta-se que para domínios que apresentem as 
mesmas características do estudado, a utilização desta métrica pode ser de grande valia em termos de se recuperar casos com 
maior adequação as necessidades correntes. 
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This pape r presents an e~1'Crience with the general architecture of an autonomous intelligent system 
with an embeded unsupervised machine learning mechanism based on theory formation. The system 
architecture is described experimental results on its behavior are presented and limitations of the 
research and future trends are discussed. 

Resumen 

En este trabajo se presenta una arquitectura general de un sistema inteligente autónomo que incorpora 
aprendizaje automático no supervisado basado en formación de teorias. Se deseribe la arquitectura. se 
presentan resultados experimentales deI comportamiento y se analizan limitaciones y futuras líneas de 
investigación y desarrollo. 

1. Descripción General de Sistema 

1.1 Entorno 

Se seleccionó el modelo de robot utilizado por Kersten. Koperczak y Szapakowics [1989]. el cual 
deseribe el comportamiento de agentes autónomos frente a diversos escenarios. Para la descripción 
deI modelo de escenarios nos basamos en el modelo sugerido por [Lozano-Perez y Wesley~ 1979: 
Iyengar y otros 1985 ~ Gil de Lamadrid y Gini. 1987~ McKendrick, 1988~ Dudek y otros 1991 ~ 

Borenstein y Koren, 1991 ~ Evans y otros, 1992]~ los cuales establecen para estudiar los procesos de 
aprendizaje. planificación y simulación en un escenario bidimensional. La descripción deI entorno 
puede simularse en una matriz en la que cada elemento representa una porción deI espacio, la cual 
puede ser un obstáculo, un punto de energía o un punto del -espacio transitable por el robot. Se trabaja 
la representación de obstáculos en el entorno real a traves de los obstáculos digitalizados en el entorno 
simulado. Para la distinción en la simulación de espacios ocupados por elementos y espacios libres se 
optó por configurar a cada elemento de la matriz en forma binaria. 

1.2 Arquitectura 

El sistema puede describirse como un robot explorador que percibe el entorno. A partir de la situación 
en la cual se encuentra el sistema intenta determinar una secuencia de acciones que le permita 
alcanzar un objetivo cercano, aI cual llama plano Dicha secuencia es presentada aI ponderador de 
planes, quien determina su aceptabilidad. El controlador de planes en ejecución se encarga de 
verificar que el plan sea cumplido exitosamente. Todo movimiento -deI robot se acompafia de la 
deseripción de su entorno. la conjunción de la acción aplicada a dicha deseripción y obtenida la 
situación resultante hacen aI aprendizaje deI sistema. Si dicho conocimiento ya fue aprendido se lo 
refuerza, en otro caso se lo incorpora y se generan teorias mutantes. A continuación se presenta un 
esquema que resume la arquitectura deI sistema : 
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El modelado deI sistema sensor fue e~1raído y modificado dei propuesto por Mahadevan y ConneU 
[1992c]~ quienes sugerian un sistema de 24 sectores. distribuidos en tres niveles. Garcia Martinez 
sugirió que el modelo debía presentar 8 sectores constituidos en dos niveles y distribuidos en tres 
regiones: una Lateral Izquierda. una Frontal y una Lateral Derecha. La región Frontal se encuentra 
particionada en forma vertical en dos subregiones. Como anteriormente mencionamos cada región 
posee dos niveles de alcance. un nivel de sensoramiento cercano y un nivel de sensoramiento lejano. 
El sistema de sensoramiento posee ocho sectores~ cada sector se corresponde con una representación 
binaria la cual se reúne en un conjunto que nos describe la percepción de una situación. 

2. Formación de Teorias 

El modelo de estructura para la formación de teorias fue sugerido por García Martínez [1991a, 1991b. 
1992a, 1992b). EI mismo es una extensión deI modelo de Fritz [Fritz y otros. 1989]. en el coaI una 
unidad de experiencia estaba constituida por: 

[Situación Inicial. Acción. Sitoación Final]. 

En trabajos citados, propone el agregado de coeficientes que permitan determinar la aceptabilidad de 
una teoria. EI modelo de experiencia propuesto posee la siguiente estructura: 

Ti = rSI.: ~ A.: ~ SF.: ~ p~ K. ul 
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Situación Final 

Cantidad de veces que la teoría Ti conc1uyó exitosamente ( Arribo a la 
situación final esperada ) . 
Cantidad de veces que la teoria Ti se utilizó 
Nivel de utilidad alcanzado por la situación final de la teoria. 
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Hemos asumido para calcular la utilidad de las teorias la fórmula abajo citada. la cual ref1~ja una 
medida de estimación de la distancia deI robot aI punto de energia más cercano. 

Utilidad = 1 D· I . Ob 
+ lstancla ~ 

Conocemos corno DistanciaObj a la distancia que existe entre la ubicación actual deI robot y el punto 
de energía más cercano. Tal descripción de una unidad de experiencia puede ser interpretada como: 
Dada la Situación Inicial percibida por el autómata. en un instante deI tiempo (llamémoslo TI) 
aplicando una Acción. arribamos a la Situación Final (en un espacio deI tiempo T2). Teniendo en 
cuenta el modelo de teoria presentado podemos decir que dada una teoria Ti. las condiciones 
supuestas Cti de la teoría Ti. la acción Ati . los efectos predichos Eti de la teoría, la cantidad de veces 

que la teoría se aplicó con báto P. el número de veces que la teoria se aplico K. siendo S la situación a 
la cual se aplicó y SI la situación a la que se arribó. 

3. Planificación 

El planificador es el mecanismo por medio deI cual se vale el sistema para generar planes. lo que le 
permitirá alcanzar objetivos de manera más eficiente. Cada vez que se encuentra en una situación 
particular, trata de armar un plan que aplicado a la situación actual alcance una situación deseable 
(Punto de energía) . Si dicho plan existe la situación deseable se convierte en situación objetivo. 
Eventualmente podría ocurrir que no existiese un plano para lo cual hay que seleccionar otra situación 
como deseable (elemento deI tope de la pila de situaciones deseables). si ninguno de las situaciones 
deseables pueden ser alcanzadas por un plan, entonces se ejecuta algunas de los planes de 
contingencias. A partir de todas las situaciones conocidas el planificador arma la pila de situaciones 
deseables. Una situación es conocida si esta registrada como una unidad de experiencia deI co~junto 
de teorias. La pila de situaciones deseables esta constituída por los efectos predichos de las teorias que 
poseen mayor nivel de utilidad además de encontrarse ordenada por orden decreciente deI mismo. 
Cada situación puede ser interpretada corno la resultante de baber aplicado una acción a una situación 
previa. Esto determina la precedencia entre las distintas situaciones. a partir de las cuales se arma el 
grafo de situaciones. Una vez armado el grafo se procede a encontrar el plan entre la situación actual 
y las situaciones deseables. De no encontrarse camino, se toma otra situación de la pila de situaciones 
deseables. así sucesivamente basta que no existan más situaciones deseables o se encuentre un plano Si 
la pila se vacía y no se logro obtener ningún plano se generan planes por contingencia. Si se encontró 
aI menos un plano se lo pondera para obtener su aceptabilidad. En caso de baber más de un plan se 
selecciona aquel de mayor aceptabilidad. 

4. Ponderador de Planes 

Si se considera que para un determinado estado deI tiempo el conjunto de teorias conforma la 
totalidad de todo el conocirniento que posee el sistema. El cociente PIK de una teoria dada. es la 
probabilidad [Calistri-Yeh. 1990] de que la acción A aplicada a una situación Sa dé la situación 
resultante Sr que verifica los efectos predecidos de la teoria considerada. Por lo tanto el conocirniento 
que el sistema tiene para un instante dado se lo puede pensar corno la matriz de transición Mk de la 
acción Ak, se conforman colocando en la posición ( ij ) el cociente PIK de la teoria que posee las 
condiciones supuestas Si, los efectos predecidos Sj y la acción Ak. 
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5. Controlador de Planes en Ejecución 
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EI controlador deI plan en ejecución tiene dos misiones. Si existe un planen ejecución y la situación 
actual es la situación que se esperaba obtener una vez aplicada la acción a la situación anterior 
entonces ordena la siguiente acción deI plan a ser ejecutada por el sistema. Si existe un plan en 
ejecución y la situación actual no es la situación que se esperaba obtener una vez aplicada la acción a 
la situación anterior entonces ordena abortar el plan en ejecución y pasa el mando aI planificador deI 
sistema. 

6. Experimentación. 

6.1 Marco General. 

En el entorno de simulación el sistema autónomo demostró capacidad para comprender y manifestar 
comportamientos inteligentes a medida que tomaba conciencia deI marco en que estaba sumergido. 
Esto puede explicarse de .Ia siguiente manera cada vez que él robot efectúa una percepción de su 
entorno. selecciona y ejecuta la acción que cree más adecuada y arriba a una situación final. 10 que le 
permite ir construyendo su base de teorías las cuales se ven reforzadas con el tiempo. Para la 
presentación de los resultados obtenidos en la experimentación nos hemos guiado por la estructura 
propuesta por Matheus [1990a.1990b]. 

6.2 Hipótesis 

Hipótesis I : Se someterá aI sistema a interactuar con su entorno~ observando el comportamiento 
de aprendizaje a través de: unidades de experiencia obtenidas por observación y generación de teorias 
por diferentes heurísticas. 

Hipótesis lI: El desenvolvimiento deI sistema aI interactuar con su entorno queda supeditado a la 
planificación para alcanzar objetivos: su planificación se basa en las unidades de experiencia 
obtenidas por observación. en teorías generadas por mutación o en la conjunción de las dos anteriores. 

6.3 Diseõo Experimental. 

Los experimentos descriptos en la presente sección fueron disefiados para estudiar los efectos de la 
aplicación de distintas configuraciones dei mecanismo de formación de teorias. 

6.3.1 Variables Independientes 

Tiempo: Los experimentos para teorías son basados en esta única variable 
independiente. Se define una unidad de tiempo como ellapso 
transcurrido entre una percepción dei entorno y otra. Es una 
variable cuantitativa cuyo valor permanece al intervalo (0-8000] . 

Azar: Es una variable cualitativa. Indica que el sistema navega a través 
de decisiones tomadas por azar. 

Curiosidad: Es una variable cualitativa. Indica que el sistema navega a través 
de decisiones dirigidas por curiosidad. 

Planes (SIM): Esta variable indica que los planes a ejecutar por el sistema se han 
generado a partir de teorias que no ban sido mutadas. Es una 
variable cualitativa. . 

Planes (CIM): Es una variable cualitativa. Indica que los planes y ejecutados por 
el sistema provienen de teorías que han sido mutadas. 

Ponderación: Indica que los planes que se ejecutan han sido generados a partir 
de teorías que han sido ponderadas. Es una variable cualitativa. 

% P.E. Base: La misma indica que los planes exitosos deI sistema se han 
generados a partir de teorias que no ban sido abstraídas oi 
ponderadas. Es una variable cualitativa. 
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0/0 P.E. CIM: Indica que los planes exitosos deI sistema se han generado a partir 
de teorías que han sido mutadas. Es una variable cualitativa . 

. % P.E. CIP: Estavariable indica que los planes exitosos deI sistema se generan 
a partir de teorías ponderadas. Es una variable cualitativa. 

% P.E. C(M+P): Esta variable que es cualitativa. indica que los planes exitosos deI 
sistema se generan con teorías que han sido mutadas y ponderadas. 

6.3.2 Variables Dependientes. 

6.4 Gráficas 

Cantidad de Teorías 

Cantidad de Situaciones 

Tiempo Promedio en 
Alcanzar Objetivos 

Porcentaje de Planes 
Exitosos 

Esta variable indica la cantidad de teorías que han sido 
reconocidas por el sistema hasta el instante dado por la 
variable tiempo. Es una variable cuantitativa cuyo valor 
pertenece intervalo [0-2000]. 
Esta variable indica la cantidad de situaciones diferentes 
que han sido reconocidas por el sistema hasta el instante 
dado por la variable tiempo. Es una variable cuantitativa 
cuyo valor pertenece al intervalo [0-1000]. 
Esta variable indica la cantidad promedio de unidades de 
variable tiempo que han transcurrido entre dos situaciones 
las que el sistema alcanzo el objetivo en el intervalo de 
tiempo [Tiempo-500, Tiempo]. Es una variable 
cuantitativa cuyo valor pertenece aI intervalo [0.20 J. 
Esta variable indica el porcentaje promedio de planes 
exitosos para que han sido generados por el sistema en el 
intervalo de tiempo [Tiempo-500. Tiempo]. Es una 
variable cuantitativa cuyo valor pertenece aI intervalo 
[0,100]. 
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Gráfica 1: Aquí se observa que bay un periodo inicial en donde el robot actúa mejor por curiosidad 
que actuando con planes con ponderación. Luego de pasado el período de inicio (aproximadamente 
más de 2500 iteraciones de la variable tiempo) el tiempo promedio mejora a la curiosidad 
notablemente. Es importante destacar que en ningún momento las actuaciones por planes ponderados 
superan a las de azar, si bien aI comienzo poseen los mismos valores. 
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Gráfica 2: Esta gráfica es un contraste entre las actuaciones de planes sin mutación. con mutación y 
ponderación, a través de la cual se manifiesta que la ponderación actua mejor que los planes con 
rnutación o sin rnutación de teorias. 
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Gráfica 3:Corresponde a las gráficas de porcentaje de planes exitosos. Como conc1usión se obtiene 
que los rnejores porcentajes se dan cuando el robot actúa con mutación de teorias. 
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Gráfica 4: La misma permite observar el contraste entre las actuaciones de mutación. ponderación y 
una nueva manera de hacer actuar ai robot que es la utilización de mutación y ponderación juntas. de 
lo que se obtuvo que esta última manera de actuación mejora aproximadamente en un 10 % los 
porcentajes de planes exitosos con respecto a la actuación de ponderación. 

6.5 Tesis demostradas 

EI aprendizaje a partir de la generación de teorías por dif~rentes heurísticas permite ai sistema 
autónomo_ comportarse de manera más efectiva que haciendo uso solamente de las unidades de 
experiencia obtenidas por observación. Los resultados obtenidos en las gráficas I y 3 corroboran 
empíricamente la tesis mencionada. La incorporación de un mecanismo de planificación y 
Ponderación de la aceptabilidad de planes~ incrementa el número de planes concluidos exitosamente. 
La corroboración empírica de dicha tesis se encuentra reflejado en los resultados obtenidos en las 
gráficas 2 y 4. 

7. Limitaciones y Futuras Líneas de Investigación ~. Desarrollo 

Dentro de las limitaciones podemos citar el inconveniente de no poder contar con una plataforma 
robot real. Se ha recurrido a la simulación para poder desarrollar el sistema~ simulando el entorno y 
los efectos de aplicar determinadas acciones sobre el mismo. Otra limitación es el método de 
percepción dei entorno, que si bien es útil para el entorno simulado, no significa que se adecue de la 
misma manera a un entorno real. 
Una de las lineas de investigación que se plantea es la de trabajar con el mismo sistema en un 
entorno reaL contando con una plataforma real con métodos de sensoramiento para percibir el 
entorno. Otra línea de investigación es tratar de disefiar e implementar un mecanismo que le permita 
ai robot interactuar más rápidamente con el entorno. 
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Abstract 

The 70's and 80's were the ··golden age" for railroad electronics. Many railroads acquired communica
tion networks, computer equipments and actuators to control signals, switches and trains across entire 
networks of railroad lines. The "instrumentation process of railroads" allowed for human operators to 
control trains from central locations called Centralized Traffic Control Centers (CfCCs). The great 
challenge of lhe 90's is to automate the generation of schedules and line plans in order to optimize lhe 
utilization of lines and trains, particularly for freight trains, where lhere is no fixed timetables to follow, 
and the schedules may change dynamically. 

This paper presents an optimization model for Line Planning Problems (LPP) based on the model of lhe 
traditional Job-Shop Scheduling Problem (JSSP). JSSP is an important field in combinatorial optimiza
tion with many well established tools and techniques, and by modelling the LPP as a JSSP, lhe author 
expects to benefit from these optimiü'ltion tools and techniques to solve the LPP. 

Keywords: Train Scheduling, Combinatorial Optimization, NP-completeness, N/M Job-Shop Scheduling , Meet-Pass 
Problem, Deadlock Constraint, Line Planning Problem. 
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1. Introduction 

The railroad industry is a capital intensive industry wilh large investments in equipmenl and large number af employ
ees. Even small percentages of improvement in the efficiency of lhe overalJ operarion may account for significant 
financiaI retums. As a result. this provides incentives for pursuing better optimization and control strategies for lhe 
operation of lhe mil transportation system. Consequently, lhe search for beUer scheduling techniques has always been 
present in lhe rail tr.lnsportation industry. By generating good Line Plans it is possible to improve lhe utilization rate 
of the mil network thereby improving lhe efficiency o,f the overall system. 

Most of lhe attention for the freighl rail oplimizalion sludies, have been devoted 10 the increasing of efficiency for 
yard operations (blocking and train formation - Bodin & Berman [1], Bodin el ai [2], Holecek [4]). These studies 
quantify the effects of blocking on lhe movement of carriers on the mil network. 

The generntion of Line Plans for freight trains is a very complex problem due to lhe dynamie nature of lhe freight 
schedules, lhat is, the pattem of the traffic can change quite a lot from day to day (in contrast to passenger trains 
which have fixed timetables). The freight railroad is more like a shop where orders are placed, lhe blocking procedure 
group the placed orders into batehes (trains), these batehes have to be scheduled in lhe milroad network to satisfy ali 
orders aod maximize profit. The time taken by a melhod to find a "goOO" schedule is crucial in this kind af applica
tions, so most researchers have been focusing on approximalion or heurislic melhods (DIAPLAN & ESTRAC-Ill [6] 
- expert system and simulation), and also human-interaclive melhods (SCAN I [5] - branch-and bound and partial 
enumerntion) where the computer system designs the backbone of the schedule. and a human-scheduler makes minor 
adjustments to resolve confticts, and to guide lhe coinputer solution. 

2. Centralized Traffic Controllers 

In the last two decades, the railroad industry has evolved from manually controlled railroads (where ali lhe mutes for 
trains had to be set manually by operntors in control cabinets distributed along the railroad network) to fuUy central
ized systems sueh as lhe Centralized Traffie Controllers (crC), where operntors from lhe crc can issue commands 
to lhe field and set lhe routes for trains. The eapability to receive information and send command almost instantly to 
lhe field has lead milroad companies to pursue lhe development of Automatic Traffic Operation (ATO's) systems. 
ATO's are computer systems lhat ean pia0 and execute train Line Plans with minimum inlervention from operators 
and also optimize lhe overnll railroad operation. There are two major sub-problems at lhe heart of developing ATO 
systems:. 

Centralized Traffic Controller(CTC) 

ATO System 
State of System ... Planner 

(1) ... 
(Line Plans (2) 

Railroad 

Network ~ 
~ Commands to Controller 
......... the Field (4) (execution) (3) 

Figure 1. Diagram of an ATO system The Planner generates line plans oo-line to be executed by the 
Controller. 

1) The first sub-system is called Line Planner and it produees Optimized Line Plans (OLP) for trains in 
real-time and 

2) The second sub-system is ealled Controller and it develops controlling procedures lhat can reliably exe
cute the OLP·s.Figure 1 shows a classieal ATO with its 4 major classes of operations: 
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1) The ATO receives lhe currenl state of lhe railroad system (position of lhe trains, position of switches, 
state of the lane$). 

2) The Planner generates one or several plans based on the current state of lhe railroad and the optimiza
tion of some operational cri teria. 

3) The pian(s) is (are) sent to the controller for execution. 

4) The controller sends commands to lhe field (open/close signals, move switches). 

3. Job-Shop Scheduling problem 

149 

Historically, the JSS problem first appeared in machine shops with different sets of resources (i.e.: machines), where 
the production manager was responsible for allocating these resources to produce different products from job 
requests. Each job required a sequence of different operations perfonned on different machines. As an illustrative 
example, figure 2 shows a shop with 5 different machines (A, B, C, D, E) and 7 different jobs (1, 2, 3,4, 5, 6. 7). 

Although it seems lo be a simple task (because we can always produce one job request at lhe time, which is consid
ered a trivial solution), lhe chaUenge of the JSS problem is to finish ali the job requests and optimize perfonnance 
measurements such as: makespan (finish a11 jobs in the minimum amounl of time) and minimum lardiness (finish ali 
jobs with minimum delay with respecl lO the due-dates of the jobs). 

Maebjne SbQP 

Job Requests 0 0 ~ Products ..... ..... -
Qp~[illigD S~gU~OS:~S G ~ l-ADB 
2-BECA 
3-EDCA Eolrl:-Iim~s; Ilu~-Dal~s; 4- CEDe 1 - El 5 - E5 1 - Dl 5 - D5 
5 - DBACE 2 - E2 . 6 - E6 2- O2 6 - D6 
6-EABC 

3 - E3 7 - E7 3 - 0 3 7 - D7 
7-CBDA 4 - E4 4-04 

Figure 1. S/7 Job-Shop Scheduling problem. The list or Operation Sequeoces expresses precedence 
constraint relations among operations or the same job. As an example, ror job 1, the operation 00 

machine A has to be finished before lhe operation on machine D can be initiated, which has to be 
finished berore the operation on machine B can be initiated. The JSS problem has also capacity . 
constraint, that is, each machine can only work on one job at a time, and eotry-time constraint, that 
is, a job cannot be processed before its entry-time. 

A description of lhe JSS problem can be defined as: 

Given: 

• A set of machines SM={m), m2 ..... mM}' where M is lhe total number of machines; 

. • A set of jobs 5J={jl' j2 .... jN}, where N is the total number of jobs. and for each job i let us define an entry 
time Ej. which is lhe earliest time job i can start to be processed. a due-date Dj. which is the desired time for 
job i to be completed. an ordered set of operation sequences Oj={Oil'Oi2' .... Üj1i}. where Ti is the total num-
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ber of operations for job i and a set of processing times Pi={Pi). Pi2 •... PiTt}. where Pij is lhe amount of lime 
required to complete each operation j of job i. 

Objective: 

To find a schedule for lhe allocation of the machínes that will complete ali the jobs and optimize some measurement 
of performance (i.e.: Makespan. Total Lateness. Total Earliness. Work in Process. Robuslness of schedule. etc ... ). 

Subject to: 

• Precedence Constrnints: the operation sequences for ali the jobs have to be satisfied. 

• CaDacity Constrnint: each machine can only work on one job at a time. 

• Entry-TIme CQnstmim' each job has to start after its entry-time. 

4. Railroad Line as a J ob-Shop 

S6 SWs S7 

...... ~1 ... ,T:-I, 1r-~-,an~i:3:;:~;'.~X;T~~;;;~f~:~ C I 4 

Tl,T3, 
T6 

RQute SeQuences: 
Train I - {SI, S2, S3, S4, S5} 
Train 2 - {S5, S4, S3, S2, SI} 
Train 3 - {S 1, S2, S3, S6, S7} 
Train 4 - {S7, S6. S3, S2. S l} 
Train 5 - {S5, S4. S3, S2. SI} 
Train 6 - {S 1, S2, S3, S6, S7} 

Entry-Times: 
1 - EI 
2 - E2 
3 - EJ 
4 - E4 
5 - Es 
6 - E6 

B I 
Due-Dates: 
1 - Dl 
2 - D2 
3 - D3 
4 - D4 
5 - Ds 
6 - D6 

4 

~T3,T6 

T4 

~ TI 
T2,T5 

Figure 3. Railroad network with 7 segments and 6 trains. The list of Route Sequences expresses 
precedence constraint relations among route operations ofthe same train. As an example, for Train 
I, the operation segment SI has to be finished before the operation on segment Sl can be initiated, 
which has to be finished before the operation on segment S3 can be initiated, etc_. The TS problem 
has also Capacity constraints, that is, each lane of segment can only accommodate one train at a 
time, Mutual-Exclusion constraints, that is, a train can only use one lane in a segment with multiple 
lanes, Switch constraints, that is, certain movements between segments are rorbidden due to switch 
limitations, Entry-Time constraints, that is, a train cannot enter the railroad before its entry-time 
and Deadlock constraints. 

A nelwork of multiple-lane rnilroad (i.e.: figure 3) is similar to a job-shop, in lhe sense lhat it has Precedence, Capac
ily constraints and Entry-Time constraints. Nevertheless. railroads also have Switch constraints. Deadlock constraints 
and Asymmetric Capacity constraints.The Line Planning problem may be defined as: 

Given: 

• A set of segments S=(S). S2 •... ,SM). each segment composed of one or more lanes. where M is the total 
number of segments on the railroad; 

• A set of switches SW={ SW 1. SW2, ...• SW p), where P is lhe total number of switches on lhe railroad; 
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• A set oftrains T=(T1• T2 •...• TN). where N is lhe total number of trains in the system. and for each traio i let 
us define an entry time Ei' which is the earliest time train i can start its joumey. a due-date Di" which is the 
desired time for train i to arrive at its destination; an ordered set of segments 0i=( 0il.oi2 •...• oiTi } called route 
of timn i. where Ti is the total number of segments for train i to traverse between its origin and destination; 
and a set of processing . times Pj= (Pi 1. Pi2 •... PjTi). where Pij is the amount of time required for traio i to 
traverse the jth segment of its route. 

Objective: 

Find a Line Plan for lhe allocation of the lanes of the railmad lhat will complete all the train joumeys and optimize 
some measurement of performance (i.e.: Makespan. Total Lateness. Total Earliness. Work in Process. Robustness of 
Line Plan. etc ... ). 

Constraints: 

• Precedence constmints compels a train to pass through ali the segments of its mute in lhe established order. 

• Asymmetric Capacity constrniots ensures that two trains traveling in opposite directions are not allowed to 
occupy the same track of a segment at lhe same time (olherwise a collision may oceur). several trains (as 
many train as can be tit on lhe segment) traveling in lhe same direction are allowed on lhe same track of a 
segment at the same time for a fixed block railway signalling system. given lhal lhey are separnted by a safe 
braking distance from each olher (minimum headway). 

• Eota-TIme Constrniots enforces each train to start its joumey at or after its entry-time. 

• Switch constmints depend on the type of switch connecting two consecutive segments. For example. not ali 
lhe lanes among lhe segments may be connected (i.e.: SW 1 in figure 2), limiúng lhe movement of trains on 
lhe railroad. 

• Non-deadlock constrnints ensures lhat no single move from a train may result in a deadlock situation in 
which no trains on lhe line may move further unless some train(s) reverse (see line blockage problem in 
Petersen and Taylor [7]). According to Garey and Johnson [3]. predicting deadlocks is a NP-Complete prob
lem. which makes this constraint. a critical one in solving Line Planning Problems. 

From lhe two previous sections we can see the equivalence between: 

• Jobs <--> trains; 

• Machines <--> lanes of segment; 

• Operation sequences <--> route sequences; 

• Operation processing time <--> time for a train to pass lhrough a segment; 

We will define lhe action of a train passing through a segment as a tmin Qperation. in keeping with the job-shop oper
ations analogy. 

5. Conclusions . 

This paper showed the possibilities of modelling a railroad line as a job-shop. Such modelling will allow us to apply 
many Job-Shop Scheduling optimization tools and techniques to solve Line Planning Problems. However, we must 
also be aware of lhe differences existing between JSSP and LPP. in particular lhe de3d1ock constrainl$. which do not 
exist for JSSP but is one of lhe hardest constraint to treat for LPP. 



152 
~'~~.~.'I .I 2! SIMPÓSIO BRASILEIRO DE -. ~ 

AUTOMAÇAO INTELIGENTE 

Bibliography 

[1] Bodin, L. D. & Berman, L. J., "A Model for Blocking of Trains'·. Final Report No. BMGT
FRA-I-79. College of Business and Management, Univ. of Maryland at College Park, 1979. 

[2] Bodin, L. D. et al, "A Model for the Blocking ofTrains", Transpn. Res. 14B, 115-120, 1980. 

[3] Garey, M. R.; David S. J; "Computers and intractability: a guide to the theory of NP- com-
pleteness", San Francisco: W. H. Freeman, 1979. 

[4] Holecek, J. B., "A Mathematical Programming Model for Determining Railroad Network 
Classification Policy", Unpublished M.S. Thesis, Dept. of Civil Eng. Nonhwestem University, 
1971. 

[5] Jovanovic, D. & Harker, P. T., "Tactical Scheduling of Rail Operations: The SCAN I System", 
Transp. Sei.,' VoI. 25, No.l, 1991. 

[6] Komaya, K. & Fukuda, T., "A knowledge-based approach for railway Scheduling", Proceed
ings. Seventh IEEE Conference on Artificial Intelligence Applications (Cat. No.91CH2967-8); 
Miami Beach, FL, USA; 24-28 Feb. 1991. 

[7] Petersen, E. R.; Taylor, A. J.; "A structured Model for Rail Line Simulation and Optimiza
tion", Transportation Science, VoI. 16, No. 2, May 1982, pp. 192-206. 

J:l 



J. I 

2º SIMPÓSIO BRASILEIRO DE 
AUTOMAÇAO INTELIGENTE 
CEFET-PR, 13 a 15 de Setembro de 1995 
Curitiba Paraná 

STIX 
CONTOLE INTELIGENTE, 

ROBÓTICA E PLANEJAMENTO 



fi 

o,,: 



2º SIMPÓSIO BRASILEIRO DE 
AUTOMAÇÃO INTELIGENTE 
CEFET-PR, 13 a 15 de Setembro de 1995 
Curitiba Paraná 

Previsão Espacial de Carga Usando Algoritmos Genéticos 

Héctor Gustavo Arango, Germano Lambert Torres, Alexandre Pinto Alves da Silva 

Escola Federal de Engenharia de ltajubá 
Av. BPS, 1303 - CEP 37.500-000, ltajubá MG 

Telefone: (035) 629-1247 Fax: (035) 629-1187 

- Abstract-

Future scenery definition is fundamental to planning activity on the whole, and specilly to 
electrical energy distribution system. The long terrn load forecast is classically accomplishin order to 
show how evolves in time the different variables of respectives models. However, scenaries to decisions in 
electic distribution, needs information as regards of how the model electrical variables be spatially 
localizated. Thus, load spacial forecasting is an basic tool to distribution sistem planning. In this 
article, is proposed an expansion model of electircal rnarket based in genetic algorithrns. The construction 
of rnarket evolution process is rnake by means of modified genetic algorithrn. where the new loads 
localization is resolved by a fitness function. dependent of an relevant parameters set, such as distance, 
load value, load paUem, voltage, etc. The modified genetic algorithrn refers to the fact every localization 
solution corresponds to a new load' s point, so that during the process is generated multiples solutions 
based in selection and genetic rnanipulation to create the new population elements, or load's points. 

Palavras Chave: Distribuição~ Previsão de Carga~ Localização Espacial de Carga: Algoritmos Genéticos. 

1. INfRODUCÃO. 

A definição de cenários futuros é fundamental para a atividade de planejamento em geral, e para o 
planejamento da distribuição elétrica em particular [1], [2], [3]. As previsões efetuadas para construir tais 
cenários levam em conta, classicamente, a maneira pela qual evoluem no tempo as distintas variáveis que 
compõem os respectivos modelos. Os cenários para decisões de distribuição elétrica. entretanto, necessitam 
também de estimativas de corno se distribuem espacialmente as variáveis do modelo [4], [5], [6], [1]. A pesar 
da sua importância, este problema não parece ter sido ainda esgotado em termos de modelos e soluções 
definitivas. 

O problema da modelagem da expansão do mercado consumidor de energia elétrica- foi tratado 
utilizando-se diversos critérios. Em [6] é construída uma árvore mediante o sorteio de coordenadas, 
seguindo uma seqüência fenomenológica. Entretanto, a preocupação em modelar a evolução espacial das 
cargas limita-se, neste caso, á obtenção de leis gerais de comportamento das variáveis elétricas em decorrência 
das configurações resultantes, de maneira que ' não há um detalhamento maior ou mais rea1ístico da expansão 
geográfica da carga. Outros modelos, como [7], utilizam informações da própria área elétrica em estudo 
para acrescentar vetores de comportamento do crescimento das cargas no espaço. Em [I] é incluída a teoria 
espacial para explicar como a interação entre diversos pontos no espaço pode afetar a evolução da configuração 
de áreas elétricas. Ainda em [1], divide-se a expansão das áreas elétricas em duas componentes. A 
primeira, que atua sobre o próprio espaço onde a carga se situa, e que foi denominada de função de crescimento 
autônomo, e a outra, já mencionada no parágrafo anterior, atua no espaço entre dois pontos. A função de 
crescimento autônomo foi explicada como dependente do tempo, de acordo a uma lei exponencial semelhante à 
utilizada em estudos demográficos. Nestes estudos, a localização das novas cargas no espaço é resultado de 
simulação Monte Carlo . 

. Neste trabalho está sendo proposto um modelo de distribuição da ' densidade espacial de cargas, cuja 
finalidade é simular, para um horizonte futuro variável, possíveis configurações do mercado consumidor, com 
ênfase na localização e na magnitude da demanda. A explicação do processo de evolução do mercado é 
efetuada por meio de um algoritmo genético modificado, denominado algoritmo genético múltiplo MGA, que 
resolve a localização das novas cargas com base numa função de adaptação sensível a um conjunto de 
parâmetros relevantes (distância, valor da carga, etc.). 

O modelo proposto atua de forma semelhante à formação de uma árvore genealógica, onde as principais 
variáveis são o tempo, expresso sob a forma de gerações de pontos de carga, a população inicial de pOntos de 
carga, e a taxa de sobrevivência, que determina o número de descendentes, e controla a velocidade de expansão 
da árvore. O processo de reprodução dos pontos no espaço, é efetuado utilizando os operadores genéticos 
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básicos, seleção cruzamento, mutação. As características de cada ponto no espaço, podem ser transmitidas 
para outros pontos segundo alguma lei de hereditariedade previamente definida, resultante da operações de 
seleção e cruzamento. 

O modelo resultante permite a aplicação de procedimentos de simulação de expansão do mercado 
elétrico análogos aos apresentados em [7] e [1]. 

2. PREVISÃO DE CARGA PARA O MERCADO DISTRIBUIDOR. 

A literatura sobre previsão de carga focalizada sob a ótica do segmento distribuidor de energia elétrica 
não pode ser considerada, até o presente momento, particularmente proficua. 

A maior parte das publicações sobre previsão de carga tratam da previsão de curto prazo (short term 
load forecasting) direcionada a problemas de geração e transmissão. Especificamente no sentido da previsão 
de curto prazo para estes setores, é possível assumir que a distribuição das demandas no espaço é constante no 
período, de forma que a modelagem passa a ser efetuada basicamente em 1. Os estudos de balanceamento de 
carga refletem então desequilíbrios entre potência suprida e demanda para distintos instantes de tempo dentro 
de um horizonte limitado. Para modelos baseados em previsões mais distantes em relação a t, como os de 
planejamento, é necessário visualizar de que forma ocorrem distorções relacionadas aos locais onde as cargas 
tendem a se concentrar. Em suma, a densidade de carga varia com t, mas, a médio-longo prazo a distribuição 
das densidades é modificada geográficamente. Nesta linha, o mapeamento da carga relativa a t (tempo) e I 
(local) assume importância peculiar, muito mais quando o segmento elétrico focalizado têm características 
predominantemente radiais, como é o caso do sistema distribuidor [4], [5], [6], [7], [1], [8]. É importante 
salientar que embora o objeto de estudo neste caso esteja restrito às cargas, resulta interessante que todos os 
estados do sistema passem a ser mapeados sempre em relação às variáveis t e 1. Desta forma, 

e=f(t,/) ( 1 ) 

(2) 

O estado de ordem i, caracterizados por k variáveis distintas (carga, tensão, fator de potência, etc.), é 
determinado pelo instante (t) e pelas coordenadas do local (1) observado. 

3. MODELO DE LOCALIZACÃO DE CARGAS BASEADO EM ALGORITMOS GENÉTICOS 
MÚLTIPLOS (MGAl. 

De modo geral, um algoritlno genético é um procedimento de busca e otimização aplicável a uma 
categoria de problemas cuja solução via métodos sequenciais é dificil senão impossível de obter. (Problemas 
NP, funções não convexas, explosão combinatorial). A saída, ou solução para estes problemas, é obtida pela 
seleção de um conjunto de soluções parciais ou potenciais, de acordo a uma regra de adaptação. Desta, forma, 
espera-se que a cada geração transcorrida diminua o número de soluções adaptadas e desta forma o algoritmo 
convirja para uma única saída (ótimo global) ou para um conjunto reduzido destas (alguns ótimos locais) [9], 
[10], [11], [12], [13], [14]. 

No caso do modelo que está sendo desenvolvido, cada nova solução gerada correspondea uma solução 
ótima para a localização de uma nova carga, a partir das condições momentâneas existentes para o surgimento . 
da mesma, e que são balizadas pela função de adaptação do modelo. Desta forma, são geradas soluções que não 
substituem os indivíduos que lhes deram origem, mais se somam a estes no espaço representativo do mercado 
consumidor de energia elétrica. Na verdade está sendo gerada uma multiplicidade de soluções (uma para cada 
localização espacial). Por esta razão, o processo proposto é denominado Algoritmo Genético Múltiplo 
(MGA). 

Na linguagem habitual de GA's considera-se cada carga como um indivíduo. Por sua vez, cada 
indivíduo é mapeado geneticamente por um cromossoma. Desta forma, cada carga é mapeada por um 
cromossoma que caracteriza primordialmente a sua posição no espaço, mas que também pode incorporar outro 
tipo de informação, como por exemplo a importância da carga, o tipo de carga, etc. (ver exemplo de 
modelagem). 

O processo de seleção é regido pela aplicação de uma função de adaptação (fitness function). Isto é, a 
medida do desempenho de um indivíduo é fruto desta função. Deste modo a FF é que irá dizer, em última 
instância, quem são os melhores e os piores indivíduos (os "mais" e os "menos" adaptados, na verdade). Neste 
caso, a função de adaptação privilegia a seleção de indivíduos de acordo á distância com relação a um outro 
ponto de carga (distância de Hamming) e ao valor da carga. Tem-se asssim 
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onde: Fj = valor de adaptação~ Drna" = distância máxima na área de simulação: dj = distância ao ponto j ~ Cj = 
carga do ponto j. 

Uma vez que a popllIação foi avaliada. a seleção pode ser efetuada de diversa~ formas . Desde a 
simples aleatoriedade (neste caso estaria se "desprezando" a informação da FF, pois haveria idênticas 
probabilidades de troca genética entre indivíduos ruins e bons), até processos comparativos, como no caso dos 
torneios. 

No modelo proposto, a seleção é efetuada através de um Torneio de Boltzmann, onde as probabilidade 
com que um indivíduo pode ser selecionado depende do valor da função de adaptação. 

4. MODELO GENÉTICO DE EXPANSÃO ESPACIAL DE CARGAS 

O esquema simples de funcionamento mostrado a continuação resume os passos seguidos pelo modelo 
proposto: 
I . Sorteia-se uma população inicial de pontos de carga (População Residente = Po). 
2. Sorteia-se uma nova população (PI). 
3. Avalia-se PI segundo uma fitness function sensível á proximidade dos pontos ocupados pela popllIação 

residente. 
4. Selecionam-se os melhores pontos para efetuar o cruzamento através de um torneio. 
5. Considera-se a possibilidade de mutação (para garantir a existência de pontos em qualquer subespaço do 

espaço geográfico de trabalho. 
6. Localiza-se a nova popllIação (resultante da recombinação de Po e PI), mantendo-se Po. 
7. Reinicializa-se o processo em (2), até que seja obtido o número máximo de gerações definido inicialmente. 
8. Ao concluir o .processo, tem-se a nova configuração de mercado. 

Desta forma, são geradas inicialmente (ou existem inicialmente) P cargas espalhadas pela área de 
mercado. Pelo fluxograma, são novamente sorteadas a seguir, P cargas. As melhores são cruzadas 
(recombinadas) com as P cargas iniciais. Estarão sendo recombinadas P+P.TI cargas, que darão origem a igual 
número de novas cargas. Esta será a população do geração I , e que fecha o primeira rotina. A constante TI 
pode ser interpretada como uma taxa de sobrevivência (survivor rate). 

Ao começar a segunda volta, selecionamos TI.(p+P.TI), que são recombinados com a população 
existente no fim da primeira geração. Deste modo, o número de pontos de carga ao término de cada geração 
resulta igual a: 

P;=G = Po·(1 + ll)G (4) 

5. EXEMPLO DE FUNCIONAMENTO 

Seja o conjunto de pontos no espaço, 

. • p7 (0.2 pu) 

• • p3(1 pu) 
p5 (0.8 pu) 

p4 (0.4 pu) 
pj~ 
• 

p2 (1.5 pu) 

• 

• pl (0.8 pu) 

.1)6 (2 pu) 

Figura (1): mapa de cargas da população residente. 

Onde cada ponto corresponde á população residente ou inicial, tal como foi referido anteriormente. 
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Considerando a função de adaptação (3). normalizada para a simulação Monte Carlo pela expressão 

(5) 

e adotando os valores: Dmax = 20~ P = IlFmin ~ 11 = 0,7 ~ é possível construir a tabela abaixo: 

n C d F F 
j O O - -
1 0.8 3 28.9 0.144 
2 1.5 5 42.2 0.210 
3 1 5 28.1 0.140 
4 0.4 6 9.8 0 .049 
5 0.8 8 14.4 0.072 
6 2 12 16.0 0.080 
7 0.2 16 1 0.005 

A função de densidade de seleção dos pontos, onde P = {O, 1, ., , 7}. com p = O => nenhum ponto 
selecionado, resulta então 

1 se 0.000 < md < 0.144 

2 se 0.144 < md < 0.354 

3 se 0.354 < rnd < 0.494 

4 se 0.494 < md < 0.543 
f(P) = 5 se 0.543 < md < 0.615 

6 se 0.615 < md < 0.695 

7 se 0.695 < md < 0.700 

O se 0.700 < md < 0.999 

onde: md (1) = número randômico no intervalo 0-1. 

A seleção para o cruzamento é efetuada com base no intervalo randômico, que caracteriza cada ponto. 
É possível, contudo, que j não encontre um "bom" ponto para o cruzamento~ com uma probabilidade f ( P=O ) = 
1 - 11. 

Efetuada a seleção, o algoritmo inicia o cruzamento dos dois pontos, que deverá gerar dois novos 
pontos no espaço (filhos), com características herdadas dos pontos originais (pais). O cruzamento consiste 
na troca de um pedaço do cromossoma dos pontos "pais". Como cada ponto "pai" é caracterizado por dois 
cromossomas, correspondentes a cada uma das coordenadas de localização no espaço, é necessário efetuar o . 
operador genético cruzamento duas vezes. Para tal devem ser sorteados, com função de probabilidade . 
uniforme, dois locais de cruzamento, v, definidos pelo intervalo 1 < v < L -1, onde L é o número total de bits do 
cromossoma. 

Por exemplo~ dados os pontos: 

pI = (840, 90) 
p2 = (557, 45) 

codificados em cromossomas de dez bits, e admitindo que o sorteio de v tenha resultado em 7, o 
cross~ver para as coordenadas horizontais seria: 

xl = 840 
-'I~I-I~lo~l-l~l-o~lo~I-I~ilo~1-0~10~1 

x2 = 557 : 
11 I O I O 1 O I 1 I O 1 1 :1 1 1 O 11 I 
resultando: 
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xl(l12) = 845 
-II-I-l~l-o~ll-l-o~l-o~I-II~l~l-o~I~11 

x2(l12) = 552 
-II-I-o~l-o~lo-l-l~l-o~!-II~o~l-o~lo~1 

efetuando o cross-over para as coordenadas verticais: 

vI = 90 
. ~lo~l-o~lo~l-l~l-o~ll~l-l~]O~l-l~lo~1 

,,2 = 45 : 
. 10101010111011Jl10111 

resultam 

yl(l12) = 93 
~lo~l-o~lo~l-l~l-o~ll~l-l~ll~l-o~I~11 

y2(l12) = 42 
l~o~l-o~lo~l-o~l-l~lo~l-l~lo~l-l~l~ol 

de forma que as coordenadas dos novos pontos são: 

pl(l12) = [xl(l12) , yl(l12)] = (845, 93) 

p2(l12) = [x2(112) , y2(l12)] = (552,42) 
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o processo é repetido para cada um dos pontos da população residente, até que a primeira geração seja 
completada. O algoritmo é então reiniciado, tendo como população residente todos os pontos inciais (Po) 
somados ás cargas oriundas da primeira geração, e assim por diante até que seja alcançado o número de 
geracões correspondentes ao horizonte temporal da previsão. 

6. CONCLUSÕES. 

O modelo proposto fornece um conjunto de possíveis configurações futuras do mercado consumidor de 
energia elétrica, que são determinadas pela localização espacial dos pontos de carga gerados através de um 
processo de seleção e recombinação genética. Os resultados mostram como pode vir a evohÍír, em diversas 
situações, a densidade de carga, indicando as necessidades de obras de reforço e ampliação do atendimento 
elétrico e permitindo, dentro de um modelo de planejamento de distribuição, estimar o impacto de distintos 
montantes de investimento na rede. 

7. REFERÊNCIAS BffiLIOGRÁFICAS. 

1. Arango. Héctor G. - "Modelos Espaciais de Expansão de Sistemas Distribuidores de Energia Elétrica" ·
Dissertação de Mestrado. Departamento de Eletrotécnica-EFEI, 1993. 

2. Proença. L. M. B. - "Algoritmos Genéticos no Planejamento da Distribuição de Energia Elétrica", 
Dissertação de Mestrado, Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, Outubro de 1993. 

3. Nara. K .. ; Satoh. T.; Aoki. K.: Kitagawa. M. - "Multi-year expansion planning for distribution systems", 
IEEE Transactions on PWRS, vol6, no.3, Aug. 1991. 

4. Messager. Pierre - "Modelisation du Développement de la Structure d'un Réseau Rural en Moyenne 
Tension" RGE-7-8-82 Juillet-Âout 1982. 

5. Messager. Pierre - "Le Developpement des Réseaux MT" RGE. 7/8, pg. 472-486 - 1982. 
6. Messager. Pierre: Thibon - "Modelisatión et Lois Theoriques des Developpeménts des Reseaux de 

Distribuition" - Cired, 1981 - Brigton 6.8. 



158 
22 SIMPÓSIO BRASILEIRO DE 
AUTOMAÇAO INTELIGENTE 

7. Arango, Héctor G.: Arango H. - liA TooI for Simulating the Expansion of the Electrieal Consumer's 
Market" - Second International Conferenee in Modelling and Simulation MS'93, July 1993, Vietoria 
University, Melbourne, Austrália. 

8. Willis, H.L.: Sehauer, A.E. et alii - "Forecasting Distribution System Loads Using Curve Shape Clustering" 
IEEE Transactions on Power Apparatus and Systems, VoI. PAS-102, No. 4, April 1983. 

9. Goldberg, David E. - "Genetie Algorithms in Seareh~ Optimization; and Maehine Learning" - Addison-
Wesley Publishing Company, Ine .. 1989. . 

10. Mori, H. - "A genetie approaeh to power system topologieal observability", Proc. IEEE International Symp. 
on Circuits and Systems, New York, NY, USA, IEEE 1991. 

11. Srinivas, M.: Patnaik. L.M. - "Adaptative Probabilities of Crossover and Mutation in Genetie Algorithms" . 
In IEEE Transaetions on Systems, Man and Cybemeties, VoI. 24, NO.4, April 1994. 

12. Srinivas, M.: Patnaik, L.M. - "Genetie Algorithms: A Survey". In IEEE COMPUTER June, 1994. 
13. Ribeiro Filho, lL.: Treleaven, P. C.: Alippi, C. - "Genetie Algorithm: Programming Environrnents". In 

IEEE COMPUTER June, 1994. 
14. Yeh, E.C.: Sumie, Z.: Venkata, S.S. - "An Intelligent Primary Router for Underground Residential 

Distribution Design" . 



2~ SIMPÓSIO BRASILEIRO DE 
AUTOMAÇÃO INTELIGENTE 
CEFET-PR, 13 a 15 de Setembro de 1995 
Curitiba · Paraná 

Uma COluparação entre Métodos de Otimização Heurísticos no 
Planejamento da Preensão com Manipuladores Redundantes 

Rodrigo L. Carceroni Mário F. M. Campos Márcio L. B. de Carvalho 

Resumo 

Departamento de Ciência da Computação 
Instituto de Ciências Exatas 

Universidade Federal de Minas Gerais 

o presente trabalho apresenta uma comparação experimental entre três métodos de otimização heurísticos. 
no problema de planejamento de baixo nível da preensão de objetos bidimensionais com formas geométrica.,> 
arbitrárias, por manipuladores antropomórficos. Foram est.udados os seguintes mét.odos de ot.imização: os 
Algoritmos Genéticos. o Simu.lated Annealing, e o Simu.lated Annealing Evolutivo. 

1 Introdução 
Um problema de grande interesse prático em robótica é a preensão e a manipulação segura e precisa de objetos cuja forma 
geométrica não é conhecida a priori. Uma das dificuldades fundamentais desse tipo de tarefa é que o processo de obtenção 
de informações a respeito dos objetos que devem ser manipulados. realizado através de sensores. esta inevitavelmente 
sujeito à presença de ruídos. Ou seja, existirá sempre alguma incerteza associada aos modelos construídos para esses 
objetos. Portanto. esse tipo de aplicação demanda a utilização de ferramentas com robustez e flexibilidade suficientes 
para se adaptarem a situações imprevistas. 

Tais necessidades motivaram a criação de manipuladores artificiais redundantes. que possuem um número de graus 
de liberdade maior do que o estritamente necessário para realizar as tarefas a que se destinam. Esses graus de liberdade 
adicionais ocasionam a existência de múltiplas soluções para os problemas que se deseja resolver. fazendo com que os 
manipuladores redundantes sejam mais flexíveis e robustos que os não-redundantes. 

Um exemplo disso é que a perda do controle sobre uma das juntas de um sistema robótico com um número mínimo 
de graus de liberdade normalmente significa que esse sistema não mais será capaz de realizar as tarefas para as quais ele 
foi projetado. Já um manipulador redundante pode continuar a funcionar adequadamente. dependendo da natureza' da 
falha. Além disso. os manipuladores redundantes podem enfrentar satisfatoriamente a iniposição de restrições adicionais 
ao problema a ser tratado. como por exemplo. a colocação de obstáculos na frente de objetos a serem capturados. 

Uma outra vantagem é que a redundància cinemática pode ser utilizada para controlar a relação entre as forças 
a serem aplicadas em cada região de contato do mauipulador com o objeto. Com isso. é possível apreender objetos 
relativamente delicados. com a firmeza necessária para que eles não deslizem. e sem danificá.-Ios. E. por fim. a existência 
de graus de liberdade adicionais permite um melhor controle sobre as velocidades das diversas partes do lllanipulador. 
de forma a evitar a ocorrência de movimentos bruscos. durante o processo de manipulação. 

Infelizmente. o planejamento e o controle da atuação de manipuladores são tarefas cuja complexidade aumenta com 
o número de graus de liberdade. A grande dificuldade decorrente da existência de redundãncia é escolher. dentre as 
diversas soluções que satisfazem os requerimentos mínimos de um dado problema. aquela que melhor se conforma a 
certos critérios de robustez e flexibilidade previamente estabelecidos. Uma maneira de se contornar essa dificuldade. que 
tem sido cada vez mais utilizada. é definir uma certa função que expresse o grau de robustez e flexibilidade de uma 
solução qualquer. e então utilizar um dos diversos métodos de otimização existentes na literatura para maximizar essa 
função. dadas as restrições impostas pelo problema a ser resolvido [Fuentes94. Gu092. Ponce91. Jameson87]. 

No entanto. pouco tem sido feito no sentido de se comparar o desempenho dos diversos métodos de otimização 
disponíveis. quando aplicados a esse tipo de tarefa. O objetivo do presente trabalho é mostrar como o planejamento da 
preensão de objetos bidimensionais por manipuladores redundantes pode ser modelado como um problema de otimização 
e comparar o desempenho de três métodos de otimização heurísticos para resolver esse problema. Na seção seguinte será 
considerado de forma mais aprofundada o problema em questão. Na seção 3. será mostrada a formulação do problema de 
otimização equivalente. Na seção 4. serão descritos os métodos estudados. Na seção 5 serão apresentados os resultados 
obtidos. e. por fim. na seção 6 serão expostas as conclusões do presente trabalho. 

2 O Problema Abordado 
A preensão e a manipulação segura e precisa são tarefas bastante complexas. que constituem uma subárea ampla da 
Robótica. denominada Ciência da Manipulação. A seguir. serão apresentados os principais tópicos abordados nessa 
subá.rea [Mishra89]. a fim de que se possa delimitar claramente o problema tratado no presente trabalho. 

Uma das tarefas que devem ser realizadas por um sistema robótico projetado para a manipulação de objetos com 
forma arbitrária é a obtenção de uma descrição da geometria desses objetos. Entre os principais problemas referentes 
a essa fase inicial estão: a escolha dos tipos de sensores a serem usados para obter informações acerca dos objetos. a 
integração dessas informações. e a escolha de um modelo adequado para representar a geometria dos objetos . . 
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- A seguir. deve-se planejar a estratégia de alto nível a ser usada pelo manipulador para alcançar os seus objetivos. 
Nessa fase estão incluídas: a determinação da seqüência de movimentos que devem se_r realizados com os objetos. a ' 
escolha do tipo de preensão mais apropriado para cada movimento e o estabelecimento de transições entre as diversas 
posições de preensão usadas. 

No caso da preensão com manipuladores antropomórficos. que são uma classe particular de manipuladores redun
dantes. existem na literatura diversas propostas de classificação. Dentre elas. as mais aceitas na atualidade identificam 
a existência de três estratégias genéricas de preensão [lbera1l87j. Existe um tipo denominado preensão de força. que é 
realizado através do contato da palma da mão e de toda a extensão dos dedos com o objeto e enfatiza a estabilidade e 
a potência. Um outro tipo. denominado preensão de precisão. é realizado unicamente através do contato das pontas dos 
dedos com o objeto e enfatiza a liberdade e a destreza do IJ,lanipulador após a preensão. E por fim. existe um tipo que 
provê um compromisso entre potência e destreza. denominado preensão lateral. Este último é realizado pelo contato das 
supedícies laterais e das pontas dos dedos com o objeto. Na escolha de uma dessas estratégias deve ser levado em conta 
não só o propósito da manipulação, mas também a forma e o tamanho dos objetos. 

O próximo passo é o planejamento de baixo nível. do contato entre o manipulador e o objeto. Nessa fase. devem ser 
determinadas as regiões de contato entre as diversas partes do manipulador e o objeto. Devem também ser determinadas 
as direções e as relações entre os módulos das forças a serem aplicadas sobre o objeto. Para tanto. é necessário considerar
se vários fatores. como: o tipo de preensão escolhido. a geometria e o número de graus de liberdade do manipulador. o tipo 
de contato existente (puntual. linear ou superficial). a existência ou não de atrito e a elasticidade do manipulador e do 
objeto. Uma vez definidos todos esses fatores, deve-se então determinar quais os tipos de objetos podem ser apreendidos 
com segurança, pelo manipulador. definir um critério de avaliação da robustez e da flexibilidade das possíveis soluções 
para o problema e projetar um algoritmo eficiente para realizar o planejamento propriamente dito. 

Por fim. existe a questão do controle do manipulador durante o processo de manipulação. Esse tópico abrange 
o controle da magnitude das forças a serem aplicadas sobre o objeto, com base em informações obtidas de sensores 
existentes nas posições de contato; o mapeamento das trajetórias e forças desejadas para o objeto em trajetórias e forças 
nas diversas regiões de contato no manip1Jlador: e o controle dos atuadores do manipulador. para alcançar os objetivos 
de trajetória e força. usando informação sensorial para corrigir eventuais erros de modelagem cinemática e dinãmica. 

No presente trabalho. foi enfocado especificamente o planejamento de baixo nível da preensão. Como a realização 
dessa tarefa é altamente dependente das fases anteriores do processo de preensão e manipulação. foram feitas algumas 
restrições quanto ao problema a ser resolvido. Inicialmente. foi assumido que os objetos a serem manipulados são 
bidimensionais e podem ser descritos pelo subsistema de processamento da informação sensorial como polígonos. Essa 
restrição não faz com que o problema deixe de ser realístico. pois sabe-se que a preensão de precisão é normalmente 
planar [Cutkosky85]. Por essa razão. o planejamento foi limitado unicamente a esse tipo de preensão. Foi assumida. 
também. a utilização de um manipulador antropomórfico com uma garra dotada de quatro dedos. dos quais um (o 
polegar) se opõe aos demais. Esse modelo corresponde a um manipulador redundante que tem sido largamente utilizado 
no meio científico: a Mão Utah-MIT [Jacobsen86j. Foi assumida ainda a existência de contatos puntuais. com atrito e 
inelásticos. Tal suposição é razoável se o objeto a ser manipulado não for muito pequeno com relação ao manipulador 
[Mishra89]. 

3 Modelagem como um Problema de Otimização 
Uma vez delimitado o escopo do planejamento. resta então definir umà função que expresse a qualidade de cada possível 
solução para o problema de determinação das posições de contato a das forças que devem ser aplicadas sobre o objeto. 
Obviamente. é interessante reduzir ao máximo a complexidade do domínio dessa função. desde que não haja prejuízo para 
a generalidade do método de planejamento. pois isso resultará em uma diminuição do custo computacional do processo 
de otimização. 

Com esse objetivo. é realizada inicialmente uma normalização para que o perímetro do objeto passe a ser unitário. 
Cada uma das posições de contato dos quatro dedos com o objeto pode então ser expressa por um número real no 
domínio [0.1). que indica o comprimento de arco correspondente. medido 110 sentido horário. a partir de um vértice de 
referência escolhido arbitrariamente. 

A função a ser otimizada depende ainda das direções e das relações entre os módulos das quatro forças aplicadas sobre 
o objeto. o que equivaleria a mais sete variáveis. já que a magnitude do conjunto de forças não é determinada durante 
o planejamento. Entretanto. um critério de básico de estabilidade é utilizado para fixar essas variáveis em função dos 
quatro pontos de contato. simplificando ainda mais o domínio da função objetivo a ser otimizada. Esse critério baseia-se 
no fato de que o objeto deve permanecer em equilíbrio estático imediatamente após a preensão. ou seja. a força e o 
momento resultantes sobre ele devem ser ambos iguais a zero. 

Para garantir um momento resultante nulo. é imposta a restrição de que as forças devem ser aplicadas sempre na 
direção do centro de massa do objeto. Com isso. restam três variáveis a serem fixadas (as relações entre os módulos das 
forças) e apenas duas condições restritivas (os somatórios das projeções das forças ao longo dos dois eixos no plano devem 
ser nulos). Portanto. é necessário criar uma restrição adicional de que os módulos das forças aplicadas pelos dedos médio 
e anular (em termos antropomórficos) devem ser iguais. Isso equivale a fazer com que esses dois dedos físicos funcionem 
como um único dedo virtual [lberalI87j. 

Com isso. qualquer solução para o problema de planejamento de baixo nível abordado pode ser univocamente as
sociada a um vetor com quatro coordenadas contínuas no domínio [0.1) . Nesse domínio. define-se a função objetivo 
como sendo o produto de seis funções heurísticas que foram. criadas para tentar avali,ar diferentes aspectos qualitativos 
das possíveis soluções: FObj(p) = II~=l hj(p), onde p = < PO,Pl,P2,P3 > é o vetor com as posições dos dedos polegar. 
indicador. médio e anular. respectivamente. Por conveniência. essas seis funções são definidas com o contradomínio [O, 1]. 
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o valor O é usado para indicar uma solução sem nenhuma viabilidade prática. Os aspectos abordados por tais funções 
são os seguintes [Fuentes94]: 

• As forças aplicadas não devem ter magnitudes muito diferentes. Uma boa heurística. baseada em observações 
realizadas com mãos humanas. é preferir soluções nas quais o módulo da força aplicada pelo polegar seja aproxi
madamente igual ao dobro dos módulos das forças aplicadas pelos demais dedos: 

hdp) == e - 2::=1 nb .. (mi-~). onde mj é a razão entre o módulo da força aplicada pelo dedo ·i e o módulo da força 
aplicada pelo indicador. 

• As direções de aplicação das forças devem ser tão próximas quanto possível das normais à superfície do objeto nos 
pontos de contato correspondentes. Entretanto. essas forças devem ser exercidas no sentido em que se encontra o 
objeto. ou a preensão não será viável. já que um dedo não pode puxar o objeto. O objetivo da utilização dessa 
medida de qualidade é evitar que o objeto deslize devido às componentes tangenciais das forças aplicadas: 

h2 (p) == max(O.minj(cos(ad)), onde aj é o menor ângulo entre o sentido real de aplicação da força e o prolonga
mento da normal que aponta para o interior do objeto, no ponto de contato do dedo 'i.. 

• A preensão deve ser estável com relação a pequenos deslocamentos dos dedos sobre a superfície do objeto. Esse 
critério visa prover maior robustez com relação a erros no posicionamento dos dedos do manipulador. Uma boa 
heurística para garantir tal estabilidade é minimizar as distâncias dos pontos de contato ao centro de massa do 
objeto: 

h3 (p) == ~f;~:r:,', onde R e r são, respectivamente. as distâncias máxima e mínima entre o centro de massa do 
objeto e um ponto qualquer pertencente ao interior deste, d j é a distância entre o centro de massa e o ponto de 
contato do dedo i. e f: <t:: 1 é uma constante positiva. 

• A fim de maximizar a destreza da mão após a preensão. os dedos devem ser posicionados tâo longe quanto possível 
dos limites de suas áreas de trabalho sobre o plano do objeto. Na realidade. essas áreas de trabalho dependem de 
como o subsistema de controle realiza o posicionamento da mão no momento da preensão. A heurística adotada 
é assumir que o centro da mão será posicionado em algum ponto da normal ao plano do objeto que passa pelo 
centro de massa deste. 

Os dedos são então mantidos em suas posições de destreza máxima. no plano do objeto. O manipulador é rota
cionado em torno do eixo que passa pelo seu centro e pelo centro de massa do objeto. de forma a minimizar o 
maior dos ângulos entre o sentido de um dedo qualquer e o vetor que vai do centro de massa do objeto ao ponto 
de contato desse dedo. As posições obtidas para as extremidades dos dedos após a rotação são consideradas os 
pontos centrais de suas áreas de trabalho. 

Assume-se ainda. para que a função resultante possa ser computada repetidamente em tempo real, que as áreas 
de trabalho dos dedos são elipses cujos eixos maiores passam pelo centro de massa do objeto. A funçâo qualitativa 
é definida então. a partir das equações das elipses que delimitam as áreas de trabalho. 

h,,(p) == medGeomj(max(O, l - f(Pd)), onde f(P) == 1 é a equação. na forma típica. da elipse correspondente à 
área de trabalho do dedo i no plano do objeto e Pj é a descrição cartesiana do ponto de contato do dedo i. no 
mesmo sistema de coordenadas usado para definir f(P) . 

• A distância mínima entre dois dedos deve ser igual à soma de seus raios. assumindo-se que cada dedo é composto 
por uma cadeia de elos cilíndricos e por uma ponta semi-esférica. Se esse critério não for satisfeito. a preensão não 
será viável. pois os dedos se chocarão. Por isso. a função correspondente. hs (p), é binária. valendo 1 se o critério 
for satisfeito e O em caso contrário . 

• Nenhum dos pontos de contato pode ser um vértice do polígono correspondente à borda do ohjeto. pois nesses 
pontos o vetor normal é indefinido. Novamente. a função equivalente. h6 (p). é binária. valendo 1 se' nenhum ponto 
de contato for um vértice e O em caso contrário. 

4 Métodos de Otimização Estudados 
O último passo do desenvolvimento do subsistema de planejamento de baixo nível é a escolha de um método de otimização 
adequado para ser aplicado à função objetivo definida na seção anterior. Técnicas tradicionais de otimização. como o 
Método de Newton. sào inadequadas para esse problema. pois a função objetivo escolhida não é diferenciável globalmente 
e normalmente apresenta vários mínimos locais. Por isso. optou-se por utilizar métodos de otimização heurísticos. que 
não garantem a obtençào de uma solução ótima. mas são bastante robustos com relação à existência de descontinuidades 
e mínimos locais múltiplos. A seguir. os métodos utilizados serão caracterizados de forma breve. pois eles já estão 
amplamente difundidos no meio científico: 

4.1 Algoritmos Genéticos 
Os Algoritmos Genéticos (AGs) são técnicas de otimização inspiradas no processo de evolução natural das espécies de 
seres vivos. Tal processo é encarado como a maximização de uma certa função que expressa o grau de adaptação dos 
indivíduos ao ambiente em que vivem. A idéia elementar desse tipo de método de otimização é gerar um conjunto C 
de soluções para o problema a ser resolvido, e realizar sucessivamente sobre esse conjunto. operações que tentam captar 
alguns aspectos da seleção natural. Cada solução p pertencente a C é tratada como um indivíduo de uma população de 
seres vivos e é univocamente associada a um código genético. Esse código é então manipulado por operadores genéticos. 
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que usam a função objetivo para avaliar o grau de adaptação de cada indivíduo. E com isso. o valor da funçã.o objetivo 
para os elementos pertencentes .a C tende a aumentar gradativamente. 

Um dos aspectos essenciais para que um AG funcione satisfatoriamente é a escolha de um código apropriado. Nor
malmente. utiliza-se uma seqüência de variáveis binárias. que podem ser manipuladas individualmente. para representar 
as características de cada indivíduo. Entretanto. no presente trabalho. decidiu-se. em virtude da própria natureza do 
problema. pela utilização de um código composto por quatro variáveis contínuas. que equivale ao próprio vetor de posições 
de contato [Fuentes94]. 

Um outro aspecto que merece bastante atenção é a escolha dos operadores genéticos. No caso do presente trabalho. 
foram utilizados inicialmente os operadores tradicionais de Reprodução. Cruzamento e Mutação [Goldberg89. Reeves93] . 
Os dois primeiros não foram significativamente alterados pelo uso de variáveis contínuas no código genético. A Mutação. 
no entanto. teve que ser reformulada como a adição. a cada variável do código genético de cada indivíduo da população. 
de uma variável aleatória. obtida de uma distribuição normal com média O. Adicionalmente. foram utilizados dois 
operadores genéticos específicos para códigos constituídos por variáveis contínuas. Ambos combinam pares de indivíduos 
pl e p2, para obter novos indivíduos p3: a Interpolação consiste em calcular a média geométrica de cada par de indivíduos 
(p~ = (pl + p2) / 2); e .a Extrapolação consiste em extrapolar cada par na direção do indivíduo mais bem adaptado 
(p3 = pl + ,B(pl - p2)). onde pl é o indivíduo mais bem adaptado do par e {3 ~ O é uma variável obtida da mesma 
distribuição normal usada na Mutação. 

4.2 Simulated Annealing 
O Simulated A7mealing (SA) é um método de otimização cujo desenvolvimento foi inspirado pelo processo de têmpera, 
usado na fabricação de cristais perfeitos [Godman87]. Tal processo consiste em resfriar uma substância em estado 
líquido lentamente, mantendo-a sempre próxima do equilíbrio térmico, para que seus átomos tendam a ser congelados 
em posições de energia mínima. O SA gera uma solução inicial p para o problema a ser resolvido e encara essa solução 
como o estado de uma substância fictícia que esta sendo temperada. A função objetivo. com o sinal trocado, é utilizada 
como uma medida da energia de cada possível estado dessa substância. A têmpera é então simulada pela realização 
de modificações na solução p, que tendem a minimizar o valor da energia, ou equivalentemente. maximizar o valor da 
função objetivo [Johnson89, Reeves93]. 

No caso do presente trabalho. tais modificações consistem em somar um vetor de variáveis aleatórias obtidas de 
uma distribuição normal com média O na solução p. Se a nova solução obtida for melhor que a anterior. então as 
modificações são imediatamente aceitas. Em caso contrário, tais modificações são aceitas com uma probabilidade que 
decresce exponencialmente. à medida em que o valor de uma variável de controle do método de otimização, denominada 
Temperatura, é gradualmente reduzido. 

4.3 Simulated Annealing Evolutivo 
O Simulated Annealing Evolutivo (SAE) [Yip94] é uma técnica que utiliza certas idéias da Programação Evolutiva 
[FogeI88] para tentar melhorar o desempenho do método descrito na subseção anterior. A diferença fundamental entre 
essas duas técnicas é que o SAE. como os AGs. realiza modificações sucessivas sobre uma população de soluções. e não 
sobre uma única solução p. Além disso. a cada modificação de cada solução pi pertencente à população. são geradas nj 

novas soluções candidatas. Essas soluções filhas de pi competem então entre si e a a melhor delas pode ser aceita ou não. 
como no SA tradicional. Um segundo nível de competição ocorre na determinação dos números de filhos gerados para 
cada solução (n;). Os valores dessas variáveis são alterados dinamicamente. de maneira tal que as famílias de soluções 
com os melhores valores da função objetivo tendem a ter seu tamanho aumentado e as famílias de soluções com os piores 
valores da função objetivo tendem a ter seu tamanho diminuído. 

5 Comparação entre os Métodos 

Os métodos de otimização heurísticos abordados no presente trabalho apresentam uma série de parâmetros. cujos valores 
devem ser determinados para cada problema a ser resolvido. No caso do AG. esses parâmetros são: o número de 
indivíduos presentes na população. o número de gerações criadas e o desvio padrão da distribuição normal usada. Já o 
SA, possui como parâmetros: os valores inicial, final e a velocidade de variação da Temperatura. o número de tentativas 
de mudança de estado realizadas entre cada redução da Temperatura e o desvio padrão da distribuição normal utilizada. 
E por fim. o SAE, por ser uma extensão do SA. possui todos os parâmetros deste e mais dois: o tamanho da população 
de soluções e o número total de soluções filhas criadas a cada nova geração. 

A determinação de valores adequados para esses conjuntos parâmetros é uma tarefa essencial para o bom funclOna
mento dos respectivos métodos de otimização. Infelizmente, essa é também uma tarefa complexa. que equivale a rastrear 
um certo espaço vetorial. onde cada coordenada corresponde a um dos parâmetros. em busca do ponto que leva a um 
compromisso ótimo entre a qualidade das respostas obtidas e o custo computacional do processo de otimização. Por isso. 
decidiu-se utilizar um AG como uma metaheurística de calibração dos parâmetros das três técnicas em estudo. 

Esse AG tenta determinar qual o conjunto de parâmetros ótimo para um método de otimização qualquer. dada a 
existência de uma certa restrição de disponibilidade de tempo. Os indivíduos. nesse caso. são seqüências de valores reais 
ou inteiros para os parâmetros da técnica a ser calibrada. A única restrição imposta é que todos esses parâmetros devem 
ser estritamente positivos. A adaptação de cada indivíduo é avaliada através da execução do método a ser calibrado. 
Toma-se como base para o cálculo dessa função a qualidade da solução obtida. que é então penalizada exponencialmente 
se o tempo disponível for excedido. e polinomialmente se o tempo disponível não for totalmente aproveitado. 
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o primeiro passo da comparação experimental foi a calibração dos parâmetros dos três métodos com essa meta
heurística. Considerou-se. através da criação de um parâmetro adicional. a possibilidade de executar cada método mais 
uma de uma vez e tomar como solução final a melhor resposta obtida por 'uma dessas execuções. Todo o processo de 
calibração foi realizado com relação a um único objeto: um quadrado. com perímetro equivalente a ~ do comprimento 
máximo da área de trabalho planar do manipulador. Foram consideradas cinco restrições de tempo disponível: 0.5s , 
ls. 2s. 48 e 8s. Para cada uma delas, foram realizadas três calibrações independentes. com duração aproximada de uma 
hora cada, e o melhor conjunto de parãmetros obtido em cada caso foi selecionado. Todos os testes foram realizados em 
estações de trabalho SUN SparcStation 2 e foram considerados ~empre os tempos de execução em modo usuário. 

Uma vez estabelecidos os valores adequados para os parâmetros de cada método. com cada uma das possíveis restrições 
de tempo. foram realizados os testes de avaliação comparativa propriamente ditos. Nessa fase. foram utilizados. além do ' 
quadrado. mais cinco polígonos. com 5. 7, 10, 14 e 20 lados, todos com perímetro igual a ~ do comprimento máximo da 
área de trabalho planar do manipulador. Esses objetos são mostrados na Figura 1. juntamente com as melhores posições 
de preensão obtidas para cada um eles. Em cada objeto. os círculos maiores indicam as posições do centro de massa e 
do ponto de contato do polegar; os círculos menores indicam as posições de contato dos dedos indicador. médio e anular. 
respectivamente. no sentido horário. a partir do polegar; e as linhas pontilhadas indicam as direções de aplicação das 
forças. 

Figura 1: Objetos usados nos testes e posições de contato correspondentes 

Para cada combinação de método, objeto e restrição de tempo. foram realizadas 50 execuções independentes do 
processo de otimização. Os valores médios obtidos para a função objetivo são mostrados nos gráficos da Figura 2. 
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Figura 2: Valores médios obtidos para a função objetivo 

Observa-se que o fator mais importante na determinação do método de otimização ideal parece ser o grau de 
dificuldade que a geometria do objeto impõe ao planejamento. e não o número de lados do objeto. ou a quantidade de 
tempo disponível. Para os polígonos de 4, 10 e 20 lados, com os quais foram obtidas soluções com qualidade média 
superior aO. 2. o SAE foi sempre a técnica que produziu os melhores resultados. Já. para os polígonos de 5. 7 e 14 lados. 
que não permitiram a obtenção de soluções com qualidade média superior aO. 2. o AG foi normalmente superior. 

Isso pode indicar que o AG é o método mais apropriado para a determinação das arestas em que os dedos devem 
ser posicionados. e o SAE é o método mais indicado para a realização de um ajuste fino nas as posições de contato. 
Esse fenõmeno. por sua vez. seria explicado pelo fato de que o AG normalmente utiliza populações maiores que o SAE. 
para uma mesma restrição de tempo. Com isso. o AG pode explorar simultaneamente um número maior de regiões 
totalmente diferentes do espaço de soluções. enquanto o SAE realiza uma busca mais minuciosa em número menor de 
regiões promissoras. Nos problemas mais difíceis. onde existem muitos mínimos locais, o posicionamento grosso dos dedos. 
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ou seja. a determinação das arestas onde ocorrerão os contatos. parece ser crucial. o que favorece o uso do AG. J á nos 
problemas mais fáceis. é possível decidir rapidamente quais as regiões mais promissoras do espaço de soluções e. por isso. 
o posicionamento fino dos dedos parece ganhar uma maior importãncia. favorecendo a utilização do SAE. 

Cabe. no entanto. realizar a ressalva de que todo o processo de calibração dos parãmetros. que inclui a determinação 
do tamanho das populações usadas por esses dois métodos. foi realizado com um objeto regular. Se outros objetos com 
menor regularidade tivessem sido usados nesse processo. a metaheurÍstica de calibração poderia ter identificado com 
maior clareza a importãncia da realização de uma exploração mais ampla sobre o espaço de soluções. Isso. por outro 
lado. indicaria que o SAE é um método que pode ser ajustado com maior precisão a problemas específicos. o que é 
condizente com o fato de ele possuir um número maior de parâmetros. Já o AG seria uma técnica mais indicada em 
domínios pouco conhecidos. onde podem ser encontrados o.bjetos singulares. cujas características não .podem ser levadas 
em consideração durante o ajuste dos parâmetros do método. 

Por fim. observa-se que o SA obteve soluções com qualidade média inferior ao SAE. em todas as si tuações analisadas. 
embora tenha sido superior ao AG em alguns casos. Isso é bastante natural. já que o SAE é uma extensão do SA 

. tradicional. Entretanto. a inclusão do SA entre os métodos estudados foi importante. no sentido de mostrar que a 
combinação das idéias de diferentes técnicas heurísticas de otimização pode ser uma maneira eficaz de se obter métodos 
ainda mais poderosos. 

6 Conclusões 

A utilização de métodos de otimização genéricos na realização de tarefas relacionadas à preensão e à manipulação tem 
se tornado cada vez mais freqüente. Entretanto. a escolha dos métodos mais adequados para as diferentes aplicações 
existentes nem sempre tem sido realizada de maneira suficientemente cuidadosa. O presente trabalho contribui no sentido 
de ressaltar a importância de se considerar as diferentes técnicas de otimização disponíveis e no sentido de mostrar a 
complexidade dos fatores que podem estar envolvidos na seleção de uma dessas técnicas. 

Os testes realizados indicaram que diferentes métodos de otimização podem ser mais adequados para resolver partes 
específicas de um mesmo problema a ser tratado. Isso demonstra claramente a importância do desenvolvimento de 
métodos híbridos. que combinem as características de diferentes métodos elementares, para se tornarem mais poderosos. 
Pretende-se futuramente estender o presente trabalho nesse sentido. através da utilização de técnicas de programação 
paralela, para combinar a generalidade dos AGs com a precisão do SAE. 

Outras extensões possíveis são: a generalização do método de planejamento para três dimensões; a introdução de 
considerações adicionais na construção da função objetivo. como a existência de elasticidade no manipulador [Gu092] e 
a necessidade de se obter preensões com fechamento de força em algumas aplicações [Ponce91]; a utilização de outros 
métodos de otimização. como o Simulated Annealing Genético: e a realização de testes com um número maior de objetos, 
inclusive durante a fase de ajuste dos parâmetros dos métodos. 
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Resumo 

o trabalho aqui apresentado faz parte do Projeto AMANHÃ que visa ao estudo de Redes Neuronais em 
diversas áreas de aplicação. Mais precisamente, esta etapa do projeto trata de aplicações de Redes Neuronais 
Artificiais a um subcampo da robótica : Robôs Móveis, tendo em vista o fato de que soluções por Redes 
Neuronais podem ser capazes de resolver muitos dos problemas de domínio existentes no universo de controle 
de veículos autônomos [MON94] . 

Inicialmente. o artigo apresenta a descrição do robô móvel Khepera. utilizado para a pesquisa. São 
apresentadas as suas características bem como o software e hardware desenvolvidos para o acoplamento e 
monitoração dos experimentos por um microcomputador mM- AT comum. Após, é apresentado o modelo de 
controle proposto. Esse utiliza a Arquitetura de Assunção proposta por [BR09I] na qual as atividades do tipo 
"escapar de obstáculos" e "buscar alvo" são implementadas em camadas. A camada responsável pelo 
comportamento de escape de objetos é controlada por uma Rede Neuronal do tipo backpropagation [ FRE92]. 
Experimentos são realizados sendo verificada a validade do modelo. Este artigo apresenta os primeiros 
resultados do projeto AMANHÃ. Outros métodos de controle são propostos e já estão em fase de 
desenvolvimento. 

1. Introdução 

Os Robôs Móveis Autônomos se caracterizam por serem veículos que se deslocam em um ambiente. 
Estes interagem com o meio no qual estão inseridos através de mecanismos sensoriais. sendo capazes de operar 
autonomamente em um local desconhecido e não necessariamente estruturado. 

Atualmente, existe uma gama de aplicações para robôs móveis, no campo industrial por exemplo. no 
deslocamento de materiais em plantas, limpeza automática de recintos, em centrais nucleares, nos casos de 
expedições espaciais e submarinas de grande profundidade, sistemas de colheita agrícola, navegação, ajuda a 
enfermos em condições perigosas ou inacessíveis ao ser humano. 

Embora as técnicas atuais apresentem bastante sucesso para o tratamento nos outros domínios clássicos 
da robótica, os robôs móveis com alguma autonomia têm ainda como principais desafios, segundo [BOT95] : 
atender às modificações a sua volta reagindo a elas, tratar"em tempo real os sinais recebidos do ambiente e 
mostrar um comportamento adaptativo e inteligente. Tais desafios apresentam um alto grau de complexidade 
em relação a comportamentos clássicos, onde o ambiente de trabalho é conheCido e determinístico. Muitas 
técnicas novas estão sendo propostas. Dentre elas, pode-se citar: Sistemas com Lógica Fuzzy [ZIM90) , 
Arquitetura de Assunção [BR091], Modelos de Braintenberg [BRA86] e Redes Neuronais. 

Este trabalho utiliza dois dos métodos acima mencionados sendo eles a Arquitetura de Assunção e 
Redes Neuronais. Elaborando-se um sistema hIbrido para o controle da navegação e exploração de veículos 
autônomos móveis. . 

Como o principal objetivo deste trabalho é o desenvolvimento de algoritmos reais de controle para 
robôs móveis, é de grande importância validá-los em um robô real. Por essa razão, a pesquisa é realizada em 
experiências com o robô Khepera. Para tal. foram desenvolvidos software e hardware de apoio que serão vistos 
a seguir. 

2. O Sistema KHEPERA - AMANHÃ 

I Professora do Curso de Eng. da Computação da FURG, Mestranda do CPGCC. 

2 Professor no CPGCC da UFRGS, Dr. Áreas de Interesse: Redes Neurais, Algoritmos Genéticos. 
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Como --parte do projeto AMANHÃ foi adquirido o robô móvel Khepera. comercializado pelo 
laboratório LAMI da universidade de Lausanne, Suíça. Para o seu uso em um computador da linha PC, estão 
sendo desenvolvidos uma interface de controle. um simulador de seu comportamento e um sistema eletrônico de 
monitoração espacial das coordenadas exatas do veículo. 

2.1. O robô Khepera 

o Khepera pode ser alimentado externamente enquanto está sendo monitorado por um computador. 
ou pode ter autonomia de até 40 minutos. A CPU é uma máquina de 32 bits completa com micro controlador 
Motorola MC68331. relógio de 16MHz~ 256Kbytes de RAM. 256Kbytes de ROM. entrada analógica. 
barramento de extensão, ligação serial. dois motores de corrente contínua ( deslocam-se para frente e para trás) 
acoplados a dois sensores incrementais, 8 sensores analógicos infravermelho de proximidade e luminosidade e 
fonte de energia. 

2.2. Software e Harware desenvolvidos 

o total gerenciamento e tratamento das pesquisas realizadas com o Robô Khepera é uma tarefa 
bastante complexa. Isto devido ao fato de que é necessário a existência de interfaces de comunicação entre o 
hospedeiro e o veículo. softwares de acionamento~ simuladores e verificadores de posição. Desta forma, 
juntamente com o grupo de bolsistas de Iniciação Científica3• desenvolveu-se e está em fase de desenvolvimento 
uma série de ferramentas, como se pode ver a seguir: 

Interiace de Comunicação e Primitiva41 é um software de baixo nível, composto por rotinas de 
tratamentos básicas as quais enviam sinais de controle para o robô que acionaram seus motores, bem como 
recebem os valores advindos dos seus sensores. Estas rotinas podem ser associadas por programas escritos em 
linguagem C, permitindo que processos de baixo nível, tais como leitura dos sensores, controle dos motores e 
outros processos de monitoramento, sejam realizados pelo próprio robô, enquanto outros processos ( controle 
por redes neuronais, sistemas fuzzy .. . ) sejam gerenciados pelo PC. 

Simulador: no momento está em fase final de elaboração. Desenvolvido em linguagem C, o programa 
pode ser rodado em separado ou simultaneamente com o acionamento do robô real. As equações que governam 
o funcionamento cinemático do robô Khepera foram levantadas, bem como a sua resposta advinda dos sensores 
propiciando um comportamento simulado o mais próximo da realidade. Perante aos algoritmos de controle não 
existe diferença entre o robô real e o simulado, uma vez que a interface entre este com os dois sistemas é 
exatamente a mesma, possibilitando em alguns casos a realização de testes que seriam dificeis de execução real, 
além de, se necessário, um decremento no tempo gasto para tais. 

Sistema de informação da posição absoluta a cada instante do robô. Este sistema acoplado ao 
ambiente gráfico fornecido pelo simulador mostrará a cada instante a posição real assumida pelo robô no seu 
espaço de trabalho. 

3. Algoritmos de Controle Baseados em Modelos Biológicos Robustos e Simples 

[BRA86] mostra que comportamentos, à primeira vista complexos, podem ser gerados por estruturas 
de controle bastante simples. O objetivo deste trabalho é utilizar este conceito para gerar um algoritmo de 
controle com o fim de um veículo autônomo escapar de obstáculos ao mesmo tempo em que este busca como 
meta seguir uma fonte de luz. Como citado anteriormente~ dentre os métodos biologicamente plausíveis 
apresentados, escolheram-se para implementação dois deles: Arquitetura de Assunção e Redes Neuronais. 

3.1. A Arquitetura de Assunção 

A arquitetura de Assunção proposta em [BR09I] tem sido implementada com bastante sucesso em 
muitos dos robôs do MIT e outros institutos [BOS93]. Ela se baseia na divisão do comportamento total em 
várias camadas responsáveis, cada qual, por subcomportamentos distintos. Essas camadas de comportamentos 
têm prioridades e pesos distintos, que variam conforme a importância de tal comportamento no desempenho 
final do robô. 

3 Bolsistas: Adriano Petry, Adriano Zanuz, Alejandro Olchik e Ricardo Nenê 
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No caso estudado criaram-se duas camadas básicas de comportamento. São elas: 
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• ESCAPE DE OBJETOS : esta camada é de maior prioridade e faz com que. na presença detectada de 
obstáculos. o robô escape, utilizando-se de um algoritmo NeuronaL 

.BUSCA À LUZ: esta camada tem menor prioridade que a anterior e faz com que o robô desloque-se 
em direção a luz. 

Na ausência de ' obstáculos. o robô está sempre sop o controle da segunda camada. Esta recebe , os 
valores advindos dos sensores de luz do ambiente e fornece como saída a direção em que existe o maior valor de 
sinal de presença de luz. Em caso de obstáculos. a gerência de comportamento muda e assume a camada 
ESCAPE DE OBJETOS. que possui uma Rede Neuronal que executa este trabalho. 

Tal arquitetura trás como vantagem a separação em diversos subcomportamentos que podem ser 
separadamente tratados e adicionados sem necessidade de modificação nos demais. Outro fato relevante. é que, 
cada camada pode ser desenvolvida com qualquer tipo de algoritmo~ tanto com métodos tradicionais como com 
modelos inteligentes, inclusive com Redes Neuronais como será visto a seguir. 

Inlr-I ... 

J. 

I §o ENsPOR V F l DI!;. TÃNCIA DE ----+I,. INFRAVERMELHO, ..... 30 ... ~~~~_ 
ROBÔ 

figo I: Estrutura de Controle por Arquitetura de Assunção 

3.1. Navegação com escape de obstáculos utilizando-se Redes Neuronais 

Como visto anteriormente, o controle comportamental do robô é realizado por duas camadas de 
comportamentos. A camada responsável pelo escape de objetos é gerenciada por uma Rede Neuronal do tipo 
backpropagation [FRE92] proposta pelos autores deste artigo. A escolha do uso de Rede Neuronal deve-se a 
várias características que estas possuem e que são requeridas em agentes ditos autônomos. Algumas destas 
propriedades [ HAR92] são: 

• flexibilidade e generalização : as redes neuronais possuem a capacidade de produzir comportamentos 
apropriados em resposta a uma gama de possíveis variações da situação fisica; 

• robustez: falhas e erros em componentes físicos não alteram o comportamento geral da rede~ 
• facilidade de convivência coma microestrutura do robô: a rede ativa e recebe os ' sinais de controle e 

sensoriamento diretamente do Khepera; 
• tolerância ao ruído : bastante propícia para o uso em sistemas com sensores e motores, onde esse 

fator é bastante forte. Em alguns casos a presença de ruído até pode aumentar o desempenho: 
• se não for posto limite ao tamanho da rede e funções de transferência. tem-se um dispositivo 

potencialmente poderoso para o tratamento de estruturas temporais e mapeamentos complexos . 
O tipo de Rede Neuronal escolhido foi backpropagation por possuir as características acima e pela 

possibilidade de haver um treinamento anterior de situações de risco ( pode existir a supervisão de aprendizado 
), além dos bons resultados apresentados por este modelo de rede. O algoritmo de atualização dos pesos é tal 
qual citado em [FRE92], com o gradiente descendente da função erro. Como função de ativação é utilizada a 
função sigmoidal. Cada neurônio possui um termo polarizador associado. 

4. O Experimento Realizado 

O objetivo do experimento é verillcar o desempenho da Arquitetura de Assunção associada a Redes 
Neuronais no controle de trajetória e navegação de um robô móvel que tem como meta seguir uma fonte de luz, 
escapando de obstáculos. 

4.1. Disposições Físicas do Experimento e de Funcionamento 

Ambiente de Trabalho - O ambiente empregado no experimento consiste de uma arena com 
dimensões de 70x90cm. delimitada por muros de 4cm. Ao longo do espaço são dispostos obstáculos de madeira 
. Uma fonte de luz é colocada próxima ao robô e deslocada durante os testes. 
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Sensoriamento - O Khepera está equipado ' com 8 sensores de infravermelho: que fornecem tanto a 
distância dos objetos próximos quanto a luminosidade do ambiente. O raio , de visão dos sensores é de, no 
máximo, 5 em. Todo o espaço de trabalho recebe uma luminosidade uniforme. 

Acionamento - O robô adquirido possui duas rodas. que. ao se movimentarem nos dois sentidos de 
rotação, propiciam ao Khepera mmlmentos tanto de translação como de 
rota ão. 

A. c onfi,guraç l!i.o n.o instante q é do tip o : 

q=(T . 6') 

S3S4 

figo 2 A configuração A no instante q do robô com relação ao espaço de trabalho Jr 

Sendo o robô Khepera um objeto rigidoA, ver figo 2. movendo-se em um espaço de trabalho rv, em um 

espaço Euclideano 91 2
• equipado por um sistema de coordenadas cartesianas fixas. denotado por F;v. 

Representa-se A em uma referente posição e orientação como um compacto subconjunto de m 2 . Uma estrutura 
de movimento FA é relacionada a A de tal forma que cada ponto do robô tem coordenadas fixas em FA . A 

configuração q de A é a especificação da posição e orientação de F.-I com respeito a F;~l . 
q = ( 'T, (J) eq . ( 1 ) 

'T = J x 2 + y2 eq . ( 2 ) 

sendo que : 

(J= (vl-v2)*t eq . ( 3 ) 
L 

(vl+v2) L (vl+v2) L 
x = * - * (1 - cos (J) e y = • - * sen (J eq . ( 4 ). eq . ( 5 ) 

(vl-v2) 4 (vl-v2) 4 

Onde v I e v2 são as velocidades das rodas direita e esquerda. respectivamente. L é o diâmetro do robô, 
e t é o tempo transcorrido. Baseado nessas equações, conclui-se que, para uma melhor movimentação, é 
possível fazer o deslocamento do robô sempre em linha reta a uma determinada velocidade fixa . Para mudanças 
de trajetória e curvas, simplesmente, faz-se o giro do robô em tomo de si mesmo no ângulo de giro necessário e, 
após este giro, segue-se o seu deslocamento em linha reta. 

4.2. O Controle 

Como citado no capítulo anterior. o controle é realizado pelo hibridismo entre Arquitetura de 
Assunção e Camada de Escape por Redes Neuronais. Basicamente a navegação do robô é feita da seguinte 
maneira: caso não existam obstáculos próximos, o robô vai atrás da fonte de luz. sendo que a camada da 
arquitetura de BUSCA À LUZ é que está ativa; caso haja a detecção de objetos, desliga-se a camada 
anteriormente citada e ativa-se a camada de ESCAPE DE OBSTÁCULO. Esta mantém-se no gerenciamento do 
controle até não haver mais risco de choque. O controle mencionado acima pode ser descrito pelo seguinte 
algoritmo que é acionado no instante em que o robô é ligado: 

1. Existe'obstáculo próximo à frente do robô: ou seja. utilizam-se os valores dos 4 sensores da frente na 
posição de medir proximidade e verifica-se se o nível de qualquer um deles é inferior a determinado valor 
conhecido como LIMIAR) ? Se verdadeiro vá para 5. 

2. Mede-se a luminosidade do ambiente. 
3. Estabelece-se o novo ângulo de deslocamento do robô em função da direção do sensor que 

apresentar o maior valor de luminosidade, e o robô segue esta direção a certa velocidade. 
4. Se for Fim do experimento, termina, caso contrário vai para 1. 
5. Os valores dos 8 sensores são entregues à Rede Neuronal backpropagation que. normalizados em 

valores de 0-1 , fornecem como saída um valor de giro do robô em tomo de si mesmo capaz de escapar do 
objeto. Retoma para 1. 

O FIM do experimento se dá pelo pressionamento de qualquer tecla durante a execução. 

I,' 
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", A Rede Neuronal montada pode ser vista na figura 3. Os sinais recebidos dos sensores são 
normalizados entre os valores de 0-1 e apresentados à rede. Esta calcula o ângulo de giro que é desnormalizado 
e enviado diretamente para as rotinas de acionamento dos motores. Estas verificam o tempo necessário e a 
velocidade para tal e depois enviam estes valores ao robô. 

Sensores 
Infravermelho 
de distância 

Á.n.gulo de Giro do Robô em torno de si mesmo 

fig.3 - Rede Neuronal Backpropagation responsável pelo comportamento de ESCAPE DE OBSTACULOS 

O treinamento da rede para o escape de obstáculos é feito anteriormente ao experimento. para 
situações de perigo escolhidas e ensinadas. A tabela 1 mostra um exemplo de padrões de escape ensinados em 
um dos testes. Para as demais situações de posições de obstáculos, espera-se que a rede encontre um resultado 
adequado baseado na sua característica de generalização. 

o b . "culos S 1 S 2 S 3 S 4 S 5 S e S 7 S 8 C om Dorl.m • n lo A nau lo 
A p e n e • n a frenle 4 I O O 1 O O O 1 O O O 100 4 4 4 M • i . V o lia I 8 O 

F r e n I e e C o • I a I 2 O 1 O 1 O 1 O O 5 3 O 3 • 8 O • 8 O G ora D I I. d o • O 
E .querda/F ronlal I O O •• O •• O . 4 O O 8 4 4 3 G i, • D I doreila • O 

O Irelt./F ro"lal 4 11 4 O 1 • 7 8 •• I I O 2 3 4 G ora o I e.auerd. o' O 

tab. 1 - Exemplo de padrões de treinamento para escape ensinados a Rede Neuronal 

5. Resultados 

O experimento realizado abrangeu duas etapas: A primeira apenas de aprendizado pela Rede Neuronal 
do escape de situações de risco~ na segunda, ocorre a navegação na arena. Para o aprendizado dos quatro 
padrões mostrados na tabela 1, a rede precisou de aproximadamente . 3000 iterações. Ao final destas a rede 
obtinha o comportamento' desejado para as quatro situações. A navegação na arena foi realizada com a presença 
de alguns obstáculos. e o desempenho apresentado foi bastante bom. Algumas considerações devem ser feitas: 

• o valor de LIMIAR escolhido influencia bastante o comportamento. Se este valor é muito baixo 
ocorre o fato de que o robô torna-se muito sensível aos obstáculos, sofrendo vários deslocamentos de sua rota de 
busca em situações que a princípio não seriam de risco; 

• para situações em que há obstáculos à frente e atrás, o giro ensinado é sempre no mesmo sentido, o 
que em algumas situações, afasta muito da trajetória de busca. Uma solução poderia ser levar em conta também 
a trajetória de busca no momento do escape ~ 

• a influência da luminosidade do ambiente é grande. Devem ser cuidadas sombras e disformidades 
luminosas ~ 

• as redes neuronais mostram-se bastante eficientes para a determinação do comportamento a ser 
tomado, inclusive em situações de múltiplos obstáculos ao redor, onde outros tipos de controle não respondem 
satisfatoriamente [MON94] ~ 

.a trajetória adotada na maioria dos casos não é a mais otimizada, mas sim a mais segura, 
principalmente quando ocorre a interferência de obstáculos; 

• é com freqüência que ocorre a existência de ruídos que são muito bem trabalhados pelo módulo de 
escape (por possuir a rede Neuronal ). Já no caso do módulo de busca a influência destrutiva destes é grande~ 

• a velocidade de execução dos algoritmos é grande, apropiando-se bastante a aplicações em tempo 
real; 

• a vantagem da Arquitetura de Assunção é que os dois módulos de comportamento podem ser tratados 
independentemente, podendo-se aplicar outro tipo de algoritmo no caso de busca da luz, sem que necessite 
mudanças no módulo de escape. 

Abaixo, na tabela 2, pode-se verificar o comportamento do robô frente a obstáculos, gerado pela Rede 
Neuronal. 
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SI S2 Sl S4 SCi 

1023 1023 O 7 O 

O O 5 O 1023 

5 5 7 29 1023 

tab. 2 - Comportamento da Rede Neuronal frente a obstáculos 

6. Conclusão 

S6 

4 

813 

54 
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S7 S8 

O O 

O 25 

6 O 

Âru:mlo 
113.4() 

268.13 

222.76 

o trabalho aqui apresentado descreve o desenvolvimento de um ambiente completo para uso do robô 
Khepera, bem como um experimento de busca de um alvo luminoso e escape de obstáculos. controlado por uma 
Arquitetura de Assunção e Redes Neuronais. Foram apresentadas as ferramentas compostas por Simulador , 
Interface de Comunicação e Detector de Posição. bem como uma descrição sucinta do funcionamento do robô e 
espaço de trabalho elaborado. 

O sistema de controle desenvolvido mostrou-se bastante satisfatório, devido a sua simplicidade e 
rapidez de execução, determinação de comportamentos adequados ( inclusive nos casos de múltiplos obstáculos 
) e boa convivência com ruídos e interferências. A Arquitetura de Assunção permite o tratamento isolado de 
cada camada de comportamento. o que facilita modificações e melhorias. 

Como este é o primeiro resultado de uma série de estudos na área de alternativas de controle para 
robôs autônomos, pretende-se futuramente implementar redes neuronais que aprendam com o ambiente. não 
necessitando a etapa de um aprendizado anterior com supervisor. Modelos biologicamente plausíveis que 
utilizam algoritmos genéticos para a atualização dos pesos [MON94]. verificação do desempenho com sistemas 
fuzzy e Braitenberg estão sendo testados. Também é de interesse a pesquisa com redes auto-organizáveis para o 
mapeamento do ambiente. 
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Resumo 
As Redes de Petri (RdP) são largamente utilizadas na modelagem do controle de sistemas 
dinâmicos por eventos discretos. Neste trabalho mostramos que a análise estrutural de uma 
RdP pode prover uma estrutura para problemas de planejamento em sistemas de eventos 
discretos, por exemplo, sugerindo estratégias para agilizar a busca de solução. 

A modelagem do problema de planejamento é feita utilizando redes aplicativas PFSIMFG, 
derivadas da RdP, e está dirigido a aplicações em sistemas flexíveis de fabricação (SFF). 
Propomos uma abordagem para o replanejamentodo sistema supondo que a mudança nos 
objetivos é pequena o suficiente para ser considerada uma perturbação. 

Apresentamos uma implementação simples para um Sistema Flexível de Fabricação (SFF) 
usando Prolog e um formalismo de Redes de Petri Condição/Evento para o modelamento 
estrutural. 

Palavras-chave: Redes de Petri, inteligência artificial, planejamento, sistemas dinâmicos, MFGIPFS. 

1. O Planejamento de tarefas utilizando 
conhecimento 

A maioria dos sistemas de planejamento 
utiliza uma representação do tipo STRIPS [Fikes et 
Nilsson 1971]. Nesta, a descrição de uma ação 
apresenta: uma pré-condição, uma lista de adição e 
uma lista de eliminação. Os sistemas aplicam 
ações para modificar o estado do mundo se suas 
pré-condições estiverem verdadeiras. O efeito da 
aplicação de uma ação está expresso nas listas de 
adição e· nas listas de eliminação. Por exemplo, a 
Fig. 1, a seguir, mostra o problema do Mundo de 
Blocos. 

GOAL: ACHIEVE (AND (ON A B) (ON BC» 

estado inicial meta (*) proteção 

Figura 1 .- O Mundo de Blocos 

Os sistemas de planejamento utilizam bastante co
nhecimento implícito e incompleto, o que toma 
este tipo de problema muito complexo. 

Para se obter um melhor desempenho com
putacional na solução de problemas de plane
jamento, é necessário adotar mecanismos auxili
ares para estruturar o problema. Com este objetivo, 

usamos a teoria das Redes de Petri (RdP) para a 
construção de um modelo conceitual do problema, 
visando a identificação de restrições que possam 
auxiliar na solução do planejamento. Nosso 
trabalho enfatiza as redes aplicativas PFS/ MFG 
aplicadas ao "design" e planejamento de sistemas 
flexíveis de fabricação (SFF). 

Representações baseadas em grafos sempre 
estiveram presentes no tratamento do problema de 
planejamento. Entre os textos classicos, [Sacerdoti 
1974] utiliza árvores de busca e [Tate 1977], 
utiliza uma representação de grafo de estados para 
planos. Em trabalhos mais recentes, [Drummond 
1985], [Hendler 1992], já utilizam grafos bi
partidos derivados das Redes de Petri. 

Em uma breve cronologia da aplicação de grafos 
em planejamento temos: 

• No sistema NOAH, planos são representados 
como redes procedimentais (scripts) [Sacerdoti 
1974] onde as propriedades estruturais do 
problema não são representadas. 
• [Tate 1977] foi o primeiro a introduzir redes de 
PERT na resolução do problema de planejamento 
(sistema NONLIN). 
• [Drummond 1985] utilizou uma representação 
para o plano, derivada da rede de Petri (RdP). O 
plano é representado por um grafo de 
atingibilidade em redes Lugarffransição, e não . 
sobre redes seguras do tipo Condição/Evento. 
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• [Hendler '1992] embora anda use redes 
LugarfTransição foi o primeiro a propor o uso de 
níveis hierarquicos na rede. ' 

A proposta que apresentaremos tem a mesma 
motivação mas é baseada em redes seguras do tipo 
CondiçãolEvento, e se propõe a explorar os 
aspectos estruturais da rede através de análise de 
propriedades ao invés de basear a solução em 
grafos de atingibilidade. 

2. Uma estrutura simples baseada em grafos 

A análise estrutural de uma RdP pode prover 
informação importante para uma abordagem não-

,procedural (baseada em IA) em sistemas de 
eventos discretos. O conhecimento sobre a 
estrutura do , problem pode subsidiar formas de 
busca mais eficazes, e a minimização do 
"backtracking" . Como uma primeira abordagem 
para este problema, mostraremos a seguir o 
tratamento de um problema clássico em 
planejamento, o planejamento de ações no mundo 
dos blocos. A escolha se justifica pela 
simplicidade do problema em si em contraposição 
com o fato de apresentar todas as características 
que dificultam a automação do planejamento. 

2.2 O Exemplo do Mundo de Blocos 

Seja uma instância particular do Mundo de 
Blocos, composta de três blocos aleatoriamente 
distribui dos sobre uma "mesa". 

NÓ ESSENCIAL <D fAlrBlícl 

SA 

(!)~ícl (!)1Bl fti <D ~<DL moverA 

SB (!)~ <D 
rAl~ ®~~ moverB ~ícl 

sc <D~ [!] , <D m~ @~~ mover C 

Figura 2 Estados do Mundo de Blocos 

A Figura 2, acima, mostra todos os atingíveis a 
partir do estado "inicial". A Figura 3, a seguir, 
mostra a representação em RdP do tipo CIE que 
constitui o modelo conceitual deste problema. 
Analisando a estrutura da RdP, podemos observar 
que: 

1) o estado onde todos os blocos estão sobre a mesa 
é um nó essencial do grafo. 

2) o primeiro bloco movido a partir do nó essencial 
determina uma sucessão de estados dependentes 
desta ação que estão na mesma componente 
conectada . 

3) existe sempre um plano que corresponde à 
distância mínima entre dois estados que per
tencem à uma mesma componente conectada. 
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4) o plano envolvendo dois estados em duas 
componentes conectadas diferentes deve passar , 
necessariamente pelo restabelecimento do nó 
essencial. 

13 

SC = {6,7,12,13} 
mover C 

4 

~O~10 
O 

SB = {4,5,lO,ll} 
moverB 

Figura 3 RdP elE para o Mundo de Blocos 

Fazendo uso deste "conhecimento" podere
mos, por exemplo, evitar o problema da anomalia 
de Sussman [Sussman 1974]. 

Um plano para se atingir um estado alvo a partir 
do estado inicial poderia ser dado pelo seguinte 
algoritmo: Sejam dados EI = (estado inicial) e 
M = (conjunção de metas). 

1) SE M já é verdadeiro ENTÃO fim. 
Ex. M = (a sobre b /\ b sobre c) 

2) SE EI elou M é nó essencial (NE) ENTÃO 
resolva M usando mecanismo de backward 
chaining. 

3) SE EI e M estão na mesma componente 
conectada ENTÃO existe um caminho entre 
EI e M sem passar pelo nó essencial. Resolva 
M usando mecanismo de backward chaining. 

4) Caso Contrário,gere um sob-goal MI=(nó 
essencial) obtendo um sub-plano PI. À seguir, 
resolva M a partir do nó essencial usando 
mecanismo de backward chaining obtendo um 
sub-plano P2. O plano total é P = P I + P2. 

Evidentemente, para problemas reais em FMS, 
uma representação em RdP do tipo CIE apresenta 
o inconveniente da falta de expressividade. 
Devemos esperar que problemas reais resultem em 
grafos muito grandes onde a complexidade de uma 
análise computacional cresce exponencialmente. 
Mesmo em sistemas flexíveis para pequena e 
média empresa, uma análise estrutural é proibitiva. 
Portanto procuramos utilizar redes mais sintéticas 
como é o caso do PFSIMFG que introduziremos a 
seguir. 

3. O PFSIMFG: 

PFSIMFG [Miyagi 1988] é uma rede aplica
tiva derivada da rede de Petri criada para a 
modelagem formal de sistemas produtivos. Na 
verdade trata-se da integração de duas represen-



2' SIMPÓSIO BRASILEIRO DE 
AUTOMAÇAO INTELIGENTE 

tações: o MFG, que é uma rede dobrada, isto é, 
onde elementos passivos (lugares) podem ser 
substituidos por sub-redes possibilitando a 
reutilização de elementos que aparecem com 
frequencia no dominio do design, como por 
exemplo os processos de montagem e 
desmontagem de peças, estoque intermediário, etc. 

o PFS foi inspirado no SADT [Marca 1988], e 
visa a modelagem conceitual de sistemas discretos 
quando os detalhes de cada processo ainda não são 
conhecidos. Portanto trata-se de uma representação 
formal para incluir abstração nos modelos. 

Recentemente, [Silva 1995] propôs uma 
formalização unificada do PFSIMFG, isto é, onde 
os elementos abstratos chamados de "activities" 
coexistem com os elementos "dobrados" da rede. 
Neste caso todos os elementos (ativos e passivos) 
da rede podem ser detalhados em sub-redes e 
novas equações de estado foram deduzidas para 
permitir a simulação do sistema em qualquer nível 
de abstração. 

Pretendemos explorar os recursos desta rede, 
principalmente as suas propriedades estruturais 
para formalizar o nosso problema de planIring. 

4. Descrição da Proposta 

Propomos uma metodologia para desenvol
vimento de um ambiente computacional para a 
automação parcial do planejamento de sistemas 
produtivos, baseado em IA. Usamos um meca
nismo baseado na análise estrutural de proprie
dades da rede PF SIMFG , que constitui o modelo 
conceitual (me) do problema de "planning". 
Usamos o PFS/ MFG, direcionando os resultados 
para Sistemas Flexíveis de Fabricação (SFF). 

4.1 As Componentes do Sistema: 

A Figura 5, a seguir, ilustra as componentes do 
sistema proposto. O sistema de "planning" possui 
duas componentes: (1) o Planejador Clássico (PC) 
que gera o Plano Inicial (po) e, (2) o Planejador 
Semi _Reativo (PSR) que tenta manter contínua
mente factível um Plano Modificado (pI ') a partir 
do Plano Corrente (PI), levando-se em conta 
"perturbações" ocorridas no sistema dinâmico. 

I =.or ~f5\ ... ; ... 
~ . 

Figura 5 As Componentes do Sistema de "planning" 

Este sistema não elabora planos de contingência. 
Ao contrário, elabora inicialmente um plano 
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factível que é tomado o plano corrente. Então, o 
sistema tenta manter este plano corrente factível, 
atuando continuamente de uma forma semi
reativa. 

O sistema está fundamentado no uso de um 
modelo conceitual (mc) do problema de "plan
ning" que está baseado na teoria de Redes de Petri 
e da IA. Este mc é utilizado tanto pelo PC -- para 
elaborar o plano inicial (po) -- como pelo PSR -
para manter contínuamente factível um Plano 
Modificado (PI ') a partir do Plano Corrente (PI), 
levando-se em conta "perturbações" ocorridas no 
sistema dinâmico. O que diferencia estas duas 
componen-tes do sistema de "planning" está na 
forma como cada uma delas utiliza o mc. PC 
traduz o mc em cláusulas PROLOG, para então 
aplicar um Método de "planning" Clássico para 
elaborar o Plano Inicial (po). PSR traduz o me 
em Lógica Modal Dinâmica, para então 
validar/modificar o Plano Corrente (PI), 
elaborando (ou não) um Plano Modificado (P I'). 

4.2 A Metodologia: 

PASSO I: abordagem do problema como um 
sistema por eventos discretos, identificando os 
seus elementos determinantes dos possíveis 
estados do sistema. 

PASS02: elaboração do modelo conceitual (mc) 
do problema de "planning" do sistema 
produtivo, usando o PFSIMFG iniciando pelo 
modelo mais abstrato. 

P ASS03: . tradução do mc em cláusulas PROLOG 
para se aplicar o Planejador Clássico (estático). 

P ASS04: construção incremental de um plano 
inicial (po) usando o Planejador Clássico. 

P ASS05 : tradução do me em Lógica Modal 
Dinâmica para se aplicar <> Planejador Semi
Reativo (dinâmico). A axiomatização da RdP 
em Lógica Dinâmica está em [Silva 1992a]. 

PASS06: manutenção semi-reativa do plano 
corrente (PI), validado ou re-planejado 
continuamente como um novo plano (pI '), 
levando-se em conta "perturbações" ocorridas 
dinamicamente no sistema dinâmico 
representado pelo me, usando o Planejador 
Semi-Reativo Proposto. 

P ASS07: validação da solução implementada 
fazendo testes usando exemplos cujos 
resultados sejam conhecidos ou possam ser 
verificados. 

5 O Modelo Conceitual (mc): 

O mc não corresponde a um só plano mas, 
sim, consiste de uma representação do problema de 
"planning" e, como tal, corresponde à combinação 
de todos os planos factíveis ou não do sistema. O 
modelo conceitual é híbrido sendo constituído pelo 
modelo descritivo (PFS) e pelos modelos 
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funcionais(MFG). No modelo integrado proposto 
acima temos que o modelo descritivo e funcional 
podem ser combinados de modo que o 
planejamento pode ser feito por especificação de 
propriedades e pela verificação dos resultados, 
comcomitantemente. 

5.1 O Planejamento Semi-Reativo (PSR): 

O Planejador Semi-Reativo (PSR) baseia-se em 
Provado r Automático de Teoremas (P AT) para a 
Lógica Moda!. [Bibel 1983] apresenta um P A T 

. para Lógica de Predicados de Primeira Ordem 
(LPPO); onde se situa a Lógica Moda!. O PSR faz 
uma análise da estrutura da RdP, por exemplo, 
identificando, a partir da estrutura da rede, 
possíveis formas para direcionar o processo de 
busca de soluções (como o nó essencial no 
problema do mundo de blocos). A verificação dos 
resultados se faz pela análise de propriedades 
comportamentais, como vivacidade, conserva
tividade, consistência, distância síncrona, etc. 

Em [Kagoha 94] foi proposto um sistema onde 
o planejamento da produção, feito a nível de SPP é 
propagado para o nível de design (pP AC) e 
posteriormente para o nível fábrica e suas estações 
de controle. Neste caso o que chamamos de 
"layer" fica bastante claro, e está associado a estes 
três níveis básicos. Evidentemente, em um sistema 
flexível, é possível que dois ou mais produtos 
sejam manufaturados simultâneamente e, neste 
caso, a passagem do nível design para o nível 
fábrica só se completa quando o design de ambos é 
finalizado. Se este processo não é sincronizado, a 
passagem ainda pode ser representado na nova 
formulação do PFSIMFG, mas, ainda assim, 
tomamos a finalização do design de todos os 
produtos do mix como um marco da transferência 
de controle do nível design para o nível fábrica. 

No caso de alguma ação emergencial (devido a 
erros ou situações externas inesperadas durante o 
processo de manufatura), os níveis mais próximos 
do chão de fábrica têm precedencia sobre os mais 
abstratos. O sistema é Semi-Reativo porque trata 
apenas dos casos em que ocorre um acréscimo de 
novas tarefas. O cancelamento de tarefas previstas 
é tratado simplesmente eliminando-se a sua 
execução do plano corrente. O sistema considera 
apenas casos onde as modificações necessárias no 
plano original possam ser consideradas como 
perturbação, isto é, não causam mudanças muito 
drásticas no plano. Deste modo, cada "layer" pode 
desenvolver, usando técnicas de IA, um plano 
mutante, baseado no conhecimento adquirido na 
análise da estrutura do problema, que manterá o 
sistema funcionando em padrões baixos de otimi
zação até que um novo plano o substitua (Fig. 7). 
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plano 
emergencial 

plano 
antigo 

quebra de 
ml\quina 

plano novo 

inicio do 
novo plano tempo 

Fig.7 Intervalo coberto pelo "plano emergencial" 

A metodologia proposta contempla ainda 
restrições de tempo, considerado na representação 
do PFSIMFG que estamos usando ' como um 
parâmetro associado às atividades [Silva 92]. 
Conhecendo as estimativas de tempo associadas a 
cada atividade do processo, e tendo uma boa 
estimativa do tempo de mutação em cada "layer"é 
possível avaliar o tempo em que o plano 
emergencial vai estar ativo. Apesar de ser uma 
avaliação heurística e não uma análise qualitativa, 
esperamos que isto nos forneça base suficiente para 
minimizar o tempo de vida do plano emergencial, 
pelo menos no que que depender do design do 
sistema. 

6. Uma aplicação em SFF 

Como uma aplicação mais realística das idéias 
centrais relacionadas com ,o nosso trabalho, 
apresentamos a sequenciação de tarefas num SFF 
do tipo "job shop" [Shimad 93], com quatro tipo de 
peças e com três máquinas. Cada peça apresenta 
dois roteiros de produção; como mostra a Tabela 
1, a seguir. 

Peca PI P2 P3 P4 
Taráu 01 0203 04 m 06 070809 010 011012 
Pn:-C 0102 - O4.m 09 
J>roccs Mia. M2 MI M3 MI M2 M3 M3MI M3 MI Ml M2 
Banco r T....,o 4 3 2 6 3 3 3 3 6 2 4 3 
J>roccs I M*q. M3 M2 MI M2 M3 MI M3Ml M2 M3 M2 MI 
Altan. Tamo 6 6 4 6 4 3 4 3 7 2 4 3 

Tabela 1 Processos para Manufatura em SFF 

Os passos da metodologia, no item 4.1, são: 

PASSO 1: Os elementos fundamentais para o pla
nejamento do sistema dinâmico são: horizonte 
de planejamento ('t), demanda, linha de 
produtos ( PI, P2, P3 e P4), recursos 
produtivos (MI, M2 e M3), roteiro de produção 
e factibilidade do plano. 

PASS02: . Vamos modelar ó problema usando 
PFSIMFG. A Fig.8, a seguir, mostra o diagra
ma PFS do sistema. 

prneeio 

1-
.otolro(Dl) 

Figura 8 Esquema PFS de um SFF 

A Fig.9, a seguir, mostra a rede PFSIMFG que 
representa o plano de mais alto nível, no nível 
de gestão ou de SPP. Admite-se o uso da 

.~ 
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·política de estoque "just-in-time", i.e., não há 
nenhum estoque de insumos ou produtos 

~ ________________ ~ .• ~h~o~riz~o=nt~e ____ ~ 
do planejo 

recursos 

Figura 9 Rede MFG ao nível da gestão 

Este plano deve ser detalhado para o nível de 
supervisão para atender as restrições tecnoló
gicas: roteiros de produção e alocação de recur
sos compartilhados. 

Fig. 10 Rede MFG da atividade produção 

A Fig.I 0, acima, mostra a rede MFG para a 
atividade de produção da peça PI. A Figura 11, 
a seguir, mostra a rede MFG para a atividade 
de produção da peça P 1. 

____________ •• <>t~PI~ __________ ~ 

Figura li Rede MFG da peça PI 

A duração plano tp = max(tPi, i=I,,4). Para 
que o plano seja factível, a duração do plano tp 
deve ser menor que o horizonte do 
planejamento 'to A Fig. 12a mostra a rede 
PFSIMFG para os roteiros de produção para a 
operação Op 1 na peça P 1. 

Figura 12a - MFG para a operação Opl na Peça PI 

A duração da Op 1 depende tOpI depende do 
roteiro escolhido. Tem-se, deste modo, um 
estimador grosseiro para a tp. Esta é feita a 
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nível de gestão. Se o horizonte do planeja
mento 't for maior que tp (pessimista e/ou 
otimista) estimada, o plano poderá ser detalha
do no nível mais abaixo. 

PASS03: Usamos a seguinte regra de prioridade 
para escolher a operação seguinte quando . há 
conflito o uso de recursos: o menor tempo de 
processamento. 

PASS04: simulação da rede: Se a demanda é 
unitária para cada produto e todas as máquinas 
disponíveis. Então, para 't = 24 horas, o esti
mador obtém os seguintes limitantes: 
a) tp otimista = max(I6,IO,I8) = 18 e, 
b) tp pessimista = max(l4,23,2I) = 23. 
A condição necessária está atendida, 't > tp. 
Portanto, continuamos ao nível de supervisão. 

P ASS05: implementamos este problema em com
putador usando o ARITY /PROLOG. 

PASS06: Usando o programa acima, obtivemos a 
alocação mostrada na Figura 13, a seguir. 

Ml: 07( )01 5 ~ 012(7) 

W: 02(8) 06(9) 69(10) 

1 4 6 7 10 14 16 23 27 33 34 

Figura 13 Alocação gerada pela simulação da rede 

7. Conclusão 

A sequenciaçãogerada na aplicação descrita 
no item 6, acima foi encontrada dentro de um 
tempo de processamento de 5 segundos, usando 
um microcomputador tipo ffiM PC 486 DX2 de 
66 Mhz. O resultado da implementação referida no 
item 6, acima, mostrou ser uma solução eficiente e 
sem "backtracking" na falha para problemas de 
planejamento em sistemas dinâmicos, i.e., com 
qualidade assegurada desde o princípio. 

Estamos no momento trabalhando no 
desenvolvimento de um sistema inteligente para a 
geração de planos mutantes. Este sistema estará 
acoplado com um ambiente de RdP de modo a 
obter de forma automática os dados da análise 
estrutural do problema de planejamento. Uma 
integração completa destes dois módulos em um 
ambiente único está fora do escopo deste trabalho. 
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Resumo: A maioria dos sistemas de planejamento possuem uma representação interna do 
mundo baseada na lógica clássica. O crescente uso desses sistemas em aplicações do mundo 
real trouxe problemas relacionados com a dificuldade em se representar e tratar fenômenos 
naturais, como contradição elou paracompleteza. Neste trabalho é apresentada uma nova 
abordagem para a representação interna do mundo em sistemas de planejamento. O sistema 
aqui descrito faz uso de uma lógica não clássica - a lógica Paraconsistente Anotada - na 
representação do mundo e na manipulação dessa. 

1.IDtroduçio 

Planejamento tem sido um tópico de pesquisa muito ativo na área de Inteligência Artificial, nos últimos 30 
anos. Nesse período, foram e continuam sendo desenvolvidas diversas abordagens para sistemas de 
planejamento. Contudo o que se tem observado é que. nestas diversas abordagens, a representação do mundo 
tem sido efetuada com base em linguagens de 1 ª ordem clássicas e algumas de suas extensões. 

Apesar dos esforços e evoluções das técnicas dos diversos tratamentos, a forma de representação do mundo 
usualmente tem sido efetuada com o emprego de linguagens de I' ordem clássica e algumas de suas extensões, 
porém. sabe-se que não apenas em planejamento, como em Inteligência Artificial, muitas situações naturais 
não podem ser descritas nesta linguagem. Como conseqüência, na maior parte dos casos, os planejadores vem 
sendo aplicados em mundo simulados ou simplificados. 

Na tentativa de se obter um descrição mais natural - e, portanto, mais fiel - do mundo, necessita-se buscar 
linguagens lógicas mais adequadas. Um dos fenômenos naturais e importantes que se depara ao descrever o 
mundo real são os da inconsistência elou paracompleteza. 

Este trabalho propõe uma abordagem de planejamento tendo como linguagem lógica subjacente para a 
descrição e a manipulação do mundo uma lógica não clássica, a lógica paraconsistente anotada. Como 
resultado deste estudo, foi desenvolvido um planejador que permite trabalhar com descrições contraditórias e 
paracompletas 

2. Lógicas Paraconsistentes, Paracompletas e não-Aléticas 

Seja 7 uma teoria fundada sobre uma lógica.t, e suponha-se que a linguagem de 7 e de .t contenha um símbolo 
para a negação - se houver mais de uma negação. uma delas deve ser escolhida, -pelas suas características 
lógico formais. 7 diz-se inconsitente se ela possuir teoremas contraditórios~ isto é~ um é a negação do outro~ 
caso contrário, 7 diz-se consistente. 7 diz-se trivial se todas as fórmulas de .t - ou todas as fórmulas fechadas 
de .t - forem teoremas de 7, em hipótese contrária, 7 diz-se não-trivial. 
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Na lógica clássica e em muitas categorias de lógica. a consistência desempenha papel deveras importante. Com 
efeito. na maioria dos sistemas lógicos usuais. uma teoria 7 é trivial, então 7 é inconsistente e reciprocamente. 

Uma lógica..t chama-se Paraconsistente se puder servir de base para teorias inconsistentes mas não-triviais. 

Um outro conceito significativo para o que se segue é o de lógica paracompleta. Uma lógica ..t chama-se 
Paracomp/eta se ela puder ser a lógica subjacente a teorias nas quais se infringe a lei do terceiro excluído na 
seguinte forma: de duas proposições contraditórias. uma delas é verdadeira . . De modo preciso. uma lógica se diz 
paracompleta se nela existirem sistemas nâo-triviais maximais aos quais não pertencem uma dada fórmula e 
sua negação. 

Finalmente, uma lógica..t denomina-se Não-A/ética se..t for Paraconsistente e Paracompleta. 

Os termos Lógica Paraconsistente. Lógica Paracompleta e Lógica Não-Alética foram cunhadas pelo filósofo 
peruano Francisco Miró Quesada. 

3. O Sistema Paraplao 

Em diversos casos do mundo real . a evidência tem um papel sumamente importante na tomada de decisões 
[Subrabmanian 87b]. Quando confrontado com a toma da de decisão na presença de informações contraditórias 
elou paracompletas, um agente inteligente deve pensar em todas as possibilidades - ele deve investigar entre 
todas as evidencias e então decidir que curso de ação tomar. 

Falando-se mais tecnicamente, crença humana não é o mesmo que conhecimento. No raciocínio evidenciaI, 
dois valores são associados com. uma proposição 'P. Esses valores podem ser pensados como retratando a 
evidência para 'P e evidência contra 'P. Nenhuma restrição é colocada nestes valores exceto que estejam no 
intervalo [0,1]. 

Definiçio 3.1: Se p é um átomo, e J..L}, J..L2 E [0,1]. então diz-se que p : [J..LJ, J-L2] é um átomo anotado 
evidencia/mente. ~ chama-se parte atômica de p : [J-LJ, J-L2] enquanto [J..LJ, JJd chama-se anotação evidencia/ de 
p : [J..Lt, J-L2]. J-LI denomina-se evidência de p e J..L2 a evidência contrária de p. 

Considera-se um reticulado 'te = < l'tel, ~ >, onde 'te = (0,1] X [0,1] - [0.1] indica o intervalo unitário de 
números reais -, a ordenação S; sobre 'te é definida como se segue: 

Os átomos anotados evidencialmente se comportam como os átomo anotados descritos em [Abe 92], [Blair 88], 
[da Costa 89], [da Costa 91a], [da Costa 91b], desta forma, as noções de Cláusula de Hom Generalizada, 
unificação, interpretação. Programa de Hom Generalizado, modelo mínimo e fechamento podem ser 
naturalmente aplicados aos átomos anotados evidencialmente. 

Definiçio 3.2: O operador de negação -: f"e ~ f"e é definido como: 

Definiçio 3.3: A conjunção e a disjunção das anotações evidenciais [J-LI, J..L2], [VI, V2] E f"e, juntamente com a 
função • :'te ~ 't, que faz o mapeamento de evidências em crenças. são definidas como se segue: 



" 
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r T se ~1 = ~2 e ~1 * o . 
• ([~l,J.1l]) = i 

l Jll - ~1 caso contrário. 
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Def'miçio 3.4: O átomo anotado evidencialmente p : [~}, ~2] diz-se perfeitamente definido se ~I + ~~ = 1. O 
átomo p : [~I. ~1) diz-se sub-definido se ~l + Jl2 < 1. O átomo anotado evidenciaI mente p : [~l, ~2] diz-se 

sobre-definido se JlI + Jl1 > 1. 

Definiçio 3.5: A função .. : 'te -+ [-100.100] dado por 

chama-se função de determinação do grau de definição de uma anotação evidenciaI. Naturalmente, ela 
determina0 grau de definição de uma anotação evidenciaI. 

O grau de definição de um átomo evidenciai tem vaIor negativo quando este for sub-definido - com o valor 
mínimo de definição. -100~ para os átomos com a anotação [0,0] -, possui valor positivo quando o átomo for 
sobre-definido - com valor máximo, 100, quando a anotação do átomo for igual a rI , I] - e grau de definição ° quando o átomo for perfeitamente defInido. 

3.1. O Sistema 

Mais do que uma nova abordagem para planejamento, o Paraplan . consiste de um novo tratamento para a 
representação interna do mundo e dos mecanismos que a manipulam. Isso é efetuado através do emprego de 
uma lógica não-clássica - lógica anotada paraconsistente - como lógica subjacente para a representação e 
manipulação do mundo. 

Uma uma exposição detalhada sobre a lógica anotada de primeira ordem pode ser encontrada em rAbe 92] . 

Na verdade, pode-se aplicar a lógica paraconsistente em qualquer uma das abordagens de planejamento 
existentes. Com o objetivo de aplicar os conceitos expostos neste trabalho, foi implementado um planejador não 
hierárquico [Fikes 71], baseado em pilhas de metas, denominado Paraplan. 

Para exemplificar o funcionamento do sistema Paraplan, usa-se usado o conhecido Mundo dos Blocos, pois 
seu domínio é considerado suficientemente complexo para exigir que cada um dos mecanismos de resolução 
de problemas seja aparente e, por outro lado, simples o bastante para que se possa encontrar exemplos de 
fácil compreensão. 

I ~ I c 

Figura 3.1: Estado no Mundo dos Blocos 
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3.2. Descriçio do Mundo 

No sistema Paraplan, o mundo é representado internamente como uma conjunção de átomos anotados. 
denominados descritores do mundo. A cada um dos descritores é associado um grau de evidência: para 
representar o estado da Figura 3.1, por exemplo, pode-se ter a seguinte conjunção: 

b sobre a : [0.8,0.2] & 
a sobre mesa: [0.9,0.3] & 
c sobre mesa : [1,0] & 
a sobre c : [0.3,0,9] & 
livre(a) : [0.3,1] & 
livre(b) : [1,0] & 
livre(c) : [0.7,0.1] 

A informação de que a não está sobre c pode, a primeira vista, parecer redundante e desnecessária. mas não o 
é. Esta informação pode ser usada futuramente no calculo do grau de evidência de um outro descritor, por 
exemplo o de que C está livre. 

Conforme as defmições 3.3, 3.4 e 3.5 vistas anteriormente, é possível fazer as seguintes análises quantitativas 
desta descrição do mundo: 

i. Aplicando-se a função. é possível determinar o grau de crença de cada um dos descritores do 

mundo. Por exemplo, há uma crença mínima de 0.6 de que o bloco a está sobre a mesa e uma 
crença de -0.7 de que o bloco a está livre; 

ii. Os graus de definição de cada um dos átomos anotados, também, podem ser determinados; por 
exemplo: 

• b sobre a : [0.8,0.2] está perfeitamente definido, com .([0.8,0.2]) = O; 

• a sobre c : [0.3,0,9] está sobre«finido, com .([0.3,0.9]) = 20; 

• livre(c): [0.7,0.1] está sub-definido, com .([0.7,0.1]) = - 20. 

iii. É possível associar um valor de evidência à descrição do mundo, aplicando-se a operação 1\ às 
anotações evidenciais dos átomos de valores de crença J.1 verdadeiros, com .J.1 E ]0,1]. O valor de 
evidência associado ao mundo descrito acima é [0.8,0.3], pois: 

[0.8,0.2] 1\ [0.9,0.3] 1\ [1,0] 1\ [1,0] 1\ [1,0] = [0.8,0.3] 

No Paraplan as análises i e ii permitem estudar individualmente cada descritor do mundo. atribuindo valores 
de crença e de definição a cada um deles. Neste sistema, o valor de definição é empregado para determinar a 
"'qualidade" de uma informação. Átomo com alto grau de sobre-determinação ou de sub-determinação são 
pouco confiáveis, havendo no Paraplan mecanismos para melhorar a qualidade destes átomos. A análise iii, ao 
contrário das duas primeiras, permite uma avaliação da descrição do mundo como um todo; a descrição do 
mundo será ideal quando o grau de evidência da descrição levar a um valor de definição igual a zero. 

Uma quarta análise é feita, ainda, na descrição do mundo no sistema Paraplan. Esta análise associa um grau de 
crença a esta descrição. 

Definição 3.6: O grau de crença do mundo é igual ao descritor com o menor grau de crença verdadeiro. 

O grau de crença do mundo descrito acima, por exemplo, é igual a 0.6. 

3.2. Os Operadores 

Os operadores são especificados de acordo com o problema a ser resolvido e são eles que caracterizam as ações 
attavés de pré-condiç6es e efeitos. No sistema Paraplan, os operadores estão definidos da seguinte forma: 

\~ 

:~ 
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i. Prkondições: são as condições que o estado corrente deve satisfazer para que se possa executar 
determinada ação através do uso de um operador. No sistema Paraplan. as pré-condições são 
representadas por um conjunção de átomos anotados, indicando a crença mínima necessária em 
cada condição. 

ii. Efeitos: são os descritores que se tornam verdadeiros e os que se tornam falsos, após a aplicação 
do operador. No sistema Paraplan. os novos graus de evidência dos descritores modificados por um 
operador, são calculados levando-se em conta os graus de evidência dos descritores que compõem a 
pré-condição e o grau de eficiência do operador. Desta forma, os efeitos de um operador são 
descritos da seguinte forma: 

a. Grau de eficiência do operador: a cada operador associa-se um grau de eficiência ,. Um 

operador, por exemplo, com grau de eficiência, = 0.9 possui até 900/0 de chance de obter 

sucesso após sua execução~ 
b. Fatos verdadeiros: são os fatos que se tornarão verdadeiros após a aplicação do operador~ 
c. Fatos negados: são os fatos que se tornarão falsos após a aplicação do operador. 

3.4. O Supervisor 

o supervisor é o módulo do sistema Paraplan responsável por manter a consistência na representação do 
mundo. Toda informação oriunda do mundo exterior - enviada por sensores ou outros agentes - passa por 
este módulo, que combinando técnicas de fechamento[Blair 87]. fechamento secundário amalgamamento 
[Adali 81] trata e elimina as inconsistência provenientes do mundo. 

4. Conclusões 

Apesar dos fenômenos de inconsistência e paracompleteza serem comuns na representação do mundo real, eles 
não podem ser tratados diretamente através da lógica clássica, na qual a maioria das linguagens de 
programação estão baseadas. 

o sistema Paraplan demonstrou que a lógica Paraconsistente Anotada pode ser usada na manipulação e no 
tratamento das inconsistências e da paracompleteza existente na representação do mundo, não apenas em 
sistemas de planejamento, mas na Inteligência Artificial como um todo. 
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Resumo 
Este artigo apresenta a extensão de um sistema computacional desenvolvido para a solução de problemas 
genéricos de decisão com restrições (PDRs) , possibilitando o tratamento de problemas com otimização de 
múltiplos objetivos considerando-se incertezas. A formatação de múltiplos objetivos pode ser alcançada pela 
introdução de um índice de mérito global, que agrega e pondera as funções objetivo, elou através da 
consideração explícita de funções objetivo como restrições do problema. Durante o procedimento de busca, 
somente soluções com índices progressivos são aceitas pelo sistema. As incertezas e imprecisões do PDR são 
tratadas pela utilização da teoria de conjuntos difusos. As grandezas incertas são representadas por números 
difusos triangulares, e todas as operações aritméticas e funções que envolvem estas grandezas são realizadas de 
forma difusa. Um exemplo de aplicação para o problema de planejamento de redes de distribuição de energia 
elétrica, considerando múltiplos objetivos e incertezas, ilustra a ferramenta proposta. 

1. INTRODUÇÃO 
OS Problemas de Decisão com Restrições (PDRs) 
compreendem uma vasta classe de problemas de 
planejamento, caracterizados por múltiplos 
objetivos. restrições genéricas, decomposição em 
sub-objetivos e recursos para replanejamento. Um 
plano de viagem, o estabelecimento de borários 
numa escola ou numa fábrica, a conexão dos 
componentes de um equipamento, a configuração 
de uma rede de distribuição de energia elétrica, 
podem ser citados como exemplos de PDRs. 
Dependendo do domínio existente, a busca de 
soluções para estes problemas pode resultar em 
explosões combinatórias, com um extenso espaço 
de soluções viáveis. 
As referências [Kagan&Bigham-1993] e [Petrie-
1990] apresentam especificações de sistemas 
computacionais para o modelamento desta classe 
de problemas. O sistema descrito na primeira 
destas referências, designado neste artigo por CDP-
1, constitui uma shell, que possibilita a 
representação do problema a ser analisado e a 
declaração de regras específicas (ou operadores) 
para a sua solução. O procedimento de busca 
baseia-se num mecanismo de inferência, que 
obviamente independe do problema a ser 

analisado, e que segue metodologia de 
planejamento hierárquico ·não linear. Os 
componentes principais do CDP-I são: objetivos, 
''frames ", restrições e operadores. Objetivos e 
sub-objetivos definem o problema e são 
dinamicamente gerados pela aplicação de 
operadores. "Frarnes" representam classes e objetos 
do problema. Operadores são entidades que podem 
ser aplicadas quando um conjunto de condições é 
satisfeito. Restrições são estados ou limites que não 
podem ser violados pela aplicação de um operador. 
O CDP-l possibilita o tratamento de PDRs com 
múltiplos objetivos, · que podem ser (e geralmente 
são) conflitantes entre si. Um processo de 
otimização de um problema com múltiplos 
objetivos não resulta necessariamente em uma 
única solução. Neste caso, um conjunto de soluções 
eficientes ou não dominadas pode ser determinado, 
e preferências subjetivas, baseadas na ex-periência 
do. tomador de decisões, devem ser consideradas 
para a delernrinação da(s) allenlaliva(s) mais 
satisfatória( s). 
Muitos PDRs apresentam. adicionalmente, 
imprecisões e incertezas de dados, parâmetros de 
avaliação · e até mesmo de objetivos. As restrições 
de um problema também podem, em alguns casos, 
ser classificadas por graus de severidade, quando 
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algumas delas podem ser consideradas, por 
exemplo. suaves ou passíveis de relaxamento. 
Este trabalho apresenta uma extensão do COP-I, 
denominada de CDP-2. que utiliza a teoria de 
conjuntos difusos para o tratamento de imprecisões 
e incertezas de um POR. Os dados. os parâmetros 
das restrições e dos objetivos do problema podem 
ser modelados por números difusos triangulares. e" 
todas as operações envolvendo estas grandezas 
passam a ser realizadas de forma difusa. A 
comparação de alternativas em um POR com 

" múltiplos objetivos também é analisada em 
ambiente difuso. I 

O artigo está organizado em seis itens. No item 2 
são apresentados sucintamente os conceitos e as 
técnicas utilizadas para o tratamento das grandezas 
difusas: a " aritmética difusa, a comparação de 
números difusos e a comparação de alternativas 
para PORs com múltiplos objetivos. No item 3 
apresenta-se a formulação do problema de 
configuração de um sistema de distribuição de 
energia elétrica, considerando-se múltiplos 
objetivos e incertezas. No item 4 são apresentados 
os resultados da utilização do COP-2 para o estudo 
de configuração de uma rede de distribuição de 
energia, considerando-se múltiplos objetivos, quais 
sejam, (a) os custos de instalação e de operação da 
expansão do sistema, (b) a confiabilidade e (c) um 
índice técnico que leva em conta os níveis de 

" tensão e de carregamento da rede elétrica. 
Inicialmente, o modelamento do problema é 
determinístico. Em seguida, passando a uma 
formulação possibilística do problema, são 
apresentados alguns aspectos relevantes com 
relação às incertezas do mercado de energia 
elétrica e dos parâmetros das funções objetivo. que 
são representadas através de números difusos. No 
item 5 são apresentadas as conclusões e 
comcntários finais c. no itcm 6. as rcfcrências 
bibliográficas. 

2. OPERAÇÕES COM NÚME
ROS DIFUSOS NO CDP-2 
Um número difuso pode ser definido como um sub
conjunto difuso em R Um número difuso 
triangular (T.F.N.) Ã é um tipo particular de 
número difuso, representado por uma tripla de 
números reais (aI, a2. a3). conforme figura 1. com a 
seguinte função de pertinência: 

O , x<a1 
x-a1 -----=--, a1 =:;; x=:;; a2 

Il-(x) = a~ -a1 
A a 3 -x 

----=~-, a., =:;; x=:;; a. 
a3 -a2 - -

O • x> a 3 

As operações aritméticas podem ser estendidas aos 
números difusos, a partir do princípio da extensão 
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(Zadeh-1975). As operações de adição. subtração e 
multiplicação de um T.F.N por um escalar 
resultam em um outro T.F.N .. As operações de 
multiplicação e divisão de dois T.F.N.s. e inversão. 
exponenciação. logaritmo e potenciação de um 
T.F.N., não resultam necessariamente em um 
T.F.N .. mas podem ser aproximadas em muitos 

casos práticos. Assim. sendo Ã = (aI, a2. a3) e B = 
(bl, b2, b3). obtém-se: 

Ã (+)B (aI + bl . a~ + b~ . a~+ b~) 
Ã(-)B (a.-boi .a2-b2 .a3-b.) 

k Ã (kal . k.a~ . ka3) 

Ã (.) B _ (aI. bl . a2 . b~ . a3. b3) 

Ã -1 _ (1/a3 . 1/a2 . 1/al ) 

Ã (:) B _ (aI / b~ , 32/ b2 • a~/ bl) 

ln( Ã ) _ (In ai • In 31 , In 33 ) 

cÃ _ (cal ,cal . Ca3 ) 

Ã n _ (aln
, a2n 

• a3
n 

) 

x 

Figura 1 - Representação de um T.F.N. 

No COP-2, para facilitar o usuário quando da 
utilização de algoritmos procedurais, desenvolveu
se uma biblioteca com as operações acima. As 
operações envolvendo variáveis difusas declaradas 
na descrição do problema na shell do COP, são 
automaticamente efetuadas com a aritmética 
difusa. 
Existem várias técnicas para a comparação e 
ordenàção de números difusos. e que em alguns 
casos apresentam resultados conflitantes entre si. 
[Dubois&Prade-1980] apresentam uma expressão, 
derivada do princípio da e>.1ensão. para a 

comparação de dois números difusos. Sendo Ã e 

B dois números difusos, o grau de possibilidade de 

Ã ser maior que B é definido como: 

v(Ã~B) = sup min(ll- (X),Il_(X)] 
X, )" .x~y A B 

Se Ã = (aI, a2, a3) e B = (bl. b2. b3) forem dois 
T.F.N.s. resulta: 

v(Ã ~ 13) = I se a 2 ~b2 

v(B~Ã) = max(ÃnB) = IlÀ (c) = Ilà(c) 

onde c é o ponto de interseção entre as funções de 

pertinência de Ã e B . conforme pode ser observado 
na figura 2. Por este critério, deve-se obter sempre 

V(Ã ~ B) e v(B ~ Ã-), e o valor IlÃ (c) = Ilé (c) 

determina o grau de separação entre os dois 
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números. Se o valor min [V(Ã ~ B) ~ v(B ~ Ã)] for 
próximo de 1. então considera-se que os dois 
números sejam aproximadamente iguais. 

J..l 
1 

B A 

J..l_(c) . . .. .... ..... .. .. . 
A 

c x 
Figura 2 - Comparação entre I.F.N.s 

[Kaufmann&Gupta-1988] apresentam uma outra 
técnica, baseada na aplicação sequencial de três 
critérios: deslocamento. moda e divergência. Para o 
primeiro critério, são calculadas duas áreas a partir 
da origem (x=O). a primeira delimitada pelo lado 
esquerdo do número difuso e a segunda pelo lado 
direito. O deslocamento do número difuso com 
relação à origem é definido como sendo a média 
destas áreas. Sendo Ã = (aI. a2, a3) um T.F.N .. 
resulta: 

R- = (R _ +R _ ) = a]+2a 2 +a3 
A LA RA 4 

com R _ = a] + a 2 e R _ = a 2 + a3 
LA 2 ~'RA 2 ' 

Se a desigualdade entre dois números difusos não 
for bem definida pela diferença dos valores obtidos 
por este critério. utiliza-se a moda (valor com 
pertinência igual aI). e. se ainda assim a 
indefinição persistir. verifica-se a divergência em 
tomo da moda. 
Os dois métodos de comparação foram 
implementados no CDP-2, por terem aplicações 
específicas em diferentes situações. 
Um dos métodos para o tratamento de problemas 
de programação matemática com múltiplos 
objetivos considera a otimização de uma função (ou 
um super -objetivo) que agrega e pondera os 
objetivos indi"iduais. Para um problema no qual 
foram determinadas n alternativas e dispõe-se de 
m critérios de avaliação, sendo rij a avaliação da 
alternativa i com relação ao critério j, e Wj a 
importância (peso) deste critério, resulta, neste 
método, o índice global da alternativa i dado por: 

R · = I 

rn 
Lw · r·· 
j=] J lJ 

rn 
LW · 
j=] J 

A melhor alternativa é selecionada simplesmente 
através da maximi7.ação deste índice, ou seja, 
max Ri , i=l, ... ,n. 
[Baas&Kwakernaak-1977] apresentaram uma 
versão difusa deste método. Os principais 
beneficios deste modelo difuso são que as 
imprecisões e incertezas presentes nas alternativas 
e nos pesos bem como o aspecto de subjetividade 
da tomada de decisão podem ser considerados, 
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podendo inclusive ser e~-pressos em linguagem 
natural. O método compreende dUas fases: a 
primeira fase determina números difusos de 
avaliação de cada alternativa. e a segunda fase 
procede à ordenação das alternativas. A · primeira 

. fase baseia-se no método da média ponderada. 
descrito acima. estendido aos números difusos. A 
segunda fase é determinada pela obtenção de dois 
conjuntos difusos, que definem uma estrutura de 
preferências. [Brown-1993] apresenta um 
algoritmo para o cálculo da média ponderada 
difusa. baseado na representação dos conjuntos 
difusos pelos seus cortes a. 

3. CONFIGURAÇÃO DE UM 
SISTEMA DE DISTRIBUiÇÃO 
Considerações Gerais: Um sistema de distribuição 
de energia elétrica deve ser capaz de atender ao 
crescimento da carga da região por ele atendida. 
quer pelo aumento da demanda dos consumidores 
existentes. quer pelo surgimento de novos 
consumidores. O planejamento da expansão do 
sistema tem por objetivo determinar os reforços 
necessários para o suprimento da energia elétrica, 
com o atendimento a critérios técnicos de operação 
da rede e níveis de qualidade desejados. 
Alternativas possíveis para a expansão do sistema 
de distribuição devem então ser propostas e 
comparadas. de acordo com um conjunto de 
critérios, para a seleção da melhor delas. Quando 
múltiplos ' objetivos ' são considerados, como a 
minimização dos custos e da energia não 
distribuída (END) . não é possível a determinação 
de uma única solução "ótima". Busca-se então 
alcançar um conjunto de soluções eficientes ou não 
dominadas. e preferências subjetivas devem ser 
consideradas para a seleção da alternativa mais . 
satisfatória. Uma solução é dita não dominada 
quando não é possível melhorar um objetivo sem 
que pelo menos um outro piore. Na figura 3 
representa-se graficamente um conjunto de 
soluções eficientes, considerando-se dois objetivos. 
custo e confiabilidade (END). Uma descrição 
detalhada do problema e sua formulação por 
programação matemática com múltiplos objetivos e 
incertezas é apresentada em [Kagan-1992] . 

Custo 

Crnin 

espaço de 
soluções 

anti-... ... .... ....• 
: ideal 

soluções 
eficientes 

ENP 

Figura 3 - Soluções não dominadas. 
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A Formulação de Múltiplos Objetivos no CDP-2: 
O procedimento principal de. solução do CDP-2 foi 
projetado de fonna tal a ser orientado na busca de 
uma solução viável otimizada. isto é, que atenda 
todos os objetivos do problema e suas restrições e 
que se aproxime da solução ótima através de uma 
estrutura de preferências de escolha de 
operadores/instâncias. Além disso, o controle do 
CDP-2 permite que o usuário requisite, caso 
existam, novas soluções para o problema, que são 
direcionadas para a solução ótima. 
Para o caso do planejamento de um sistema de 
diStribuição, criou-se uma função, que é processada 
sempre que uma nova solução é encontrada, e que 
calcula um índice de mérito da alternativa, 
contemplando-se os seguintes aspectos: (a) os 
custos de instalação de novas subestações e de 
novos trechos de rede~ (b) os custos de operação da 
rede (custos das perdas)~ (c) a confiabilidade do 
sistema, calculada pela energia anual não 
distribuída; (d) um índice técnico de operação da 
rede', que leva em conta os perfis de tensão nos nós 
de carga do sistema e os carregamentos dos cabos 
utilizados nos trechos de rede. Considerando os 
valores referentes à uma dada solução encontrada: 
Co : custo total (instalação e operação) 
Eo : energia não distribuída (END) 
To : índice técnico de operação· (valor entre O elO) 
e CI , EI ,TIos correspondentes valores de uma 
nova solução, calcula-se o índice de mérito (IM) 
desta última através da expressão: 

Pc Il.C + PE ll.E + PT Il. T 
IM = 

Pc + PE + PT 
onde: 

Co - CI Il.C = 
CO 

Il.T = T,I - Lo 
To 

Pc: peso do Custo; 
PE : peso da END; 
Pr : peso do Índice Técnico. 
Introduzindo-se na shel/ a restrição: 

(Eq.3.1) 

IM ~ E • E ~ O (Eq.3.2) 

garante-se que somente soluções melhores, ou seja, 
com variação global dos componentes do índice de 
mérito não menor que uma precisão E , scrão 
consideradas no procedimento de busca do CDP-2. 
Destaca-se que esta formulação trclZ muita 
flexibilidade para o usuário efetuar seus estudos. 
Por exemplo, para buscar soluções de custo 
mínimo, basta fazer: Pc = 1, PE = O , Pr = O. Para 
otimizar a função confiabilidade, porém com custo 
total não superior a um certo limite, CMAX, faz-se 
pc = O, PE = 1 , Pr = O e introduz-se uma nova 
restrição: Cj ~ CMAX ' 

O T,.atamento de Incertezas no CDP-2: Para a 
consideração de incertezas na resolução de um 
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PDR no CDP-2, o usuário deve identificar todas as 
grandezas difusas na shelJ, através de simbologia 
apropriada. Uma vez identificada uma grandeza 
difusa, todas as operações envolvendo esta 
grandeza serão realizadas de fonna difusa. Para o 
problema. de configuração de um sistema de 
distribuição contemplando-se múltiplos objetivos. 
os autores desenvolveram dois procedimentos que 
utilizam e determinam variáveis difusas: uma 
função para cálculos de fluxos de potência e uma 
função para o cálculo do índice de mérito. Na 
função fluxo de potência, as demandas nos nós de 
carga da rede são modeladas por T.F.N.s. 
Consequentemente. os fluxos de potência nos 
trechos. as perdas, e as tensões nos nós da rede 
resultam T.F.N.s. A função índice de mérito 
determina, para cada solução que atenda aos 
critérios técnicos, o índice determinado pela 
equação 3.1, porém com a extensão difusa citada 
no item 2. 
As restrições inseridas no CDP-2, quais sejam. os 
limites de carregamento e de tensão. e melhoria do 
índice de mérito (vide expressão 3.2) também são 
então tratados de fonna difusa. 

4. EXEMPLO DE APLICAÇÃO 
Um exemplo de estudo de configuração de um 
sistema de distribuição de energia elétrica 
considerando-se múltiplos objetivos e incertezas é 
apresentado neste item para mostrar as 
potencialidades do CDP-2. Na figura 4 apresenta
se o sistema a . ser estudado. Na tabela I 
apresentam-se os dados de demanda e. na tabela 2. 
os dados referentes aos componentes do sistema. 

10 1 

~5 
2 

• 
trecho 

--existente 

······ ··candidato 

3 • ..... ~ .... ··n····· .......• 6 subestação 
~ 12 • existente 

7 : 8 : 11 ~ . 
o candidata 

• ·· ··· ··.· ·· ······n····· ··· ···· .. 9 

Figura 4 - Sistema de distribuição a ser estudado. 

Barra 1 2 3 4 5 6 
Demanda (MV A) 5.0 5.0 2.0 5.0 4.0 5.0 
Barra 7 8 9 10 11 12 
Demanda (MV A) 6.0 5.0 5.0 0.0 2.0 5.0 

Tabela 1 - Dados de demanda. 

Inicialmente procedeu-se ao modelamento 
determinístico do problema. A matriz obtida pela 
otimização de cada função . objetivo (custo, . 
confiabilidade e índice técnico)~ é apresentada na 
tabela 3. As restrições do problema foram: i-

.S 



...... 

2! SIMPÓSIO BRASILEIRO DE 
AUTOMAÇÃO INTELIGENTE 

carregamento máximo em trechos de rede e nas 
subestações não superior a 100% da capacidade de 
cada elemento, i i- máxima queda de tensão ao 
longo da rede não superior a 7% da tensão nominal 
do sistema. Na tabela 3 apresenta-se ainda a 
melhor solução considerando-se composição dos 
três objetivos. com os seguintes pesos: Pc = 0.1. 
PE = 0.8 e Pr = 0.1. A título ilustrativo. nas figuras 
5 e 6 são apresentadas as saídas do CDP-2 , 
referentes às soluções de custo mínimo e 
composição de objetivos. Os resultados alcançados 
conferem com os obtidos em [Kagan-1992]. no 
qual o método de obtenção de soluções era através 
de algoritmos de otimização em redes. 

Barras Capacidade Confiab. C. Fixo C.Variável 
tenninais (MVA) (un.IMVA) (unidades) (un./MVA) 

Trechos de rede 

10 - 01 20 0.2 O 8 
10 - 03 20 0.2 O 8 
01 - 02 20 0.2 O 4 

10 - 05 20 0.2 100 10 
01 - 05 20 0.2 40 4 
03 -04 20 0.2 40 4 
03 -07 20 0.2 40 4 
02 -06 20 0.2 10 8 
07 -08 20 0.2 40 4 
06 -09 20 0.2 40 4 
li - 08 20 0.2 40 4 
11 - 09 20 0.2 40 4 
11 - 12 20 0.2 40 4 
12 - 04 20 0.2 40 4 
12 - 05 20 0.2 40 4 
12 - 06 20 0.2 40 4 

Subestações 

10 30 0.0 O O 
11 25 0.0 1500 O 
12 30 0.0 2000 O 

Tabela 2 - Dados do sistema. 

Valores da Funções objetivo 
Flmção Custo Confiabilid. Ind. Técnico 

Otimizada: (unidades) (unidades) 

Custo 2176 19.8 9.3 
Confiabil. 4000 13.0 9.5 

Ind.Técnico 4144 17.2 10.0 
Composto 4052 15.6 9.7 

Tabela 3 - Soluções no Modelo Detenninístico 

O mesmo problema foi resolvido considerando-se 
incertezas nas demandas das cargas~ nos custos de 
instalação de novos elementos na rede e no custo 
das perdas. Para tanto tais grandezas foram 
representadas por números difusos triangulares. 
Para as cargas, considerou-se os valores 

Õ j = (0.95Di .Di .Di) • e para os custos utilizou-se 

Cj = (0.95Cj , Cj ,1.05Cj ) onde Di é o valor mais 
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possível da demanda da barra i e Cj é o custo mais 
possível do componente j~ seja subestação ou trecho 
de rede. Para proceder a relaxação das restrições de 
tensão e carregamento. as grandezas queda de 
tensão máxima e carregamento máximo foram 

. então modeladas por T.F.N.s com valores 
(7.0.7.0.7.5) % e (97.97.100) %. respectivamente . 

.. pU o : 
,,..,u : 0.'''1)4' h _ __ : n. "",~ 

f utat : O. 4IDOO C 
st l t : rI lI 

I"~ i ';: i • IfSTJII C, i 
co5tZ: 1175. 21,,71 
,M: l!."'''' 

:;: ~: ; :: i::~~ 
CUAI. cru.' 
euOY V.UI\lUUU 
Dcost 1. 1001)00 
,.nc:t O . oaooo ~ 
e .. r O . D~~ !' 

" 'tJ,r ua.l.ooc 
f1C l f 10. lOao OG 
f 2C1 f ' O. DClOO OO 
,1t~", 0 . '00000 
rlttns 0.15000 0 

Figura 5 - Configuração de Custo Mínimo 
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8US6 I 
d- 3 ~~1~ 

Figura 6 - Configuração: Composição de Objetivos. 

Os resultados alcançados para otimização da 
função Custo no CDP-2. com utilização de fluxo de 
potência possibilístico, foram os seguintes: 

Custo = (2034,2142.2249) unidades 
END (14.6)5.4,15.4) unidades 
DV (7.0,7.3,7.3)0/0 (maior dos nós da rede) 
Carr. (90.95,95)% (maior dos trechos) 

Pode-se observar que a relaxação do critério de 
tensão leva a uma solução de menor custo mais 
possível que aquela obtida detenninisticamente 
(cfr. tabela 3), com um valor de queda de tensão 
não superior a 7.3% para qualquer situação de 
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carga na _rede. confonne ilustrado na figura 7. 
Além disso foram obtidas as faixas possíveis das 
funções objetivo do problema. com suas respectivas 
distribuições possibilísticas. auxiliando sobremodo 
o tomador de decisão na análise de possíveis 
cenários. A figura 8 mostra a configuração 
encontrada para este caso. 

Determinístico Possibilístico 

1:76 

I Custo A 
2034 2142 2249 

I END I 

L 
14.6 15.4 

I Tensão I 
7'% 

~~I-'" 
Restrição 1v1áx.na 

'[;><t-
7.0 7.3 7.5 

70 % 100 % I Carregamento I 
AO I L R_'" '! 

Má~albi~ ZJ t\~ 
90 95 97 100 

Figura 7 - Comparaçào entre os modelos 

;~r ' ~~~ ":"""""'~;~ "'" · ········~~=i;~····~·,· ~·· d ~~5~ ~~!~ 

1 ;:~ ... ~.~.~.~.l:~ I ~4 

!iL 7 .8US~ f 5 !llll 

I ."" OU~ :~:". ,J t dv- 3 r- :;, dv- 4 dv- 1 dv - 7 ::::: 

I 
I 

45 
cf1'USll 

~23 
~AI11 1 ' 

dv- (1 f;: 5 

::::: 

Figura 8 - Configuração de Custo Mínimo em ambiente 
difuso 

5. CONCLUSÕES 
Neste artigo foi apresentado uma extensão da 
ferramenta para modelamento de problemas de 
decisão com restrições, denominada CDP-2, na 
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qual inclui-se os aspectos de incertezas e 
subjetividade através da teoria de conjuntos 
difusos. A introdução de variáveis difusas na she/l, 
bem como de uma biblioteca para operações com 
números difusos, possibilita ao usuário a fácil 
introdução destes novos aspectos ao problema. 
Um exemplo de aplicação mostrou a potencialidade 
do CDP-2 no tratamento de problemas de 
configuração considerando-se múltiplos objetivos e 
incertezas em vários aspectos do problema. 
Os autores continuam desenvolvendo o CDP, e 
dentre as futuras implementações podem ser 
destacadas: interfaces gráficas para o auxílio na 
tomada de decisão em ambiente difuso e 
consideração de diferentes alternativas para a 
preferência de operadores dinamicamente 
avaliadas no procedimento de busca. 
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Resumo 
o problema de planejamento de caminhos para manipuladores robóticos em presença de obstáculos 

consiste basicamente em buscar uma seqüência de movimentos que permitam ao manipulador mover-se 
entre os obstáculos, preservando a integridade tanto do manipulado r como do ambiente. 

O presente trabalho apresenta um método de planejamento de caminhos que aplica grades de 
ocupação em todas as fases da solução. 

1. INTRODUÇÃO 
O desenvolvimento de robôs 

"inteligentes~' com alto grau de autonomia tem 
sido uma importante área de pesquisa de 
diversos grupos. Para este tipo de robô existe, 
entre outros, a nessecidade de um sistema capaz 
de planejar convenientemente os caminhos a 
serem percorridos durante as atividades de 
manipulação e deslocamento (Nitsan [12]). 

Embora os robôs existentes possam 
realizar tarefas sofisticadas, a maioria destas 
tarefas pode ser dividida em sub-tarefas do tipo 
"pick and place"(Roach [11]). 

Estes robôs inteligentes estão 
normalmente acoplados com outros subsistemas 
formando um conjunto, como por exemplo, uma 
célula flexível de manufatura. 

Para este tipo de célula diversas 
estruturas de controle, planejamento e 
administração podem ser propostas. 

Graham [06] propõe um esquema 
hierárquico, para uma célula flexível de 
manufatura, no qual os manipuladores são 
controlados por um planejador de tarefas. O 
planejador de tarefas é responsável pela 

construção de uma seqüência de sub-tarefas que 
executem a tarefa atribuida a um manipulador. 

O manipulador deverá também receber 
uma descrição do ambiente que será construída a 
partir da informação sensorial disponível. 

No sentido de executar as instruções 
recebidas e de fazer um uso adequado da 
descrição do ambiente o manipulador deverá 
apresentar um certo grau de inteligência. Esta 
inteligência tem como componente, entre outras, 
a habilidade de planejar caminhos. 

O presente trabalho discute o problema 
de planejamento para manipuladores robóticos 
em presença de obstáculos e propõe uma solução 
baseada em uma descrição em termos de grades 
de ocupação (EIfes [04]). 

2. TRABALHOS ANTERIORES 
Tradicionalmente são três as 

abordagens para o planejamento de caminhos 
[03], [05], [01]: 

-Método da hipótese e teste. 
-Método das penalidades. 
-Métodos dos caminhos livres. 
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o método da hipótese e teste consiste 
em formular uma hipótese inicial para o 
movimento e testar esta hipótese contra as 
possíveis colisões com os obstáculos do 
ambiente. Se a tentativa falha, i.e. uma colisão é 
encontrada, o sistema propõe uma nova hipótese 
que busque transpor o objeto contra o qual 
houve a colisão e o método é aplicado 
novamente. O processo continua até que uma 
solução seja encontrada. Lozano-Perez [11], 
entretanto, argumenta que mesmo em alguns 
casos onde a solução existe, este processo pode 
não encontrá-la, particularmente quando o 
ambiente é muito complexo. 

Outro problema desta abordagem é que 
não existe nenhuma preocupação com a 
otimalidade do caminho encontrado, assim o 
caminho encontrado pode não ser viável na 
prática. 

O método das · penalidades faz uma 
descrição do ambiente em termos das funções de 

. penalidades. Estas funções atribuem a cada 
posição do espaço um valor, que diminui com a 
distância do ponto aos obstáculos do ambiente. 
Uma vez de posse desta descrição a busca é feita 
através das regiões de penalidade mínima. O 
maior problema com esta abordagem é a 
possibilidade da existência de mínimos locais na 
função global de penalidade. 

O método dos espaços livres consiste 
basicamente em mapear as regiões livres de 
colisão e navegar através destas regiões. 

Lozano-Perez [09] . propõe uma 
descrição de ambiente usando obstáculos 
poliédricos convexos e posteriormente dividindo · 
a região livre em poliedros convexos. Neste 
método, os poliedros que compõem as regiões 
livres são conectados por um grafo, no qual é 
feita a busca de caminho. 

Brooks [02] apresenta uma variante 
deste método utilizando cones generalizados. 

Takahashi [14] propõe uma solução 
baseada em diagramas de Voronoi. 

Jacak [07] apresenta uma solução do 
problema no espaço cartesiano usando uma 
função de penalidades e uma análise junta a 
junta aplicando os métodos de hipótese e teste e 
das penalidades ao mesmo tempo. 

Muitos autores [08], [09], [10], tem 
feito planejamento de caminhos tal como 
descrito em [11]. Neste método os obstáculos no 
ambiente do manipulador são convertidos para o 
espaço de configuração. No espaço de 
configuração o manipulador é descrito como um 
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ponto, o que simplifica muito o processo de · 
busca. 

3. O SISTEMA DE 
PLANEJAMENTO DE 
CAMINHOS 

3.1. As interfaces do sistema 
O sistema de planejamento de 

caminhos proposto aqui tem duas entradas e 
duas saídas. As entradas são: 

- A instrução de movimento. 
- A descrição do ambiente. 

As saídas são: 
- Mensagem de sucesso/falha 
- O caminho. 
A instrução de movimento tem a 

seguinte forma: 
Mova de Pjs para Pjg 

onde P's é o ponto de partida para o 
manip~dor e Pjg é a posição de chegada, 
ambas descritas em coordenadas de juntas. 

A mensagem de sucesso ou falha será: 
Sucesso/Falha na operação 

A descrição do ambiente será discutida 
na próxima seção. 

Finalmente o caminho será descrito 
como uma seqüência de pontos {XjO,Xj 1, ... 
,Xjn} onde XjO é o ponto Pjs,.Xjn é o ponto ~jg 
e os outro pontos são o cannnho a ser segmdo 
descrito em coordenadas de juntas. 

3.1.1. A grade de ocupaçlo 

Figura 3.1 Um ambiente composto por duas 
caixas. 

Elfes[04] apresenta um método para 
descrição de ambientes utilizando as chamadas 
grades de ocupação. Neste método, o ambiente é 
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descrito como uma grade onde cada célula tem 
uma probabilidade P de estar ocupada. 

Esta descrição foi escolhida por ser 
particularmente simples de ser construída e 
porque a probabilidade de ocupação é a única 
informação necessária para a busca de caminho. 

As figuras 3.1. e 3.2. apresentam um 
exemplo da construção de uma grade de 
ocu -o. 

Figura 3.2. As caixas descritas como um 
conjunto de células ocupadas. 

3.2 A solução: A abordagem de 
espaço de configuração em uma 
descrição tecelada. 

A solução escolhida aqui baseia-se nos 
trabalhos de Lozano-Perez [01], [08], [09], [10] 
e Lozano-Perez and Wesley [11], e consiste em 
planejar o caminho do manipulador no seu 
espaço de configuração. 

Brady [O I] observa que este método tem 
a melhor possibilidade de encontrar um 
caminho, caso este exista. 

Neste trabalho será utilizada a 
descrição tecelada do espaço de configuração, o 
que apresenta certas facilidades especialmente 
quando se parte de uma descrição do ambiente já 
na forma de grades de ocupação. 

3.2.1. Os obstáculos de 
configuração (Co) no espaço de 
configuração tecelado. 

. Lozano-Perez [08], afirma que qualquer 
objeto dentro do espaço de trabalho de · um 
manipulador pode ser mapeado no seu espaço de 
configuração. A este mapa do objeto 
chamaremos de obstáculo de configuração (Co). 

No caso do problema de busca de 
caminhos o Co será o conjunto de configurações 
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que causam colisão entre o obstáculo e o 
manipulador. 

Assim o Co será calculado aplicando-se 
as relações da cinemática inversa do 

manipulador (F-I) a cada ponto do obstáculo. 
Isso se toma particularmente simples 

devido à descrição tecelada do ambiente, pois 
para cada célula não zero (Ci),. calcula-se a 

(F-I), e o resultado será um conjunto de células 

(Cr) no espaço de configurações tecelado (C
ST

). 

Ao conjunto (Cr) será associada a 
probabilidade P da célula original (Ci). 

Se mais de uma célula Cj for mapeada 
em uma célula Cr ' a probabilidade associada a 
esta última será igual à maior das probabilidades 
entre as Cio 

3.2.2. A busca de caminho no 
espaço de configuração tecelado. 

Uma vez completado o Cs a busca de 
T 

caminho pode ser implementada por um 
algoritmo A· que dará como saída uma 
seqüência de pontos no espaço de configuração. 

3.3. A estrutura do sistema de 
planejamento. 

A estrutura do sistema é apresentada na 
fi 3.3. 

Figura 3.3. A estrutura do sistema de 
planejamento. 

A primeira etapa do processo é 
responsável por considerar o volume dos 
segmentos do manipulador. Este processo é 
chamado de crescimento, por analogia ao 
método proposto por Lozano-Perez e Wesley 
[11]. Este processo será detalhado na sessão 3.4. 

Em seguida é construído o Co no 
C

ST 
que passa a ser chamado de C

SOT 
• 

O módulo responsável por essa tarefa é 
chamado de crescimento. 
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Finalmente é feita a busca do caminho 
entre Pjs e Pjg como descrito acima. 

3.4. O crescimento 
A cinemática inversa não considera o 

volume dos segmentos do manipulador. 
Assim é necessário um modelo de 

manipulador que possibilite considerar o volume 
dos segmentos. 

3.4.1. O modelo do manipulador 
o elemento escolhido para modelar 

cada segmento do manipulador é apresentado na 
. figura 3.4. sendo composto por um cilindro com 
uma meia esfera em cada extremidade. 

I \ 

/ \ 
! • ! 
\ / 

\ I 

Figure 3.4. O elemento que modela os 
segmentos do manipulador. 

Este elemento tem a propriedade de que 
cada ponto da sua superficie tem a mesma 
distância R do segmento de reta central. 

O efetuador será modelado como uma 
esfera. 

A figura 3.5 apresenta um manipulador 
RRR ti ico modelado com este elemento. 

Figura 3.5. Um manipulador RRR. típico 
modelado com o elemento proposto. 
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3.4.2. O processo de crescimento. 
Se um elemento como o proposto está 

em contato com um "ponto sólido" e deseja-se 
substituir o elemento pelo segmento de reta 
interno, mantendo o contato e a configuração, é 
necessário substituir o ponto por uma esfera de 
raio igual ao raio do segmento. Esta situação 

e ser vista nas fi s 3.6. e 3.7. 

Q) (D 

Figura 3.6. O segmento em contato com um 
"ponto sólido". 

(o) (lo) 

Figura 3.7. O segmento interno em contato com 
o ponto crescido mantendo a configuração. 

No presente sistema o ponto eqüivale a 
uma célula ocupada na grade de ocupação e a 
substituição pela esfera eqüivale, por sua vez, a 
uma substituição por um conjunto esférico de 
células com probabilidade igual à probabilidade 
da célula central. 

Se houver várias células adjacentes 
ocupadas, a ocupação final da cada célula será o 
valor máximo entre os valores possíveis. 

Este processo é análogo ao processo 
apresentado em Lozano-Perez e Wesley[ 11]. 

3.5. A construção do CSOT 
O próximo passo é construir o C

SOT
• 

Este processo pode ser implementado sobre a 
grade de ocupação simplesmente aplicando as 
relações da cinemática inversa a cada célula não 
zero da grade. O resultado obtido sobre cada 
célula será uma ou mais células, da grade de 
ocupação relativa ao espaço de configuração, 
dependendo de haver ou não redundância no 
manipulador. 
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Às células ocupadas no espaço de 
configuração serão associadas as mesmas 
probabilidades de ocupação associadas às células 
que as geraram. 

3.6. A busca 
Como citado acima, a busca de 

caminho no C SOT será feita utilizando-se um 
algoritmo A *. 

É importante entretanto notar que a 
função custo g(n) do algoritmo deverá ser 
proporcional à probabilidade associada a cada 
célula. 

4. RESULTADOS E 
CONCLUSOES 

4.1. Resultados 
o sistema proposto foi implementado 

em um computador 486 no Laboratório de 
Sistemas Digitais da Universidade de São Paulo. 

O sistema pode encontrar caminhos 
para ambientes simples em poucos segundos, 
tempo que foi considerado satisfatório para a 
plataforma. 

4.1.1. Exemplos 
As figuras 4.1. e 4.2 apresentam 

exem los dos resultados obtidos lo sistema. 

[~ j 

~ 
a 

[ 

(c) 

(b) 

(d) 

193 

(e) (f) 

(g) 
Figura 4.1. Exemplo do caminho encontrado 
para um manipulador plano de dois segmentos. 

~o 

(b) 

t ~ :70 
fi?~ / 
.f/ /' :' <.... 

~ " ~ /? -IBJ 
Qu 

(c) 
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o 

(d) 
Figura 4.2. Exemplo do cominho encontrado 
para um manipulador tipo RRT em um ambiente 
3D. 

4.2. Conclusões 
o sistema foi capaz de encontrar 

caminhos para a maioria dos ambientes 
propostos eo método foi considerado válido. 

Alguns dos desenvolvimentos futuros 
incluem considerações sobre obstáculos móveis, 
geração do eso em tempo real, e coordenação 

T 

de múltiplos manipuladores. 
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Resumo 
Este artigo descreve a integração de um sistema de planejamento de atividades e uma célula de montagem 
robotizada. Este sistema de planejamento aumenta o grau de autonomia da célula na medida em que ele 
determina a sequência de ações que devem ser realizadas para atigingir os objetivos propostos. São 
apresentadas uma descrição da célula, alguns conceitos básicos sobre sistemas inteligentes de planejamento, as 
características básicas do sistema utilizado e a sua integração na célula de montagem. 

1. INTRODUÇÃO 
Atualmente encontra-se em desenvolvimento na 
Divisão de Automação e Inteligência Artificial do 
Laboratório de Sistemas Integráveis da Escola 
Politécnica da Universidade de São Paulo 
(DAIAlLSI), uma célula de montagem flexível com 
2 robôs e dois sistemas de visão, cujo propósito é 
realizar pequenas montagens industriais. 
Com o objetivo de aumentar a autonomia da célula 
de montagem, no sentido de dar aos agentes e à 
célula como um todo uma maior capacidade de 
decidir autonomamente quais ações deverão ser 
realizadas no futuro, vários sistemas de planeja
mento estão em estudo na DAIA. Como parte 
desses estudos, o sistema NONLIN, implementado 
pelo do grupo do Prof. J. Hendler da Universidade 

- de Maryland - USA, foi integrado à célula. 

2. A CÉLULA DE MONTAGEM 
A Célula de Montagem do LSI [Rillo, M. 1994] 
começou a ser construída em 1989, num projeto 
conjunto com o "Institut fuer Prozessrechentechnik 
und Robotik" (IPR) da Universidade de Karlsruhe -
Alemanha, com o apoio financeiro da Fundação 
Volkswagen da República Federal da Alemanha e 
daFINEP. 
Atualmente a célula possui a configuração 
apresentada na figura I, sendo constituída por: 
• uma estação de trabalho. onde se encontra o 

sistema de controle~ 

• duas estações de trabalho, uma das quais com 
uma placa digitalizadora e microcâmera, 
destinadas ao processamento do sistema de 
visão. 

• dois robôs Mitsubishi RM de 5 graus de 
liberdade, cada um controlado por um 
microcomputador; 

• uma câmera CCD, placa digitalizadora e um 
microcomputador, onde se encontra o sistema 
de visão bidimensional (20). 

Todos os computadores que formam a célula são 
interligados por uma rede ethernet local. 
Pelas suas características, esta célula poderá ser 
aplicada na montagem . de pequenos produtos 
industriais, tais como: pequenas peças mecânicas, 
brinquedos de pequeno porte, etc. É importante 
lembrar que a célula pode ser inserida numa linha 
de montagem e realizar a montagem de uma ou 
mais partes de um produto complexo, não 
necessariamente efetuando a operação de 
montagem do produto inteiro. 

2.1 O sistema de controle 
o sistema de controle da célula atualmente 
implementado é baseado em redes de Petri [Rillo, 
M. 19~8]. Este sistema permite a programação das 
tarefas a serem realizadas pela célula através de 
diferentes tipos de redes, tais como: redes a 
condição e eventos, grafos de comando etapa 
transição, . redes de lugares e transições (place
transition nets) e redes com marcas individuais. 
Este sistema está implementado em Common Lisp 
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em uma estação e é denominado nó central da 
célula. 

.... m. 
lSI bus p.nUI< • --~.:-

lecal 
511 W llllenlll dlslc 
3G SCSI .... "'.1 dl.lc Itth.",.t~us 

la 
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.. ... 
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Figura 1 - Configuração atual da Célula de 
Montagem da OAIAlLSI. 

Os sistemas de controle dos robôs são baseados em 
um sistema proposto por [Rillo, M. 1983], 
semelhante ao do nó central. A cada robô, seu 
controlador e microcomputador em que se encontra 
o sistema, dá-se o nome de nó local. Este sistema 
trabalha apenas com um tipo de rede de Petri, os 
grafos de comando etapa transição (GRAFCET), 
pois é suficiente para comandar as operações dos 
robôs. A introdução de outros tipos de redes mais 
poderosas pode ser feita de modo bastante simples 
seguindo o padrão utilizado para o nó central. 

2.2 O sistema de visão 
o sistema de visão 20 [Rillo, A. 1989] está 
implementado em um microcomputador com placa 
digitalizadora e uma câmera CCO. Este sistema, 
dotado de um sistema de controle, formam um 
outro nó local, que pode reconhecer vários objetos 
que estejam em seu campo de observação, 
determinando a identidade, localização e 
orientação das peças e transmitindo esses 
parâmetros para um robô manipulador. Este é 
capaz de pegar a peça reconhecida e manipulá-la, 
segundo um procedimento pré-especificado. 
Uma câmera é montada verticalmente acima da 
cena composta pelas peças, capturando uma 
imagem em níveis de cinza. Esta imagem de 
entrada é processada por um processador digital de 
sinais dedicado, permitindo, desse modo, que se 
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tenha facilidades de processamento em tempo real 
para os primeiros estágios do sistema de visão. 
O sistema de visão 30 [Rillo, A. 1994 L reconhece 
objetos tridimensionais rígidos em oclusão parcial, 
a partir de uma única imagem bidimensional. 
Os programas do sistema de controle, dos nós 
locais que controlam os robôs e do nó local que 
controla o sistema 20 já estão totalmente 
implementados e integrados à versão atual da 
Célula de Montagem. Atualmente, está em fase de 
integração à célula o sistema de visão 
tridimensional. 

3. SISTEMAS DE 
PLANEJAMENTO 
Este ítem apresenta uma breve introdução à área de 
"Artificial Intelligent Planning" (AIP). 
O que se pretende com a introdução de sistemas de 
planejamento na célula é aumentar o seu grau de 
autonomia, no sentido de deslocar o nível de 
programação inicial, bastante rígido, para um nível 
de programação de mais alto nível, próximo à 
descrição de objetivos a serem alcançados. 

3.1 IntrOdução 
Os primeiros sistemas desenvolvidos na área de 
Inteligência Artificial (IA) atendiam a uma classe 
de problemas que se caracterizavam, entre outros 
aspectos, por uma pequena interação com o 
ambiente onde eles eram utilizados e por não 
abordarem o tempo como um aspecto inerente aos 
problemas estudados. 
Atualmente, existe uma sub-área de pesquisa em 
IA que se preocupa em desenvolver sistemas que 
possuam, entre outras características, a capacidade 
de desenvolver suas atividades com alto grau de 
autonomia, imersos em ambientes reais, com os 
quais eles podem interagir fortemente, e 
executando atividades nas quais o aspecto tempo é 
importante, ou seja, podem existir restrições de 
tempo dentro dais quais o sistema deve desenvolver 
suas atividades. 
O desenvolvimento deste tipo de sistema, sobretudo 
no estudo de sistemas que possuem agentes que 
realizam ações num ambiente dinâmico, agregou, 
em tomo de certos objetivos e propostas, um 
conjunto de pesquisadores que se dizem 
pesquisadores da sub-área de IA chamada 
"Artificial Intelligent Planning" (AIP). Esta sub
área tem crescido substancialmente nos principais 
encontros da área de IA. 
Uma boa amostra do que vem a ser a área de AI 
Planning pode ser vista em [Allen~ Hendler~ Tate, 
1990], [AIPS, 92], [AIPS, 94]. 
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3.2 Conceitos Básicos 
Em virtude deste crescimento recente, vários 
conceitos ainda não são universalmente aceitos e 
nem mesmo a sub-área pode ser claramente 
delimitada. 
Os primeiros sistemas desenvolvidos, a partir do 
início da década de 70, são chamados por vários 
autores como "sistemas clássicos de planejamento", 
embora não exista nenhum critério bem 
estabelecido que distingua sistemas clássicos dos 
demais. Esta separação tem apenas um caráter 
histórico e procura colocar nesta classificação a 
maioria dos sistemas desenvolvidos durante a 
década de 70 e início da década de 80 . 
Na era dos sistemas clássicos, planejamento 
inteligente de atividades era entendido como sendo 
a determinação de uma seqüência de ações que leva 
o sistema do estado inicial ao estado final desejado 
("goal state"). 
Logo no início da década de 80, esta definição já 
não atendia mais às ambições dos sistemas que 
estavam sendo propostos na comunidade de AI 
Planning e, particularmente depois da metade da 
década, começaram a surgir novas definições. 

3.3 Representação do mundo 
em estados 
De modo geral, os planejadores planejam as 
atividades de determinados agentes, como por 
exemplo robôs. Estes agentes estão imersos num 
ambiente (algumas vezes chamado de mundo), e 
muitos planejadores possuem internamente uma 
representação deste ambiente na forma de estados, 
descritos através de alguma linguagem formal, 
como por exemplo lógica de predicados de 
primeira ordem. Esta descrição pode ser um 
conjunto de sentenças nesta linguagem que 
descreve o que é verdadeiro no instante 
considerado. 

3.4 Ações como mudanças de 
estados 
Uma maneira de se referir aos sistemas de 
planejamento é o de "sistemas que raciocinam 
sobre ações". Isto evidencia a importância do 
conceito do que seja uma ação realizada por um ou 
vários agentes, agentes estes que freqüentemente 
atuam sobre o mundo real em função de objetivos, 
estimulos, intenções, etc. 
Muitos sistemas, que utilizam o conceito de 
representação do mundo por estados, definem as 
ações como sendo funções de um estado para outro 
estado. 
Este tipo de interpretação de ações possui 
implicações importantes, uma vez que os sistemas 
que utilizam este conceito não consideram o que 
pode acontecer durante a realização da ação, pois 
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ela apenas define qual será o estado após a sua 
aplicação, impedindo assim que o planejador 
raciocine sobre possíveis estados intermediários. 
As ações são normalmente derivadas a partir de 
operadores. Estes operadores contêm, 
normalmente, um conjunto de variáveis que, uma 
vez instanciadas, descreverão ações específicas e 
individuais, caracterizando assim uma classe de 
possíveis ações. 

3.5 Linearidade e não
linearidade 
A preocupação com o conceito de linearidade e a 
introdução de sistemas não-lineares se verificou 
logo nos primeiros planejadores. Um planejador 
não linear é aquele que tem a habilidade de tratar 
metas que interagem. Desde então, tem sido 
utilizada em diversos sistemas, sendo citada por 
muitos autores como uma propriedade necessária 
dos sistemas de planejamento de atividades. 
É importante observar que a não-linearidade é a 
propriedade do processo de busca usada na 
construção dos planos e não uma propriedade da 
representação do mundo. Assim, esta propriedade é 
importante porque pode facilitar muito o processo 
de planejamento, uma vez que a decisão sobre o 
ordenamento de certas ações pode ser postergado 
até a execução do plano, ou, ao menos, até o ponto 
onde alguma informação determine em que ordem 
certas ações, ainda não ordenadas entre si, devam 
ser ordenadas entre si. 

3.6 Dependência e 
independência de domínio 
Sistemas de planejamento ditos independentes de 
domínio são aqueles que possuem modos de 
representação de conhecimento e algoritmos que 
podem ser empregados numa ampla gama de 
aplicações. Sistema de planejamento dependentes 
de domínio são sistemas que usam formas de 
representação de conhecimento ou algum tipo de 
heurística específica do domínio de aplicação, o 
que impede sua aplicação em outro domínio que 
não aquele para o qual foi orientado. 

3.7 Alguns sistemas clássicos 
o STRIPS{STanford Research Institut Problem 
Solver) [Fikes & Nilsson, 1971] foi proposto em 
1972 e influenciou quase todos os sistemas 
propostos até a metade da década de 80. Embora 
tenha sido aplicado na área de robôs móveis, o 
STRIPS é um planejador independente de domínio. 
No STRIPS um estado do mundo é representado 
através de "fórmulas bem formadas" ("wfJ' s") em 
lógica de predicados de primeira ordem (LPPO). 
Assim. o processo de elaboração do plano significa 
procurar, a partir de um estado inicial, qual a 
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seqüência de ações que pode levar o mundo deste 
estado inicial a um estado final desejado, chamado 
estado meta C"goal"). 
As ações são calculadas através da instanciação de 
variáveis em operadores. Um operador possui um 
nome e pode possuir precondições, uma lista de 
remoção e uma lista de adição. 
As precondições descrevem as condições que 
devem existir no mundo para que a ação 
instanciada possa ser aplicada. As listas chamadas 
de lista de adição C"add list") e lista de remoção 
("delete list") descrevem os efeitos no modelo do 
mundo quando a ação é aplicada. A lista de adição 
representa as sentenças a serem inseridas no 
modelo do mundo existente antes da ação ser 
aplicada e a lista de remoção descreve as sentenças 
que devem ser removidas do modelo do mundo 
existente antes da ação ser aplicada. A lista de 
adição e a lista de remoção definem a transição 
entre dois estados. Assim, as ações podem ser 
descritas como funções de mudança de estados. A 
estratégia de busca do STRIPS utiliza de modo 
conveniente métodos de prova de teoremas e um 
método de busca no espaço de estados do mundo. 
Para efetuar a busca no espaço de estados do 
mundo o STRIPS utiliza a estratégia conhecida 
como análise meios fim ("means-end-analysis"). 
O Sistema NOAH ("Nets Of Action Hierarchies") 
foi proposto também no SR!, em 1975 
[Sacerdoti, 1975]. Este sistema utiliza uma 
estrutura de dados chamada redes procedimentais 
("procedural nets") para representar um plano 
atráves de uma seqüência de ações no tempo. Estas 
redes possuem alguns tipos de nós, sendo que cada 
um deles pode possuir ligações . 
A cada nó estão associadas uma lista de adição e 
uma lista de remoção, que definem como 
determinado nó atua sobre o modelo do mundo. 
Os relacionamentos entre as precondições e as 
submetas são inferidos pelo sistema através de 
. apontadores indicando os nós que representam 
expansões de outros. 
O NOAH contrói inicialmente uma rede com um 
único nó, cuja ação correspondente é a meta a ser 
atingida pelo nó. Em seguida, este nó é expandido, 
ordenando os nós filhos na ordem necessária para a 
realização da meta descrita no nó inicial. Esta 
expansão dá origem a uma rede, cujos nós serão 
novamente expandidos nos seus filhos e assim 
sucessivamente, até que se chegue a um nível de 
planejamento que possa ser executado. 
Um problema importante é que o NOAH não 
realiza "backtracking". Isto é, uma vez feita uma 
escolha de decomposição, não existe possibilidade 
de retomar e refazer a escolha. 
Um outro sistema~ o NONLIN, foi desenvolvido em 
1977 [Tate, 1977] e se baseou em dois sistemas 
anteriores: o STRIPS e o NOAH. O NONLIN é um 
planejador não-linear, hierárquico independente do 
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domínio. Um plano é gerado para se atingir uma 
meta, podendo esta ser composta de metas 
múltiplas que interagem em um domínio 
específico. O NONLIN introduziu a possibilidade 
de que um sistema basicamente igual ao NOAH 
realizasse "backtracking". 

Este planejador utiliza o chamado "Task 
Formalism", um mecanismo criado por Tate 
[1977] para especificar um domínio. Neste 
formal ismo um domínio é especificado pelas 
metas, acões, operadores e predicados que o 
compõe. 
Um outro avanço importante realizado no 
NONLIN foi a introdução de criticas mais 
poderosas. Estas analisavam o porquê de cada meta 
introduzida durante o processo de planejamento. 
Essa análise permitia uma maior possibilidade de 
determinação e de solução de conflitos e, portanto, 
de raciocínio, por exemplo, se uma meta que está 
causando conflito não poderia ser retirada através 
da alteração do operador que lhe deu origem. 
Existe. na DAIA, uma cópia do sistema NONLIN 
que foi ampliada pelo grupo do Prof. 1. Hendler da 
Universidade de Maryland - USA. Este sistema foi 
implementado em· Common Lisp e baseado no 
NONLIN original 
O NONLIN é executado a partir do interpretador 
do Common Lisp, tendo como entrada a definição 
dos operadores e ações do domínio, pedindo 
interativamente 3 listas: a primeira com os fatos 
sempre verdadeiros; a segunda, descrevendo o 
estado inicial do mundo; a terceira, com as metas 
a serem atingidas. A saída é uma lista com o plano 
gerado. 

4. A IMPLEMENTAÇÃO ATUAL 
O NONLIN foi implementado na Célula utilizando 
a World Wide Web como interface com o usuário. 
Através dela, o usuário fornece os dados iniciais e 
as metas, recebendo o plano gerado . 
O domínio usado nesta aplicação é o do mundo de 
blocos C'blocks world"). Este consiste em blocos de 
madeira que estão sobre uma mesa e são 
identificados por letras . Os blocos podem ser 
movimentados sobre a mesa, empilhados e 
desempilhados. Um dos motivos da escolha deste 
domínio é que ele possui algumas características 
que facilitam a aplicação . de braços robóticos na 
movimentação de objetos. Além disto, este domínio 
serveria como protótipo para o estudo de aplicações 
mais sofisticadas dos braços robóticos. 
Os operadores usados neste domínio são: c/eartop 
b e on a b. Eles descrevem, respectivamente, 
quando o bloco b não possui nenhum bloco em seu 
topo e quando o bloco a está sobre b, b podendo ser 
um bloco ou a mesa. 

A seguir, um exemplo de descrição de um 
problema: 

.} 
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fatos sempre válidos: ((c/eartop lab/e)) 
modelo inicial do mundo: 
((0/1 b tab/e) (0/1 a b) (0/1 C a) (c/earlop c)) 
lista de metas: 

((0/1 a b) (011 b c) (011 c lab/e)) 
O plano que o Nonlin gera para a solução deste 
problema é o seguinte: 
puton c table 
pulon a table 
pulo/1 b c 
putO/1 a b 
O estado inicial do mundo está descrito em dois 
arquivos. O primeiro contém as informações sobre 
o posicionamento relativo dos blocos (um bloco em 
relação ao outro) e tem a seguinte sintaxe: 
(0/1 <ob)}> <ohj2». 
onde <ob}} > e <ob}2> são blocos. 
O outro arquivo contém o posicionamento absoluto 
dos blocos (em relação ao sistema de coordenadas 
do robô), e possui a seguinte sintaxe: 
(at <ob)> <posição> <a/tura», onde: 
<obj> é o mesmo símbolo x de pulon x y e 
representa o objeto~ 
<posição> é a posição em que se encontra 
inicialmente o objeto~ 
<altura> é a altura em que se encontra 
inicialmente o objeto. 
As posições absolutas dos blocos constituem uma 
representação interna da aplicação, sendo invisível 
ao usuário. 

( Pa.ic. Relativa, ~ Manie 

jObjettv.·1 

(~'I~"'_.,\ 

( Operadores ) ~ cf 
! i 

( Plano ) ~ 
! i 

~ ( Plano Rob6 

~·arquivo 

1....-_-.11 = programa 

Figura 2: Implementação atual do sistema. 

) 

Ao ser requisitada a página que controla o 
planejador, o servidor da WWW verifica se 
existem os arquivos com o estado inicial do 
mundo. Se os arquivos existem, o servidor 
apresenta uma página com o estado do · mundo e 
que pede ao usuário as metas. Se estes arquivos 
não existem, o servidor envia uma ~ página que 
permite ao usuário acessar o planejador, mas que 
não realiza os movimentos na célula. Isto é feito 
porque a célula não está disponível para o uso 
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desse sistema em tempo integral~ mas tem sua 
utilização compartilhada por vários projetos. 
Após o fornecimento das metas pelo usuário, o 
cliente as envia para o servidor, que cria um 
arquivo com as metas e a descrição do mundo 
relevante ao planejamento (somente as posições 
relativas). O servidor executa um programa que 
controla a execução em "batch" do NONLIN 
dentro do interpretador Common Lisp. Esta 
chamada é feita usando a função "system" da 
linguagem C. Para poder ser executado em 
"batch", pequenas modificações foram realizadas 
no NONLIN, permitindo que as entradas de dados 
e a saida do plano sejam realizadas via arquivo. 
Ao final do planejamento, um programa de pós
processamento, escrito em Common Lisp, é 
executado automaticamente para criar um arquivo 
que possa ser executado pelos robôs. Esse arquivo é 
criado a partir do plano gerado pelo NONLIN e da 
descrição do estado inicial do mundo. 
Antes da geração do plano o programa lê os 
arquivos com as posições relativas e absolutas dos 
blocos. Monta-se então uma estrutura de dados do 
tipo lista que representará o modelo do mundo 
durante a execução das operações com os blocos. 
Após o NONLIN gerar o plano, o programa LISP 
tranforma cada operação putO/1 x y em duas outras 
operações golo px hx, /noveto py hy, que são 
gravadas em um outro arquivo. Cada operação 
pulon x y também altera a estrutura de dados que 
representa o modelo do mundo, pois o objeto x 
após esta operação passará a ocupar a posição do 
objeto y e estará em uma altura igual a <altura de 
x> + <altura de y>. 
A operação golo px py indica que o braço robótico 
deve deslocar se com a garra aberta até a posição 
(px,hx) e em seguida fechá-la. A operação movelo 
px hx indica que o braço robótico deve se deslocar 
com a garra fechada até a posição (px, hx) e em 
seguida abri-la. 
Outro objetivo deste pós-processamento é criar um 
arquivo com o estado final do mundo, que será o 
estado inicial na próxima execução do planejador. 
Um programa é executado ininterruptamente no 
microcomputador que controla o robô, esperando a 
existência de um arquivo com um plano para o 
robô. Cada vez que esse arquivo existe, é lido pelo 
programa que realiza o plano fisicamente. 
O servidor da WWW também fica esperando o 
final do planejamento pelo NONLIN. Quando isto 
ocorre. ele lê o arquivo com o plano e o apresenta 
em uma página. No futuro~ deseja-se apresentar o 
video do plano sendo realizado pelo robô nesta 
página. 
Para simplificar o domínio de trabalho, visto que 
trabalha-se sem o sistema de visão e sem perda de 
generalidade, foram feitas algumas modificações 
na descrição da célula. Inicialmente~ as posições 
absolutas da área de trabalho da célula foram 
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discretizadas em uma matriz de seis posições. cada 
posição com seis alturas. Além disso~ estas 
posições estão dispostas cilindricamente em torno 
do robô, o que evita necessidade do controle da 
posição do punho do robô. Uma última 
simplificação é a utilização de somente um dos 
braços robóticos da célula, pois não são necessários 
os dois braços existentes para esta implementação. 

Figura 3: O robô e os blocos. 

Finalmente, o cliente da WWW usado é o 
Netscape: uma ferramenta parecida com o Mosaic, 
mas que possui mais recursos gráficos. A página 
hipertexto da www inicial é acessível no endereço 
http://www.lsi.usp.br/-daia/celulaINITC. É uma 
página que explica o projeto, possuindo videose 
fotos. 
Esta implementação foi escrita em Common Lisp, 
linguagem C e HTML. 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Diversos sistemas de planejamento estão sendo 
desenvolvidos na DAIAlLSI. sendo um baseado em 
casos ("case based planning"). um baseado em 
lógica temporal, outro baseado em lógica de 
transações e um sistema fortemente reativo. A 
troca de informações entre os pesquisadores 
envolvidos no desenvolvimento destes sistemas foi 
de grande importância para a implementação do 
sistema descrito neste artigo. 
Quanto ao programa que faz o pós-processamento 
do plano gerado pelo NONLIN. não haveria a 
necessidade de sua utilização se os operadores do 
mundo fornecidos pelo planejador fossem alterados 
no sentido de considerarem as posições e alturas 
dos blocos. 
Sabe-se que esta solução é a mais elegante. No 
entanto, escolheu-se o pós-processamento, pois a 
integração do NONLIN à célula, o objetivo 
primordial do trabalho, ocorreria de forma mais 
rápida. Além disso, o pós-processamento 
possibilita a utilização do controle com o 
GRAFCET, uma maior flexibilidade em relação ao 
planejador usado e facilita a conexão com 0 -

sistema de visão . 
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A introdução de um sistema clássico já pronto 
como o NONLIN~ tem o objetivo de facilitar o 
aprendizado da utilização do planejamento em uma 
aplicação real. Os resultados obtidos deste estudo 
foram importantes para o desenvolvimento dos 
outros sistemas que estão sendo implementados. 
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Resumo: Apresenta-se um modelo que possibilita a simulação dinâmica do segundo e do terceiro 
elos do manipulador PUMA 560, considerando a dinâmica dos motores elétricos e a flexibilidade das 
transmissões de forma superposta. A dinâmica é parametrizada em termos de uma matriz regressora 
e um de vetor de parâmetros obtidos de forma a viabilizar a simulação de uma carga desconhecida 
no efetuador final do manipulador. Organizam-se dados experimentais obtidos por diversos 
pesquisadores. 

1 - INTRODUÇÃO 

Nos manipuladores acionados eletricamente, as juntas são acopladas diretamente aos 
motores ou, então, existem redutores de velocidade (transmissões) em série com os motores. 

Os motores elétricos e a flexibilidade nas transmissões superpõem dinâmicas rápidas à 
dinâmica do manipulador, que limitam a banda de passagem da sua malha fechada (Good et aI. 
1985). Os controladores adaptativos são muito sensíveis a dinâmicas não modeladas e, por isso, as 
limitações introduzidas neste caso são ainda maiores (Reed and loannou 1988, Spong 1989). 

Isso tem motivado diversos trabalhos de pesquisa em que são estudadas soluções e 
propostos algoritmos de controle para contomar essa dificuldade. Uma relação dos trabalhos mais 
recentes que levam a dinâmica elétrica em conta é encontrada em Stepanenko and Su 1994, e uma 
relação das publicações em que a flexibilidade nas transmissões é considerada está em Readman 
1993. 

Os trabalhos relacionados, em geral, apresentam resultados de simulações utilizando 
exemplos didáticos simplificados em que os efeitos da dinâmica elétrica e da flexibilidade nas 
transmissões são considerados separadamente. 

Este trabalho tem como objetivo criar a possibilidade de realizar simulações utilizando 
controladores adaptativos em um modelo construído a partir de um manipulador industrial, 
considerando a superposição dos efeitos elétrico e flexível. 

O modelo considerando esta superposição de efeitos é desenvolvido a partir da formulação 
de Lagrange. A dinâmica do manipulador é parametrizada para ser descrita pela sua matriz 
regressora (veja Slotine and Li 1988) e por um vetor de parâmetros escolhido de forma a possibilitar 
a simulação de uma carga desconhecida na extremidade do efetuador-final do manipulador. Para 
tanto, organizam-se dados obtidos experimentalmente por diversos autores. 

Este modelo foi utilizado na verificação do desempenho de um controlador adaptativo 
projetado para o PUMA 560 (Guenther e Machado 1994), e possibilitou a formulação de importantes 
orientações de projeto. 

2 - UM MODELO COM TRANSMISSÕES FLEXíVEIS ACIONADO ELETRICAMENTE 

Seja um manipulador com "n" elos ligados através de juntas de rotação cada uma acionada 
por um motor elétrico DC em série com uma transmissão (redutor) flexível. Adotam-se as seguintes 
hipóteses acerca da estrutura mecânica do manipulador: 
H1 - Os elos são rígidos; 
H2 - A flexibilidade de cada transmissão é modelada por uma mola torcional linear com rigidez k j; 

H3 - Cada conjunto motor-transmissão é modelado como um roto r (Fig.1). 

Pela hipótese H3, a matriz de inércia do conjunto motor-transmissão é simétrica em relação ao 
eixo de rotação do motor. Com isso, a energia potencial do conjunto e a velocidade de seu centro de 
massa são independentes da posição do rotor (Spong 1987). 
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Elo 

Figura 1 - O elo j e seu rotor 

Com base nestas hipóteses, diversos autores desenvolveram equações do movimento para 
manipuladores levando em conta a flexibilidade nas transmissões. A seguir, mostra-se brevemente 
os principais passos desse desenvolvimento usando a formulação de Lagrange, como em Spong 
1987 e Tomei 1991. Para tanto, define-se um conjunto de coordenadas generalizadas, as energias 
cinética e potencial e as forças generalizadas não conservativas. 

O acoplamento elástico entre os rotores e os elos introduz graus de liberdade adicionais em 
relação ao manipulador rígido. Por isso, é comum modelar o rotor como um elo fictício (Spong 1987). 
·Chama-se de q2j o ângulo que determina a posição do elo j e q2j-1 = Nj~j' onde ~j é a posição 
angular do rotor que aciona o elo j e Nj é a relação de transmissão no redutor j. Um conjunto de 

coordenadas generalizadas é então q = [CI-t • . • • Q2nt· Definindo Clt = [q2 Clt • . q2nt E 9ln 

como o vetor posição dos elos e ~ = [q1 Cb • • q2n-1r E 9ln como o vetor posição dos rotores, 

pode-se reordenar as coordenadas generalizadas reescrevendo-as como q T = [ Clt T q2 T]. OS vetores 

posição dos elos e dos rotores são então reescritos como Clt = [Cl-t1 Cl-t2 • • Cltnr e 

~ =[~1 'h2 .. 'bnt 
Assim, a energia cinética é dada por T = tq TA (q)q, onde A( q) E 9l2nX2n é a matriz de inércia. 

Considerando a hipótese H3, A(q) tem a seguinte estrutura (Tomei 1991): 

(1) 

com D( Clt), Da (Clt) e J E 9lnxn , e onde J é uma matriz diagonal constante que depende das inércias 
dos rotores e das relações de transmissão. 

A energia potencial é composta por duas parcelas: a gravitacional U1 ea elástica U2 • Pela 
hipótese H3, a energia potencial gravitacional tem a forma ~ = U1(CI-t) (Spong 1987). A energia 

elástica é U2 = t[ CI-t - ~r K[ Clt - ~], onde K = diag[k1 • • • kn ] e kj é a rigidez da transmissão j. 

Definindo a matriz K = [K -K], a energia elástica pode ser reescrita como U2 = tqTKq. 
-K K 

As forças generalizadas não conservativas são: (i) os torques de atrito viscoso <l>q, onde <I> é 
uma matriz diagonal constante, e (ii) os torques aplicados nos rotores, que podem ser representados 

por mT = [OnT uT], onde 0n é o vetor nulo de ordem n e u E 9ln. 

Utilizando a equação de Euler-Lagrange, obtém-se as equações do movimento (Tomei 1991): 

A( q)q + n( q,q)q + <l>q + Kq + r( Clt )=m (2) 

{.' 
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Em Spong 1987, além de H1 a H3 considera-se a seguinte hipótese simplificadora: 
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H4 - A energia cinética ocasionada pela rotação do rotor em torno de seu próprio eixo é 
predominante quando comparada à energia cinética ocasionada pela rotação do rotor em relação ao 
sistema inercial. 

Isto significa que Da (CI1) em (1) é nula e as equações do movimento resultam 

D( C11)Q1 + c( C11,éh)~ + Fq1 + g( CI1) + K[ q1 - q2] = O 

JQ2 - K[ C11 - ~] = u 

(3) 

(4) 

onde a matriz de inércia D( CI1 ), os torques · centrífugos e de Coriolis C( ~, ~)éh e os torques 

gravitacionais g( CI1) são todos referentes ao conjunto de elos rígidos. 
Pela hipótese H3, a velocidade do centro de massa de cada rotor só depende da posição dos 

elos. Isto permite incluir a energia cinética ocasionada pela velocidade linear do rotor na energia 
cinética do elo sobre o qual ele está montado. A massa do rotor passa a incorporar a do elo sobre o 
qual ele esta montado, devendo ser considerada no cálculo da matriz de inércia D( CI1) (Spong 1987). 

Fica claro que, adotando a hipótese H4, somente a energia cinética devida à rotação do rotor em 
relação ao sistema inercial é desconsiderada. 

De uma forma geral, pode-se dizer que quando as relações de transmissão são grandes, a 
hipótese H4 é aceitável. É preciso observar, no entanto, que a validade de H4 depende também da 
trajetória (Nicosia e Tomei 1988). De fato, se em uma dada trajetória o rotor permanece parado 
enquanto o elo sobre o qual ele está montado se movimenta, a energia cinética do rotor devida à 
rotação em relação ao sistema inercial é maior do que aquela devida à rotação (nula) em tomo de 
seu próprio eixo. 

Na equação (4), o sinal de comando u é o torque que aciona as transmissões. Na prática, este 
torque é aplicado por atuadores (elétricos, hidráulicos ou pneumáticos) que têm dinâmicas próprias. 
Considera-se, a seguir, o caso em que os torques nas juntas são aplicados por motores elétricos DC 
controlados pela tensão na armadura. 

Quando os atuadores são motores elétricos DC controlados pela tensão na armadura, a 
equação da tensão vJ no circuito da armadura do motor, que aciona a j-ésima junta do manipulador é 
(veja Franklin et aI. 1994, por exemplo): 

(5) 

onde +J é a posição angular do roto r, r j e e J são, respectivamente, a resistência e a indutância do 

circuito de armadura, i j é a corrente da armadura, kj é a constante da tensão induzida, e vj é a 

tensão aplicada à armadura. A constante de tempo do circuito é f jJrj' O torque gerado neste atuador 

é 1j = kjij (Franklin et aI. 1994). 
Para reduzir a velocidade o motor pode ser montado em série com uma transmissão 

composta, por exemplo, de um conjunto de engrenagens. Para uma relação de transmissão Nj , a 

posição angular na j-ésima junta é q2J = NJ+j , e o torque que aciona essa junta (torque na saída do 
redutor) é 

(6) 

Escrevendo (5) e (6) na forma matricial e combinando com (3),(4), chega-se às equações do . 
movimento para um manipulador com transmissões flexíveis acionado eletricamente 

D( C11)~ + C(C11,éh)~ + Féh + g( CI1) + K[ C11- '12] = O 

Jth - K[ C11- '12] = K"'I 

(7) 

(8) 

(9) 
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onde L = diag[lj] . é a matriz das indutâncias, R = diag[rj ] é a matriz das resistências, 
J=1,..,n j=1 ... ,n 

Ke = diag[kj /Nj] _ ,Km = diag[kj /Nj ]._ ' e I, v e u são, respectivamente, os vetores corrente, 
j-1 .... n J-1,..,n 

tensão e torque na saída da transmissão. 

3 - UM MODELO PARA O PUMA 560 

Apresenta-se, a seguir, um modelo para o segundo e terceiro elos do manipulador PUMA 
560, que são caracterizados pelos índices 1 e 2, respectivamente (Fig.2). Este manipulador é 
acionado por motores elétricos DC e a redução de velocidades é feita através de "harmonic drives". 
Neste caso, os efeitos da dinâmica elétrica e da flexibilidade nas transmissões atuam de forma 
superposta. 

segundo elo (índice 1) 
\.. 

" terceiro elô (índice 2) 

Figura 2 - O manipulador PUMA 560 e a nomenclatura utilizada. 

Tendo em vista a utilização do modelo na simulação de controladores adaptativos, ele é ' 
parametrizado em termos da matriz regressora V{CJt,Cft,41,iir1) e de um vetor de parâmetros a, 

como em Slotine and Li 1988. Disto, resulta: 

(10) 

onde 41 = 4H - Aik, ~ = CJt - 'ltd' A é uma matriz positiva definida, CJtd é o vetor com as posições 
desejadas, e a notação com índice 1 é usada para caracterizar que posições e velocidades dizem 
respeito aos elos. 

Considera-se o punho (quarto, quinto e sexto elos) do manipulador PUMA 560 como uma 
massa concentrada no final do terceiro elo (índice 2), cujo valor acrescido da massa da carga 
acoplada no efetuador final (1'I1c) é ~. 

O vetor de parâmetros é escolhido com nove componentes, a = [ a1 a2 • • ag r, tal que, 

para i=1 , ... ,8, os a. '5 são independentes de ~, e ag = m3. 

Considerando esta escolha, o modelo do manipulador (10) é especificado por: 

~1 = él.t + 2a2c2 + (P1 + 2P2c2)a9 

~2 = a3 + a2c2 + (P1 + P2C2 )ag 

~I 
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onde o vetor posição angular dos elos é Ci1 = [q11 Ci12t, utilizou-se a nomenclatura simplificada 

ci = cos{ Ci1i), Si = sen{ ~i)' Cij = cos{ Ci1i + ~j), e j1 =4,71 kg.m2, h=0,83 kg.m2, P1=0,37, P2 =0, 18, 

P3 =4,23, P4 =4,15 são determinados por Erlic and Lu 1993, a partir dos dados de Armstrong et aI. 
1986. 

Com as grandezas geométricas e de inércia medidas por Armstrong et aI. 1986, são 

calculadas também as componentes do vetor de parâmetros nominais ao = [ a01 a02 . . a09 t da 

mesma forma que é feito em Erlic and Lu 1993, obtendo-se: a01 =1,61, a02 =0,14, a03 =0,11, 
a~=27,6, a05 =31.9, a06 =3,30, a07=0,11, a08=4,54, a09=1,25. 

A matriz regressora correspondente a esta parametrização é Y = [Y11 Y12 . . Y19], onde 
Y21 Y22 . . Y29 

A matriz de rigidez das transmissões é K = diag[k1 k2 J e foi medida por EIMaraghy et ai. 

1988, resultando k1 =75200 N.m/rad e k2=13900 N.m/rad. Considerando as inércias dos rotores, ~ e 
j2' e estes valores de rigidez, as frequências naturais das transmissões são CJ.) n1 == CJ.) n2 == 125 Hz. 

Os parâmetros elétricos são dados por Tam et aI. 1993. Organizando-os de acordo com a 
nomenclatura adotada neste trabalho (veja (9», L=diag[f1 f 2J com f 1 =f2 =0,0048 Ohm.s; 

R = diag[r1 r2J com r1= r2 = 1,6 Ohm. Destas indutâncias e resistências decorre que as constantes 

de tempo das dinâmicas elétricas dos circuitos de armadura dos motores são 't1 = 't2 = 333 Hz. 

As constantes das tensões induzidas dos motores são Ke = diag[ k~ k~ ] com k~ =20,48 

Volt.slrad e k; = 1 0,1 O Volt.slrad; as constantes dos motores são Km = diag[ k~ k;' ] com k~ =28,15 

N.m/amp e k;' = 13,88 N.m/amp. 

4 - CONCLUSÕES 

Desenvolve-se um modelo para a simulação dinâmica do segundo e do terceiro elos do 
manipulador PUMA 560, considerando os efeitos da dinâmica elétrica e da flexibilidade nas 
transmissões de forma superposta. O modelo é apresentado em termos das equações do movimento, 
da matriz regressora e de um vetor de parâmetros. A matriz regressora e o vetor de parâmetros são 
escolhidos de forma a permitir a simulação de uma carga desconhecida no efetuador-final do 
manipulador. 
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Resumo 

Este artigo apresenta um modelo de interligação de dispositivos para 
a automação de um edifício residencial. Inclui a arquitetura do hardware, 
as funções do firmware e o protocolo de comunicação. Este trabalho baseia
se na arquitetura apresentada no último simpósio e aprimora-se a mesma numa 
nova proposta, utilizando os conceitos já descritos mas tornando a 
arquitetura mais versátil, permitindo a inclusão de algoritmos inteligentes 
via software. 

Palavras Chave automação predial, comunicação, redes de computadores. 

1. Introdução 

A automação predial visa oferecer conforto, segurança e economia aos 
moradores de um edifício residencial ou aos usuários de um centro 
comercial. A automação consiste de diversos sensores e circuitos de entrada 
de dados trabalhando em conjunto com sistemas de atuação, interligados para 
a informação de situações de emergência. 

Em determinados aspectos o sistema de automação pode ser considerado 
como sistema de monitoração, em que sub-sistemas são responsáveis pelo 
controle de determinada região, como será visto posteriormente. 

A idéia é utilizar os conceitos aplicados em indústrias para controle 
de processos através de sensores, e acrescentar funções específicas para 
prédios. A monitoração é feita através de um sistema integrado de hardware, 
software e firmware, que controla e atua · sobre os diversos dispositivos 
oferecidos por sua estrutura. 

Dependendo das funcionalidades que os moradores desej em para seu 
edifício, a capacidade e o custo do sistema podem variar bastante, portanto 
um projeto completo depende dos itens a serem instalados. Características 
importantes para suprir as necessidades do sistema de automação são a 
flexibilidade e a confiabilidade do controle. 

Os dispositivos atuadores podem ser projetados separadamente, apenas 
considerando que suas interfaces com o sistema integrado devem ser 
padronizadas. Um sistema com estas características permite que depois que o 
sistema foi implantado, novos dispositivos incorporando as evoluções 
tecnológicas sejam acrescentados. 

2. Dispositivos oferecidos 

Os dispositivos são caracterizados pelos sistemas de leitura e os 
atuadores, eles são as interfaces que recebem dados vindos do edifício ou 
as interfaces que executam comandos. 

Existem dispositivos que são considerados como sendo o conjunto 
mínimo ou básico a um prédio que desej e ser automatizado. Estes pontos 
básicos são 

• controle de luzes situadas nos apartamentos, 
acender ou apagar as luzes automaticamente, 
horário programado pelo morador; 

que consiste em 
de acordo com o 
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• controle de acionamento e desligamento de tomadas, programadas 
também por horários, o que permite que o cafezinho esteja 
pronto ao se levantar pela manhã; 

• acionamento e apagamento de luzes em áreas comuns, através da 
detecção ou não de pessoas nestas áreas; 

• detecção de incêndio e acionamento de alarme. 

Além dos pontos mínimos, outros controles podem ser acrescentados 
se ter um nível maior de automação, e estão disponíveis 

tecnologicamente : 

• controle de acesso a portas através de um cartão magnético ou 
ótico; 

• controle de abertura de garagem através de cartão ou com cartão 
e senha; 

• controle do ar condicionado; 
• controle de umidade ambient,e; 
• alarme de vazamento de gás; 
• alarme contra intruso em pontos chave; 
• câmeras de TV nos locais de acesso (portaria e garagem). 

A utilização de um cartão é preferível, pois as pessoas tendem a 
perder mais facilmente chaves a cartões. Se for utilizado leitores de 
cartão magnético será possível ter acesso ao prédio e ao apartamento 
utilizando o mesmo cartão do banco. 

As câmeras de TV permitem a visualização de movimentos suspeitos 
perto dos locais de acesso do edifício, podendo detectar tentativas de 
entrada pessoas não desejadas. 

Além dos dispositivos citados, outros podem ser estruturados para se 
encaixarem dentro do sistema. 

3. Arquiteturas de instalação 

Arqui tetura de instalação é a forma como os pontos de controle são 
interligados e como se dá sua comunicação. 

Um ponto em comum entre as arquiteturas propostas - é a --utilização de 
vários microcontroladores ligados em rede, consistindo num barramento de 
campo, utilizado nas indústrias para controle de processos. Os 
microcontroladores se fazem necessários devido à distância que o sinal deve 
percorrer sobretudo até o último andar, devendo haver um processador que 
possa analisar a comunicação e informar se o sinal foi corretamente 
transmitido. 

Esta arquitetura pode utilizar um sistema auto-suficiente, corno o 
apresentado no trabalho do CONAl 94 [REN94] que controla por si os 
disposi ti vos e toma as atitudes programadas para os atuadores, como por 
exemplo tocar a sirene quando um incêndio é detectado. Na arquitetura 
apresentada existem diversos pontos microprocessados espalhados, não 
havendo um computador conectado. 

A arquitetura aqui proposta utiliza um computador central do tipo PC 
que gerencia as unidades remotas, também microprocessadas. A capacidade de 
memória das unidades remotas não precisa ser mui to elevada pois os dados 
ficam concentrados no computador central, o qual envia os dados àquelas 
unidades sempre que for necessário, tem também a finalidade de receber e 
armazenar dados provenientes das unidades remotas. 

3.1 Arquitetura do CO~ 

A arquitetura apresentada possui duas hierarquias de rede de 
microcontroladores, a primeira hierarquia é interligada por todo o edifício 
e constitui-se uma rede em que cada nó é responsável por um apartamento, a 
segunda hierarquia corresponde aos diversos pontos de controle de dentro do 
um apartamento ligados ao nó da primeira hierarquia, como ilustra a figura 
abaixo : 

';' 

·a 
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duas hierarquias sem computador central. 

Os pontos são conectados através da RS 485, com topologia de 
barramento. A utilização deste padrão RS se dá devido às características de 
conecção muI tiponto e capacidade de distância e velocidade de transmissão 
das informações. 

A programação de horários em um apartamento é feita através de um 
teclado e um monitor existentes dentro do próprio apartamento, esta 
informação sobre horários não trafega pela rede. 

Uma das vantagens desta arquitetura é a segurança dos dados mantidos 
sobre cada apartamento, outra vantagem é que o morador pode configurar seus 
horários de dentro de seu próprio apartamento. 

No entanto, o sistema não prevê o armazenamento de grandes 
quantidades de dados, por não possuir sistemas microprocessados com maiores 
recursos, por isto, não há um banco de dados. 

3.2 A arquitetura com o computador central 

Como o conforto é um dos objetivos principais bem como a capacidade 
de expandir o sistema, a estrutura . utilizando duas hierarquias foi adotada, 
apenas incluiu-se um computador central. A diferença significativa entre 
este sistema e aquele apresentado anteriormente não está na topologia da 
rede adotada, mas nas funções desempenhadas pelo computador central e nos 
dados que trafegam pela rede. A estrutura é mostrada abaixo : 

llSll ~----r---~ 
~ § Estrutura de Interligação 

com duas hlerarqulOs 

Figura 2 - Arquitetura com o computador central. 

Com o computador central, o sistema permite : 
• a utilização de um computador permite o acesso à distância via modem, 

existindo um produto específico de alto nível com interface igual ao 
sistema da portaria, facilitando o acesso pelo morador; 

• todo o acesso ao sistema utiliza entrada com login e senha, para 
segurança dos dados de configuração do apartamento; 

• com um leitor nas portas, pode-se guardar os dados com horários de 
entrada de pessoas nos apartamentos e realizar estatísticas simulando 
o comportamento dos moradores durante sua viagem, é um sistema 
inteligente pois assimila os horários do morador, pode ser incluído 
um algoritmo de preV1sao de horários através de inteligência 
artificial, já existem técnicas para isto; 

• a interface é facilitada no computador central, pois utiliza 
programação icon1ca, o que auxilia o acesso por pessoas não 
acostumadas a lidar com computadores; 

Se não forem utilizados teclado e vídeo internos ao apartamento, os 
moradores terão que fazer sua programação de horários fora do apartamento. 
Esta programação fica então a cargo de um terminal com interface de aI to 
nível situado na portaria do prédio, o que pode levar o sistema a ser sub-
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utilizado pois as pessoas tendem a deixar para depois o que não está à mão, 
costumam sair com pressa descendo direto ao estacionamento, sem passar pela 
portaria. 

O tráfego na linha para esta segunda arquitetura é bem maior, pois 
além dos dados comumente enviados, agora deve-se receber os dados da 
configuração feita nos apartamentos e centralizar as informações. 

Os pontos remotos funcionam com dados armazenados em pequenas 
memórias, estes dados são apagados depois de confirmada a transmissão à 
central, como os dados entrados pelo teclado interno, ou depois de executar 
urna ação, como o acionamento de uma lâmpada. 

Este tipo de arquitetura possui um nível de complexidade maior, 
principalmente no que diz respeito à comunicação, devendo haver maior 
controle de consistência no banco de dados, pois são abertos três caminhos 
possíveis para a programação do apartamento, podendo ser de uma pessoa a 
partir do dentro do apartamento, na portaria ou com modem. 

4. Protocolo de comunicação 

Para a primeira arquitetura descri ta, o protocolo de comunicação 
utilizado era o token ring, ou passagem de bastão. Neste protocolo, o 
controle de acesso ao meio é dado pelo nó que possui o bastão, isto é, o nó 
que recebeu a permissão de controlar o meio. O bastão é passado de nó em nó 
pela rede, tendo cada um, sua vez de controle. 

N.o segundo sistema o protocolo utilizado é o mestre-escravo, por 
possuir um computador central que fica encarregado de comandar os diversos 
pontos. Esta escolha é devida ao fato de haver um nó com mais recursos e 
portanto coloca-se a complexidade do protocolo nele, simplificando ao 
máximo a implementação em firmware. . 

4.1 Protocolo da primeira hierarquia - sentido mestre-escravo 
A primeira hierarquia corresponde ao computador central e aos nós 

responsáveis pelos apartamentos. O mestre executa ciclos de polling, 
interrogando aos escravos sobre dados a serem centralizados. Após um ciclo 
de polling, o mestre verifica os dados a serem enviados aos escravos e 
efetua a transferência de dados, voltando após isso a executar ciclos de 
polling. 

Os dados a centralizar podem ser dados para o banco de dados ou 
alarmes, o tipo é identificado pelo infotipo do frame. 

Quando um nó possui dados, ele envia um frame de DADO ou ALARME, e o 
mestre responde com um ACK ou NACK, até que todos os dados sejam 
transferidos e o escravo envie um frame de FIM. 

Para cada f r ame enviado sempre há uma resposta, se um nó não 
responder a até cinco tentativas de comunicação, entende-se que o nó está 
fora do ar, e uma janela é aberta do computador central indicando qual o nó 
que não responde, pedindo que seja chamada a assistência técnica. 

A estrutura do frame é dada por : 

Isinc. I endereço I tamanholintotiPª dados Ichecksum I fim I 

Figura 3 - Estrutura do frame. 

Correspondente a 
• sincronismo (5 bytes) aceita-se um frame que tenha pego no mínimo 2 

caracteres de sincronismo; 
• endereço (2 bytes) : o primeiro byte corresponde ao apartamento e o 

segundo ao dispositivo na sub-rede interna; 
• tamanho (1 byte) tamanho do frame, 1 byte do caracter de 

sincronismo e o resto do frame; 
• infotipo (1 byte) : identifica a finalidade do frame; 
• campo de dados (variável) : contém os dados, que estão de acordo com 

o infotipo; 
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• verificação de erros (1 byte) : código de Checksum para validação do 
frame; 

• caracter final (1 byte) : é um caracter de terminação do frame. 

o endereço O é reservado para o mestre, os endereços dos apartamentos 
são calculados multiplicando-se através da fórmula 

onde 
. add= [(andar-l)*disp]+apto 

add - é o endereço físico; 
andar - é o número do andar; 

_ disp - é a quantidade de nós conectados a um andar (número de 
apartamentos) ; 

apto - é o número do apartamento (começando por 1). 

Os tipos de frames a trafegar são : 

infotipo função campo de dados 
ACK Reconhecimento ---
NACK Não reconhecimento ---
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HORA Acerto de hora Hora dada para 
sincronização dos horários 
na rede. 

AÇAO Hora para executar uma ação A hora de execução da ação 
em um dispositivo (como e a ação a ser tomada (O -
acender uma luz) . desativa, 1 - ativa) . 

ENVIO O mestre pergunta a um ---
escravo se o mesmo tem algum 
frame a enviar. 

TOCA ALARME Este frame aciona O tipo do alarme que foi - dispositivos de indicação de acionado. 
alarme. ex : -. 

O - incêndio; 1 - intruso 

4.2 Protocolo da primeira hierarquia - sentido escravo-mestre 
O frame dos escravos para o PC deverá conter no campo endereço, o 

primeiro byte com o endereço do mestre, o segundo com o endereço do nó, e o 
endereço do dispositivo aparece corno o primeiro byte do campo de dados, a 
estrutura do frame portanto é a mesma. 

Os infotipos dos frames enviados por estes são 

infotipo função campo de dados 
ACK Reconhecimento ---
NACK Não reconhecimento ---
N DADOS O escravo indica ao mestre ----

que não há dados a serem 
enviados. 

ALARME Este frame indica que um O tipo do alarme que foi 
alarme está ativo. (sentido acionado. 
escravo-mestre) 

DADOS São dados a serem armazenados Tipo do dispositivo e 
no banco de dados do dados a serem armazenados. 
computador central. Este campo varia de acordo 

com o dispositivo. 
FIM Indica que todos os frames já ---

foram enviados. 

No campo dados, através do número do dispositivo o computador central 
faz uma busca em seu banco de dados sobre a instalação, detectando qual o 
tipo do dispositivo, a partir daí interpreta os dados recebidos. 



212 

~-~.~~ .. ~.\., 2! SIMPÓSIO BRASILEIRO DE .'V ~ 
AUTOMAÇAO INTELIGENTE 

Estes dados podem ser o dia e a hora para ativar uma lâmpada dentro 
do apartamento, a partir da configuração pelo teclado do apartamento, ou o 
horário e o código da tentativa de acesso a uma determinada porta. Para 
cada tipo de dispositivo há portanto uma interpretação dos dados e um banco 
de dados específico a ser armazenado. 

4.3 Protocolo da segunda hierarquia 

O nó da rede executa polling para a sua sub-rede, como o 
funcionamento da rede da primeira hierarquia. No caso de haver comunicação 
do nó com o mestre e com a sub-rede ao mesmo tempo, opta-se por prioridade 
da a comunicação com a primeira hierarquia. Se um frame se perder ele será 
retransmitido, por isso existem cinco tentativas de comunicação, para 
previsão destas perdas. 

O campo de endereço dos escravos da sub-rede para o seu mestre, 
possui no primeiro byte endereço O, no segundo endereço FF, e no primeiro 
byte do campo de dados o seu endereço. 

Quando o polling interno é executado o mestre envia um frame tipo 
ATUALIZA, único tipo novo além dos anteriormente definidos. O dispositivo 
responde com um N DADOS se não houverem dados a enviar, ou com um DADOS com 
o campo de dados vazio se houver dados. O mestre guarda então o número dos 
dispositivos que necessitam enviar dados ao computador central. 

Quando o computador central executa o seu polling e interroga aquele 
nó (1 3 hierarquia), ele funciona como um repetidor conectando os 
dispositivos da sub-rede ao computador central. Durante esta operação, o nó 
apenas altera nos frames o campo endereço em que foi colocado FF pelo seu 
endereço. Os dispositivos da sub-rede transmitem os dados propriamente 
ditos quando apenas quando recebem um frame- tipo ENVIO. 

Quando o nó da primeira hierarquia recebe umframe vindo do mestre, e 
o reconhece, ele realiza o mesmo tipo de conecção, repetindo , o fra~~ para 
os dispositivos de sua sub~rede. 

5. Conclusão 
Este artigo apresentou -uma arquitetura completa para implantação de 

um sistema de automação predial, mostrando-se a estrutura de interligação e 
o protocolo de comunicação necessário para suprir as necessidades de 
informação. Os dispositivos finais foram colocados como caixas pretas pois 
cada um deles representa um novo artigo, um novo assunto a ser 
desenvolvido. A arquitetura está prevista para possuir alta conectividade, 
configurando os tipos e o número de disposi ti vos via software, mostrando 
ser um sistema flexível e que comporte as evoluções tecnológicas. 
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Sumário 

A evolução da automação predial implica em uma crescente implantação de dispositivos eletrônicos 
que necessitam de sistemas especialistas para controlá-los. Estes sistemas para se tornarem capazes de 
aprenderem os costumes dos moradores necessitam incorporar um método de predicação de eventos, com este 
recurso é possível personalizar os apartamentos segundo os hábitos dos moradores. Neste trabalho serão 
abordados mais especificamente dois campos de atuação: controle do sistema ar condicionado e controle dos 
elevadores. 

1 Introdução 

A automação predial está evoluindo no intuito de tornar o edifício inteligente, como um todo, mais 
confortável, seguro e se possível mais econômico que os tradicionais. Para possibilitar esta inovação são 
incorporados dispositivos eletrônicos nos prédios, implicando na necessidade da construção de sistemas de 
controles. Uma das primeiras sugestões derivou da popularização dos controles remotos, tornando-se inviável a 
longo prazo pela crescente quantidades de dispositivos. Chegando ao absurdo do apartamento do futuro possuir 
uma mesa de controle central onde o morador confortavelmente sentará e poderá dirigir toda a residência. 

Para contornar este problema e construir uma moradia livre de controles remotos, deve-se projetar e 
construir centrais de controle que sejam programadas para responderem a determinados estímulos da mesma 
forma que o morador agiria. Existem situações em que a ação não é imediata como é o caso do sistema de ar 
condicionado que necessita de um determinado tempo para climatizar o ambiente. Estas situações podem ser 
controladas por sistemas especialistas em predição de eventos que estimam o horário mais provável em que o 
morador deve chegar. 

É importante ressaltar que o emprego de dispositivos inteligentes capazes de se auto governarem, 
subordinados primeiramente aos comandos dos moradores e depois aos estímulos ocorridos devido a fatores 
externos. Portanto, as unidades de controle devem agir por contra própria até receberem um estímulo do meio 
externo ou receberem um contra ordem do morador. Estão contidos nestes sistemas, os especialistas em predição 
de eventos que contém todas as características dos sistemas especialistas em geral e ainda possuem um 
subsistema especialista interno que coleta dados, que serve de base para o sistema estimar as suas ações. 
Sistemas com estas características possuem aplicações práticas relacionadas com o controle do sistema de ar
condicionado dos apartamentos e o controle dos elevadores. Sua principais vantagens recaem no conforto 
proporcionalizado pela personalização dos apartamentos e na economia de energia proporcionada. 

2.1 Controle do Ar Condicionado. 

2.1.2 Escopo do Problema 
Defmir o horário de acionamento do ar condicionado para concluir a climatização do ambiente poucos 

minutos antes da chegada dos moradores. As temperaturas dos ambientes são previamente definidas pelos 
moradores e a chegada do morador é indicada pela utilização do seu cartão magnético para abrir a porta. 

2.2 Variáveis embutidas 
- número de moradores 
- horários de chegada dos moradores 
- temperatura ambiente(uma para cada cômodo) 
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2.3 Constantes 
- potência do ar condicionado 
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- área das salas a serem climatizadas, respectivas temperaturas e moradores que as utilizam. 

2.4 Sistema 
Este sistema permite a climatização diferenciada dos cômodos, tanto no horário de acionamento como 

na temperatura, portanto a área comum a todos será climatizada contando com o primeiro a retomar e os demais 
cômodos apenas quando os seus ocupantes chegarem. 

O primeiro cálculo é estimar tempo necessário para climatizar os ambientes, bastando relacionar a 
temperatura ambiente, com a potência do ar condicionado e o tamanho da sala. O valor resultante de ser 
subtraído do tempo estimado para chegada do morador. 

Abaixo são apresentados alguns métodos para estimar este tempo: 

2.5 Métodos de Predição 

2.5.1 Média aritmética 
Este método consiste em ativar o sistema no tempo médio de chegada do morador, aplicando-se a 

média entre o horário de acendimento e os novos valores. Na prática tem-se que aproximadamente 50% das 
vezes que o sistema é acionado após a chegada do morador. 

2.5.2 Horário Inicial 
Utiliza-se o menor horário(mais cedo) que o morador chegou como horário padrão para acionamento. A 

sua falha provem no gasto excessivo de energia e na ausência de tratamento de exceções. Uma falha típica é o 
caso de uma única chegada, uma hora antes do horário de acionamento. Ao aplicar-se este método, o novo 
horário de acionamento será adiantado defmitivamente em uma hora. 

2.5.3 Média Ponderada 
Estipula-se um peso para o horário de acendimento e outro para o novo horário. As suas desvantagens 

incluem a inexistência de tratamento de exceções e a demora ou na excessiva velocidade com que os horários 
são atualizados ( dependendo dos pesos adotados). 

2.5.4 Sauner 
O método é dividido em duas etapas, a primeira consiste em estudar o horário para determinar se este é 

uma exceção ou não,atribuindo-se um peso e a segunda consiste em efetuar uma média ponderada entre o 
horário de acendimento e o novo horário. 

O peso atribuído na primeira etapa está relacionada a diferença do novo valor com a faixa nonnal de 
valores do morador e quantas vezes esta situação ocorreu (no mês ou semana), baseado nestas informações 
arbitram-se os pesos. Como regra geral tem-se que quanto mais afastado da faixa padrão de valores maior será o 
peso do novo valor, porém caso este horário esteja se repetindo arbitra-se um peso muito baixo para o horário 
médio de acendimento para mudar rapidamente a faixa de horários. 

A segunda etapa é encarregada de efetuar a média ponderada, conforme a seguinte fórmula: 

Hacendimento = (Hmédio_acendimento·Peso + Novo_horário) / (1+ Peso) 

Como este método utiliza apenas operações matemáticas básicas, os cálculos são simples, o 
denominador nunca é zero e muitas outras vantagens no intuito de possibilitar a sua implantação até nos 
microcontroladores mais simples e com pouca memória. 

Deve-se comentar que o objetivo deste sistema não é acertar sempre o horário de chegada, mas sim 
estabelecer um horário que acerte na grande maioria das vezes. Na prática com este método o apartamento estará 
climatizado poucos minutos antes da chegada do seu proprietário, proporcionando conforto e economizando o 
máximo possível de energia. 

2.6 Comparação dos Métodos 

Foi gerada uma sequência de sete horários aleatórios para amostrar a chegada do morador 

7:30 - 7:23 - 7:31 - 7:25 - 7: 27 - 7:29 - 7:15 

. ........ 
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Após filtrar esta faixa de horários chegou-se aos seguintes horários médios de acendimento 

Média Aritmética Horário Inicial Média Ponderada Sauner 
Hacendimento 7:26 7:15 7:26 7:26 

Serão adotados 4 valores críticos para analisar o comportamento dos métodos 
1) 5:30 
2) 7:50 
3) 8:30 
4) 7:30 

2.6.1 Média Aritmética 

Hmorador Antecipação do Sistema Novo Horário de Acendimento(h) 
7:26 7: 2 6 
5:30 6: 28 
7:50 1 h e 22 minutos 7: 09 
8:30 Ih e 21 minutos 7: 4 9 
7:30 7 :40 

Nota-se que o horário de acendimento perde-se com as anomalias. 

2.6.2 Horário Inicial 

Hmorador Antecipação do Sistema Novo Horário de Acendimento(h) 
7:26 7 :26 
5:30 5: 3 O 
7:50 2h e 20 minutos 5: 3 O 
8:30 3h e 20 minutos 5: 3 0 -
7:30 2h 5: 3 O 
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, . .. 
Qualquer horário de acendlmento anômalo que altere o horano de acendlmento desestablhza todo o 

sistema. 

2.6.3.1 Média Ponderada 
Adotou-se peso 7 para o horário médio de acendimento 

Hmorador Antecipação do Sistema Novo Horário de Acendimento(h) 
7:26 7: 2 6 
5:30 7: I I 
7:50 39 minutos 7: I 6 
8:30 Ih e 14 minutos 7: 2 5 
7:30 5 minutos 7: 2 6 

A utilização de um peso elevado torna o sistema menos susceptível a anomalias, porém muito lerdo, 
caso o horário de acendimento altere-se. 

2.6.3.2 Média Ponderada 
Adotou-se peso 3 para o horário médio de acendimento 

Hmorador Antecipação do Sistema Novo Horário de Acendimento(h) 
7:26 7 :26 
5:30 6: 5 7 
7:50 53 minutos 7: 1 O 
8:30 Ih e 20 minutos 7: 3 O 
7:30 7: 3 O 
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A utilização de um peso elevado toma o sistema mais susceptível a anomalias, alterando 
constantemente o horário de acendimento. 

2.6.4 Método Sauner 

Hmorador Antecipação do Sistema Peso adotado Novo Horário de Acendimento(h) 
7:26 1 7: 26 
5:30 300 7: 26 
7:50 24 minutos f 6 7 :29 
8:30 Ih e 1 minuto 100 7: 3 O 
7:30 7 : 3 O 

A grande vantagem deste método é a propriedade pelo qual o horário de acendimento pennanece 
' constante não sendo deturpado por anomalias. Outra vantagem recai sobre a capacidade de ajustar-se 
rapidamente a novos horários. Como pode ser observado no exemplo abaixo: 

Hmorador Antecipação do Sistema Peso adotado Novo Horário de Acendimento(h) 
7:26 1 7 :26 
8:30 1 h e 4 minutos 310 7: 26 
8:35 I h e 9 minutos 0,003 8: 3 5 
8:27 O, O 3 8: 2 7 
8:30 3 minutos 2 8: 2 8 

. Como a primeira etapa deste método é totalmente flexível não há impedimento para determinar faixas 
de variações e respectivos resultados, chegando a uma personalização por prédio e não por método como é caso 
dos métodos anteriores. 

Também é importante ressaltar que o peso não é linear variando em função de faixas de valores e de sua 
variação (+ ou -), conforme pode-se constatar no exemplo abaixo: ' 

Faixa Variação (+ ou -) Peso Hmédio - Hnovo Hfinal 
1 minuto + 1,1 7:29 - 7:30 7:29 
1 minuto - 0,9 7:30 - 7:29 7:29 

2.7 Considerações Finais 
Deve-se acrescentar um consideração muito importante sobre a aplicação da climatização automática: 

A climatização automática só é vantajosa quando o morador consegue manter uma 
certa regularidade'no horário de chegada, mantendo-se um uma faixa de variação 
máxima de uma a uma hora e meia. Portanto, este recurso só deve ser utilizando 
nesta condição, o seu uso em condições impróprias resulta em gastos excessivos de 
energia. 

3.1 Controle dos Elevadores 

3.1.2 Escopo do Problema 
Monitorar as chamadas dos elevadores e posicioná-los de uma maneira a minimizar o seu 

deslocamento e minimizar o tempo de espera dos moradores, distribuindo proporcionalmente o serviço. 

3.2 Variáveis Embutidas 
- uma função que relaciona horário de chamada com andares 
- uma função que relaciona horário de funcionamento com os andares que o elevador atenderá. 

3.3 Constantes 
- número de elevadores 
- número de andares do prédio 
- tempo médio de espera(por faixa de horário). 
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3.4 Sistema 
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Este sistema pennite que os elevadores sejam distribuídos de uma maneira que atendam os chamados 
atendendo ao tempo máximo de espera. Assim, nos horários de rush todos os elevadores estarão em pleno 
funcionamento para atender ao tempo médio de espera e nos horários de pouca utilização alguns elevadores 
estarão desativados ocasionando um tempo de espera maior. Caso ocorra um pique de utilização neste horário, o 
sistema acionará os elevadores que estavam desativados para garantir que o tempo de espera médio seja 
mantido. O sistema como um todo é composto de quatro etapas, porém estas etapas estabelecem subsistemas 
completos, portanto sisteméls de controles de edifícios mais simples podem optar por utilizarem apenas a 
primeira ou segunda etapa. 

3.5.1 1° Etapa 
A primeira etapa consiste em analisar as faixas de horários do prédio que tem maior movimento, 

confonne exemplificado no gráfico. 
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E importante ressaltar que quanto menor o intervalo entre dos horários mais preciso é o sistema. Um 
intervalo de 30 minutos é fornece a menor precisão possível, porém necessita de annazenar menos variáveis o 
que possibilita a sua implantação em microcotroladores com 128 bytes (24 x 2 = 48 bytes). Pennitindo apenas 
ativar e desativar os elevadores. Um modelo com precisão máxima, um minuto de · intervalo, necessita de 60 x 
12 = 720 bytes, ou seja, lKb de memória ramo Sugere-se a utilização de pelo menos 7kb de memória ram para 
registrar todas as, infonnações da semana. Sua aplicação prática está voltada a edifícios que possuem mais de um 
elevador e que desejem otimizar sua utilização (ativando e desativando) de acordo com a demanda. 

3.5.2 2° Etapa 
A segunda etapa compreende o detalhamento da infonnação anterior explicitando exatamente quais os 

andares envolvidos no processo. O gráfico abaixo serve de modelo de como as infonnações devem ser filtradas e 
codificadas para o computador. 

Distribuição dos chamados por andar às 13:30h 

Os dados serão filtrados e armazenados na seguinte estrutura: 

Horário, n° chamadas e caminho percorrido (0-1-0-3-1-0-... ) 

O grande problema desta sofisticação da etapa anterior é a incapacidade de prever o número de bytes 
utilizados, por exemplo um apartamento de 15 andares pode aproveitar 1 byte para dois movimentos, enquanto 
apartamentos de 16 até 255 utilizam um byte. Portanto, 20 chamadas no pior caso consomem 60 bytes (O-andar
O) o que implica na utilização pelos menos 5Kb de memória ram (60 X 2 X12 + 4(horário + n° chamada) = 
1444). Porém deve-se lembrar que a estimativa deve ser feita semanalmente (7xI444=10108) ou mensalmente 
(30 x 1444= 43320) para obter-se um resultado preciso. Sua aplicação prática restringe-se a coleta de dados e o 
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posicionamento de elevadores nos andares e horários pré-programados. O processamento destas informações 
não pertence as obrigações básicas desta etapa. 

3.5.3 30 Etapa 
A terceira etapa consiste em processar esses dados e determinar quais as faixas de andares e horários 

que os elevadores devem atuar. Neste ponto sugere-se a automação deste processo, pois desta forma em caso de 
mudança de horário dos moradores ou sistema pode ajustar-se automaticamente. Sua aplicação consiste em um 
sistema que colete dados e processe-os no em uma determinada data 

3.5.4 40 Etapa 
A quarta etapa consiste no processo de controle que monitora os tempos de espera médio e disponibiliza 

ou desativa elevadores de acordo com a situação atual do -prédio. Sua aplicação prática inclui um módulo de 
feed-back que verifica que as estimativas estão funcionando a contento. Caso contrário o sistema se encarrega de 
corrigir as estimativas e modificar a atuação dos elevadores de uma forma a atender o tempo máximo de espera. 

3.6 Considerações Finais 
A ap1icação do controle de elevadores com sistemas especialistas em predição de tempo não só permite 

um reforço na segurança impedindo intrusos em horários impróprios, como estende a vida útil dos elevadores, 
economiza energia, evita filas de espera e ainda possui o seu custo de implantação diluído entre todos 
condôminos do edifício. Possuindo todas essas vantagens, encerra-se este tópico com um pergunta: 

Porque a sua aplicação está restrita a apenas grandes edificios comerciais? 

4 Conclusão 
A aplicação de sistema de predição de eventos está iniciando no ramo da automação predial possuindo 

vasto campo de aplicação e enorme utilidade, pois restringindo-se a interferência manual ao mínimo possível 
cria-se um novo nível de sofisticação e conforto na habitação. Porém o grande avanço desta aplicação só 
ocorrerá quando os eletrodomésticos forem inteligentes e permitirem conexão com a central de controle da 
residência. 
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Resumo 

o modelo de orientação a objetos traz uma série de benefícios para a implementação de 
requisitos não funcionais de aplicações, como confiabilidade e características de tolerância 
a falhas. Este modelo, aliado à reflexão computacional, permite que objetos sejam 
controlados no meta-nível, para tentar assegurar o contínuo e correto fornecimento de 
serviços. O controle é realizado por metaobjetos com comportamento inteligente, coIl) 
capacidade de mascarar falhas buscando alternativas para a continuidade do serviço. E 
proposto um modelo de reflexão computacional para adicionar novos comportamentos a 
objetos sensores, com base em técnicas de tolerância a falhas em software e de 
inteligência artificial. 

Abstract 

The object-oriented model is well suited for designing and implementing non-functional 
requirements as confiability and fault-tolerance characteristics into sensor based 
applications. The goal of this work is to iIIustrate how computational reflection techniques 
can be used to foster continued and correct services. Control activities are realized at a 
meta-levei by metaobjects with intelligent behavior. The metaobjects use alternates to 
mask faults and achieve high confiability. A model of computational reflection is proposed 
to increase the application dependability combining fault-tolerance and artificial 
intelligence techniques. 
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Sistemas baseados em sensores são bons candidatos para a aplicação de técnicas de tolerância a 
falhas no modelo de orientação a objetos. Primeiro, por serem sistemas de tempo real, que exigem 
confiabilidade tanto nos componentes de hardware quanto nos componentes de software [CuIl88]. 
Segundo, por que são principalmente usados para sistemas de comando e de controle, que são 
aplicações especificadas em termos de mudanças de estado bem definidas, baseadas em valores 
obtidos por componentes físicos com comportamento também bem definido. 

Estas últimas características sugerem que o conceito de encapsulamento do modelo de orientação a 
objetos é particularmente adequado para o projeto de tais sistemas. Neste modelo, uma ênfase 
especial é atribuída aos dados, que são os protagonistas principais da aplicação; sobre os dados são 
definidas as operações (métodos ou funções de classe), formando uma classe de objetos. Os dados 
são inacessíveis externamente, sendo privativos dos métodos definidos na classe, sendo estes 
responsáveis pelo comportamento visível do objeto. Portanto, classes podem ser usadas como 
abstrações de objetos sensores, com seus dados particularizados através das instâncias. 

O enfoque clássico de tolerância a falhas para mascarar falhas físicas de componentes é a 
redundância. Os componentes considerados críticos pela aplicação são replicados, de forma ativa ou 
passiva, e gerenciados através de protocolos que procuram garantir a manutenção de um estado 
comum entre as réplicas e um número mínimo de réplicas com condições operacionais para o 
prosseguimento do serviço. Um outro ponto forte do modelo de orientação a objetos é a facilidade de 
replicação de componentes, visto que objetos podem ser criados dinamicamente por instanciação de 
classes. 

Outro aspecto a considerar é a separação de características do sistema, estabelecidas por seus 
requisitos. Os requisitos funcionais determinam o que o sistema deve fazer, definindo 
relacionamentos entre entrada e saída, no domínio da aplicação. Os requisitos não funcionais impõem 
restrições diversas, incluindo questões de confiabilidade e segurança, que não se relacionam 
diretamente com o domínio da aplicação. Esta separação de domínios é típica de sistemas reflexivos, 
que definem uma arquitetura em níveis, composta por um nível base onde se desenvolvem os 
serviços da aplicação e um meta-nível onde são realizadas ações sobre o nível base. Estas ações são 
reflexões sobre o comportamento dos objetos do nível base, incluindo monitoração, computação 
sobre qual computação deve ser feita a seguir, auto-otimização, auto-modificação (por exemplo, 
sistemas de aprendizado) e auto-ativação (através de monitores e 'daemons') [Mae87]. 

A reflexão computacional torna possível afetar os objetos do nível base, seja alterando o seu 
comportamento e ou adicionando novas funcionalidades, de forma independente de seu domínio e 
transparente aos clientes destes objetos. A arquitetura reflexiva tem sido usada na construção de 
sistemas especialistas [Ste88], separando a base de conhecimentos (nível base) dos aspectos de 
controle localizados no meta-nível. Em sistemas de tempo real, a reflexão computacional é usada para 
especificar restriçOes de tempo, de comportamentos a serem adotados em caso de violação de tempo 
e para a implementação de protocolos típicos de tempo real, como mecanismos temporais e de 
prioridade [Hon92]. 

Este artigo descreve investigações sobre a utilização de reflexão computacional no modelo de 
orientação a objetos para aumentar a confiabilidade de sistemas, incorporando características de 
tolerância a falhas através de metaobjetos com comportamento inteligente. 

2. Reflexão Computacional 

2.1. SeparaçAo de domrnlos 
Um sistema computacional que adota uma arquitetura reflexiva possui dois componentes 
interrelacionados: um subsistema objeto, que faz computações sobre um domínio externo ao 
sistema, e um subsistema reflexivo, que faz computações sobre o sistema objeto. 

Por domfnlo de um sistema computacional entende-se todo conteúdo de informação, expresso por 
objetos e operações, relacionado com uma determinada área. Para efeito das definições a seguir, 
designa-se de domínio externo do sistema ou domínio da aplica~o o conteúdo de informação 
relacionado com a aplicação, que é a abstração de mais alto nível, e por domínio interno do sistema ou 
auto-domínio o conteúdo de informação sobre o próprio sistema, incluindo a representação interna do 
domínio da aplicação. 
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o componente reflexivo pode atuar sobre a estrutura ou sobre o comportamento do sistema objeto. 
No primeiro caso, o nível meta é composto por metaclasses, as quais contém informações sobre os 
aspectos estruturais do nível base: descrição de variáveis e de métodos que irão compor todas as 
suas instâncias. Esta estrutura pode ser alterada, e, em decorrência disso, todas as instâncias também 
serão alteradas. No segundo caso, o nível meta é composto por metaobjetos, que contém 
informações sobre os aspectos de comportamento dos objetos -(instâncias de classes) de nível base, 
como por exemplo, como um determinado objeto trata uma mensagem. 

2.2. Metaclasses e metaobjetos 

Algumas linguagens orientadas a objetos utilizam metaclasses para descrever a estrutura de todas as 
suas classes, no sentido de que as informações necessárias para a construção de uma classe estão 
estruturadas em sua metaclasse. Entre estas informaçOes encontra-se o nome da classe, a descrição 
de suas variáveis e informações sobre herança, entre outras. Mais especificamente, metaclasses 
podem ser assim definidas: uma metaclasse Mc~ é uma classe que descreve a estrutura de uma 

classe ~ e cujas instâncias também são classes. 

A propriedade de ser instanciável como uma nova classe permite que classes possam ser diretamente 
manipuladas, como se fossem objetos. E também as distinguem de classes tradicionais (que 

descrevem a estrutura de objetos), visto que o seu 
domínio é a própria classe; seus dados referem-se a 

Classe do 
meta 
objeto 

L...-~ __ -J 

Instincia Mensagem 

nomes de métodos, instâncias, heranças e seus 
Classe métodos obtém informações e fazem alterações 
do sobre os seus dados. c 
objeto 

L....-..--r----' Em linguagens orientadas a objetos, um dos mais 
conhecidos modelos de reflexão computacional foi 
introduzido por Maes [Mae87], tendo como base o 
emprego de metaobjetos, contendo informações 
sobre a implementação e a interpretação de um 
objeto a ele conectado, dito seu referente. 

Objeto O metaobjeto, derivado de uma metaclasse, 
associa-se a cada particular instância de uma outra 
classe de objetos, sobre a qual realizará a reflexão 
computacional. Dado que uma aplicação é 
composta por diversos objetos, derivados de 

ConexA<> 

Figura 1 : Reflexão particularizada por classes 

distintas classes, a propriedade de reflexão pode 
ser aplicada a objetos selecionados da aplicaçãQ, e a 
reflexão pode ter finalidades distintas, 
particularizada para cada classe de objetos da 
aplicação [Lis95], conforme esquematizado na 
figura 1. 

Na reflexão comportamental de objetos, a função básica do metaobjeto é explicitar como o objeto 
reage diante de uma mensagem, possibilitando a intervenção no estado da computação. Esta 
intervenção é a essência da computação reflexiva dinâmica, buscando coletar e registrar informações 
sobre o processo de execução, a exemplo de estatrsticas sobre performance, informaçOes para fins 
de depuração e monitoração da execução, ou com a finalidade de modificar o curso do processo de 
execução. 

2.3. Metaobjetos com comportamento inteligente 

Metaobjetos com comportamento inteligente são objetos instanciados a partir de classes com as 
seguintes características: 

a) possuem conhecimento a respeito de objetos, representado através de seus estados, definidos 
por um conjunto de regras. O estado de um objeto é determinado por possíveis valores assumidos 
por suas variáveis de estado. 

b) possuem um mecanismo de inferência, representado por um conjunto de métodos que, a partir de 
uma base de conhecimentos, é capaz de avaliar as regras para provar uma determinada hipótese, 
determinar novos valores para as variáveis de estado ou mesmo para gerar novas regras. 
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Para gerar novas regras, o mecanismo de inferência necess~a de uma fonte de conhecimento, que 
pode ser o próprio ambiente, por cooperação com outros objetos ou através de interação com o 
usuário. O mecanismo de inferência é a 'inteligência' do metaobjeto propriamente dita, ou seja, é ele 
que realiza interações com o ambiente em que reside o objeto e/ou com o usuário para interpretar 
percepções, resolver problemas e tomar decisões na tentativa de . resolver . problemas 
desconhecidos[Man93]. Sendo o problema em questão resolvido satisfatoriamente, o mecanismo de 
inferência adiciona ou exclui fatos e regras da base de conhecimento. 

Na abordagem dada neste trabalho, metaobjetos com comportamento inteligente tem a função de 
controlar a execução de seus referentes de maneira que, se estes objetos não fornecerem o serviço 
solicitado, seja por omissão ou por valor inace~ável, o controle volte ao metaobjeto e este tente uma 
alternativa de execução do serviço. Interagindo com o cliente e com outros objetos do ambiente, o 
metaobjeto tenta chegar a uma solução e estes passos são incorporados à base de conhecimento na 
forma de regras e/ou fatos. 

3. Sensores 

3.1. Objetos sensores 
Objetos sensores podem ser usados para implementar sensores abstratos com responsabilidades de 
aquisição de dados em sensores concretos e fornecimento destes dados a outros objetos (seus 
clientes) [80094]. Os clientes usam os dados coletados por objetos sensores para atividades de 
comando ou controle. Por exemplo, o controle de temperatura pode ser usado para o comando de um 
aquecedor, através de um objeto atuador. 

Objetos sensores podem ser modelados de forma bastante simples, a exemplo de um sensor de 
temperatura denominado SensorTemp, com apenas uma função básica do tipo 
Temperatura_Atual(args); um cliente deste sensor solicita seus serviços através de uma mensagem 
SensorTemp. Temperatura_Atua/(args). Para simplicidade do exemplo, não serão contemplados 
aspectos de concorrência, distribuição e restrições de tempo, mas apenas assegurar o fornecimento 
do serviço ao cliente, mesmo em presença de alguma situação adversa. Inicialmente é associado um 
metaobjeto ao objeto sensor, com a responsabilidade de mon~orar todas as solicitações de serviço. O 
metaobjeto que controla o sensor abstrato participa do fornecimento dos dados ao cliente, conforme 
esquematizado na figura 2. 

1. O cliente solicita os dados do objeto 
sensor abstrato e aguarda estes dados para 
posterior utilização. O objeto sensor somente 
é ativado por solicitação do cliente, 
caracterizando um modelo cliente-servidor. O 
cliente pode manter um temporizador que 
gerencia a busca de informações do sensor 
abstrato a cada intervalo de tempo t, e 
também pode solicitar dados deste sensor a 
qualquer momento. Exemplo: 
SensorTemp. Temperatura_Atual(valor, 
status) , sendo que valor corresponde à 
temperatura obtida por leitura do sensor 
concreto e status a informação a respeito da 
computação. 

2. Quando o cliente solicita um serviço do 
objeto sensor abstrato, a mensagem de 
solicitação é interceptada pelo metaobjeto, 
que terá a responsabilidade de buscar os 

Figura 2: Objeto sensor servindo a um diente 

MUNDO 
EXTERNO 

dados no sensor abstrato, e (tentar) assegurar o fornecimento correto dos dados solicitados. O 
metaobjeto ativa o sensor abstrato associado a ele e monitora a sua execução. 

3. Os dados recebidos do sensor abstrato (por leitura do sensor concreto) são utilizados pelo 
metaobjeto para a realização da reflexão sobre a computação realizada pelo seu referente. No caso 
deste exemplo, são executados testes de razoabilidade, tais como verificação dos limites de 
temperatura e a sua razão de variação. 

4. Os resultados da computação reflexiva são fornecidos ao cliente. A informação sobre a computação 
é dada pelo status, que pode ser assim definido: status={primário, alternativo, falha}, onde primário 

'O 
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corresponde a uma operação normal, com valor lido pelo sensor primário, alternativo corresponde ao 
valor lido pelo sensor secundário e falha indica valor não aceito pelo metaobjeto. 

Ao realizar a reflexão, no passo 3, o metaobjeto tenta garantir que os dados que são enviados ao 
cliente sejam corretos. Para esta finalidade, o metaobjeto detém o conhecimento sobre os limites de 
atuação do sensor, o histórico dos últimos valores corretos fornecidos ao cliente e possibilidades de 
variações entre duas leituras sucessivas. A primeira tentativa é a repetição da computação. Ao ativar o 
sensor abstrato, se o metaobjeto não receber resposta ou receber valores não aceitáveis, ele repete a 
busca de dados no sensor abstrato, para detectar possíveis falhas transientes. Mantendo-se a 
omissão ou o valor incorreto, ele ativa um objeto sensor alternativo, como esquematizado na figura 3. 

MUNDO Se o novo dado lido pelo sensor alternativo 
EXTERNO for aceitável, o metaobjeto informa ao cliente 

o dado e status indicando falha no sensor 
DIm:qàclo primário. Se o dado mantém-se incorreto, 
dameDllFUI mesmo lido através do sensor alternativo, o 

FIgUra 3: Sensor alternativo 

metaobjeto repassa ao cliente o valor 
incorreto com seu respectivo status (falha), e 
solicita ao cliente verificar a possibilidade de 
modificar o limite ou razão de variação para 
acomodar este dado (no caso de dados 
limítrofes). Em caso afirmativo, o novo limite é 
aprendido, iniciando um novo processo de 
consulta ao sensor primário, para tentar 
eliminar o registro de falha. 

3.2. Controle de sensores 
o exemplo mostra um objeto sensor 

controlado por um metaobjeto, que fornece serviços para um objeto cliente. Estendendo este 
exemplo para abranger n objetos sensores, cada um controlado por um metaobjeto, e que prestam 
serviços a um cliente (controlador), pode-se formular as seguintes hipóteses: 

a) Hipótese de similaridade: todos os sensores possuem um comportamento similar, que pode ser 
abstraido em uma classe genérica. 

b) Hipótese de particularidade: os sensores distinguem-se por seus estados e por restrições 
de domrnio, respectivamente representados por seus dados de instância e pelos metaobjetos 
controladores. 

c) Hipótese de falha: as falhas podem ser falhas físicas dos componentes ou podem ser falhas 
de software. No caso dos objetos servidores, a hipótese mais provável é que sejam falhas 
físicas, sendo a replicação a técnica mais adequada. 

A hipótese (a) sugere a adequação do modelo de orientação a objetos, e a hipótese (b) evidencia a 
necessidade de monitoração independente. Pela hipótese de falha, torna-se clara a dependência do 
cliente em relação aos seus servidores, e a criticalidade do objeto controlador. O funcionamento 
correto do controlador depende da confiabilidade dos seus servidores e, se o controlador falhar, a 
segurança do sistema pode ser comprometida. Para aumentar a confiabilidade do objeto controlador, 
duas soluçOes complementares se apresentam: (a) dotar o . controlador de funcionalidades de 
tolerância a falhas, através de replicação ou diversidade [Cle95]; (b) associar ao controlador um 
metaobjeto com comportamento inteligente. 

Neste ultimo caso, o metaobjeto utiliza regras que definem as ações para o controle correto dos 
parâmetros da aplicação e regras de segurança, sendo esta últimas consultadas sempre que ocorrer 
alguma falha no controlador, visando a condução do sistema a um estado seguro. 

4. Conclusões 
O nosso modelo pode ser classificado como um tipo de controle baseado em regras, onde o 
conhecimento, armazenado na forma de fatos e regras, está inserido em metaobjetos associados aos 
objetos da aplicação. Se os objetivos relacionados a este controle falham, o objeto deve interagir com 
o ambiente externo a ele (usuários ou outros objetos da aplicação) para resolver a falha da maneira 
mais eficaz. A proposta de utilização de metaobjetos com comportamento inteligente para controlar 
objetos sensores da aplicação é bastante promissora quanto aos seguintes aspectos: 
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a) separação da funcionalidade típica do domínio da aplicação, a exemplo de um objeto sensor que 
adquire dados e informa estes dados, dos aspectos não funcionais da aplicação; 

b) atribuir aos metaobjetos funções de controle particulares de cada objeto sensor, liberando o cliente 
dos detalhes de cada servidor e distribuindo responsabilidades; 

c) permitir a reutilização dos objetos sensores, de forma independente do domínio da aplicação, e das 
classes abstratas dos metaobjetos. 

Em contrapartida, há que considerar os problemas de custo relacionados com as atividades de 
tolerância a falhas, que envolvem redundância e controles adicionais para assegurar a confiabilidade e 
a segurança do serviço. Em sistemas de tempo real, atividades de tolerância a falhas podem 
comprometer os aspectos temporais da aplicação. O projetista da aplicação deve ponderar os 
benefícios e as restrições impostas pelo uso de tolerância a falhas, de forma a selecionar as técnicas 
mais adequadas a serem usadas para assegurar as características não funcionais da aplicação. 

Outra possibilidade que se apresenta é a utilização de reflexão computacional para implementar 
características de tolerância a falhas nas fase de teste da aplicação, não apenas para monitorar o 
comportamento de sistemas de tempo real mas também para aprender sobre possíveis 
comportamentos que se apresentem durante a fase operacional do sistema, não previstos na fase de 
projeto. Como os metaobjetos não interferem na funcionalidade dos objetos da aplicação, procurando 
apenas assegurar o seu comportamento confiável, eles podem ser retirados da aplicação quando 
assim for desejável. 

Os exemplos descritos 'neste artigo foram implementados em OpenC++, uma extensão reflexiva de 
C++, desenvolvida por Chiba [Chi93]. Esta extensão baseia-se em um pré-processador que permite 
associar de forma estática metaobjetos a objetos da aplicação. No nível da aplicação, o programador 
pode escolher quais objetos devem ser reflexivos, e, em cada objeto, quais métodos e quais atributos 
devem ser controlados pelo metaobjeto a ele associado. 
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Abstract 

This paper describes a technique, called the probably approximately correct learnáng (PA C
learníng) model, to cope with the intractability of lhe loading problcm for pyramádal archí
tectures. The PA C-learning model ás a counterpart of randomalgorithmtl used in the theory 
of the NP-completeness. In such context, thás pape r provides an upper botlnd for lhe sample 
complexily of learning algorithms. Also. lhe computational complexily of lhe loadáng pro
cess ás analyzed. Based on these studies, il is shown here Ihal generaliza/ion in pyramidal 
archátectures ás as har'd as learning. 

1 Introduction 

One of the most important features of neural networks is their ability to generalize to new 
situations. Once trained a network will compute an inputjoutput mapping which, if the training 
data was representative enough, wilI closely match the unknown function which produced the 
original data. 

This paper deals with basic theoretical questions regarding learning and generalization in 
pyramidal net,works. It is inspired by Judd [8] who shows the loadíng problem. to be NP-complete. 
The loading problem can be described as folIows: 

"Given a neural networkand a set of training examples, does there exists a configu
ration of functiolls for the network so that the network produces the correct output 
for alI training examples?" 

In this research, the term "neural network" always means billary input.joutput feedforward 
networks. Specifically, pyramidal architectures have been chosen to be analyzed because of their 
relevance in the research of weightless neural models [13], [2], [7]. The learning paradigm studied 
in this work is the supervised learning. 

Judd shows the loading problem to be NP-complete when general architectures and tasks 
(training sets) are considered. Judd's results regarding the computational complexity of the 
loading problem have been extended to pyramidal architectures in [6]. 

In order to develop this research, it is necessary to study the previous issues in the context of 
t,he PAC-Iearning model. The PAC-Iearning framework alIows the phenomenon of generalization 
to be analyzed from a formal point of view. 

The remainder of this paper is divided into four sections. Section 2 presents weightless n'eu
ral models alld their main characteristics. Section 3 describes the basic PAC-Iearning mo de!. 
The main section of this paper is Section 4, where an upper bound for the sample complexi
ty for PAC-Iearning algorit,hm is provided. This is done by defining an upper bound for the 
VC-dimension of pyramidal architectures. AIso, this section presents results regarding the com
putational complexity of loading pyramidal architectures. FinalIy, the last section provides some 
brief remarks. 
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2 Weightless Neural Models 

The architecture analyzed in this work have been oft.en used with a kind of neuron called the 
weightless neuron, Boolcan neuron, or logical neuron model [3]. The simplest weightless neuron 
(the RAM neuron) is based on operations of look-up t.ables which is best. implemented by random 
access memories (RAM). In such model, knowledge is directly "stored" in the memory (the look
up tables) of the nodes during learning. 

Definition 2.1 ARAM neuron (node) is a device capable of computillg any Boolea.n function 
with a given number of inputs. ARAM neuron can be described as consisting of: 

• input terminais, i 1 , i 2 , ... , ik. which represent the input of the neuron; 

• a set of cells which stores the contents or learned information (local memory), which may 
be O or 1; 

• an output terminal, r, which returns an addressed content given by the input t.erminals; 

• a teach terminal, d, which provides the desired response; 

• an operator mode terminal, t"et (writ.e-enable terminal), which indicates if the neuron is 
in the learning (if wet is 1 then the binary value in d is written at the memory location) 
or recalling phase. 

Definitioll 2.2 ARAM network is an arrangement. of a finite number of RAM nodes. 

There are 22
1< different fUllctions which can be performed on k address lines and these cor

respond exactly to 2k states that each RAM no de can be in. This way, a single RAM neuron 
can comput.e any Boolean function of its inputs and hence cannot generalize. However, RAM 
networks do generalize [3]. 

Seeing aRAM node as a truth table (look-up table) its output is described by r = C[p], 
where C[P] is the content of the address position associated with the input pattern p = i1i2 ... ik . 

There are many variations and extensions of the RAM node, called RAM-based nodes. Some 
advantages of neural networks comprised of weightless nodes are [9]: (1) they share some of the 
main characteristics of Hopfield networks (seeking of energy minima at runtime) and error back
propagation (learning from errors); and (2) they are straightforward to implemellt in hardware 
using digitallogic techniques. 

In the context of weightless neural models the architecture mostly used is the pyramidal [13], 
[2], [7], which tends to have high depth. A pyramidal architecture 7r is a. q-tree of nodes (e.g ., a 
binary tree, oct-tree. et.c .), where ali nodes have the same fan-in q. The root of the tree is the 
output node, and the leaves are the input nodes. 

3 The basic PAC model of learning 

The basic "probably approximately correct" (PAC) model of learning was int.roduced by Valiant 
[15]. The PAC-Iearning is applicable to neural networks with one output node which outputs 
either the value O or 1. Thus, such model applies to neural network classification problems. One 
suitable class of architectures to analyze in the context of PAC-Iearning is hence t.he class of 
pyramidal networks. 

Instead of arbitrarily choosing a training set (training sample) in advance, the PAC-Iearning 
madel selects such set by ralldomly choosing items according to an unknown probabilit.y distri
bution. Hence the training sample is biased only by that distribution. The test set is selected 
in the same way. Since both sets are chosen according to the same distribution, the test set is 
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an unbiased sample of the training set and vice-versa. Moreover, the size of training sample is 
a decision of the learning algorithm rather than a determination of an experimenter. 

In order to investigat,e learning concepts (i.e . sets) in neural net.works, it is necessary to 
consider a framework that consists of [12]: (1) a domain X (it is assumed here that X = {O, 1}3, 
where s is the number of input. terminaIs for the network); (2) a class !\" ç 2x of possible target. 
concepts (the "concept class" ); and (3) a class T ç 2x (the "hypot,hesis class") . 

The task of the learning algorithm is to compute from given positive and/or negative examples 
for some unknown target concept KT E f{, the representation of some hypothesis H E T that 
approximates l\"T. A pair (O', 1) with U E KT is called a positive example for ]\T, and a pair 
(u, O) with u E .X - A"T is called a negative example. Frequently, T is defined as the class of all 
sets that are computable by a network A for any configuration of node functions F from a fixed 
node function sei. <l>. The configuration assignment F is a representation for the H E T that is 
computed by A. 

111 the PAC-learning model it is often assumed that the network architecture defines the 
hypothesis class T over the donlain X. Additionally, a class f{ ç 2x of possible target concepts 
(the concept cla.c;;s) is fixed. The network is given a parameter ( > O (error parameter) and a 
parameter , > O (confidence parameter). In order to train the net,work, the learning algorithm 
needs to determine a bound m( (,,) for the number of items in the training set and to solve the 
following problem [11]: 

For a.ny probabilit,y distribution D over X, any target. coneept l\"T from the class 
f{ ç 2x , and any sample S = [(Ui, l\"T(ud)i<m] of m ~ m(( , ,) labeled exanlples for 
f{T with points Ui drawn independently ace~rding to D, the learning algorithm can 
compute from S, (, and , the representation of some hypothesis H E T (in this case 
a suitable configuration F of no de funetions for 11' so that H = M;') sueh that with 
probabilit,y ~ 1-" D[{u E X: Al;'(u) # f{T(U)}] ~ {, 

In other words, this definition requires that the system usually be correct for most items 
in the test set. "Usually" is defined by the confidenee probability parameter , (this param,~ter 

protects against the small, but nonzero, chance that the examples happen to be very atypicaI), 
and "most" is defined by the accuracy probabiIity parameter ( . Thus, based on these parameters 
one can controI the network generalization. 

The eoncept class f{ is said to be efficiently PAC-learnable with hypothesis class T if the 
following conditions are satisfied: (1) m( u, 1) is bounded by a polynomial in ~ and ~; and (2) 
the representation of H can be eomputed from 5, ( , and , by an algorithm whose computation 
time is bounded by a polynomial in +, *, and in the length of S. ' 

lt is interesting to analyze issues with respect. to feasibility of this model. The feasibility of 
learning an unknown coneept from examples depends on two questions [1]: 

1. Do the examples eonvey enough information to determine the function (eoncept)? 

2. Is there a speedy wa.y of constructing the function from the examples? 

The first. one regarding questions on sample complexity, while the secoud oue is related to 
computational complexity of learning. In the next sections both questiolls will be addressed. 

4 Sample and computational complexity of pyramidal ar
chitectures 

In this section, the upper bound to the sample complexit,y of PAC-learning algorithms for pyra
midal architectures is defilled. 5ince the concept of VC-dimension is used, sa.mple complexity is 
provided in terms of that measure . 
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Definition 4.1 [10] Assume that. 7r is a pyramidal architecture with s inputs, node function set 
<l>, and S ç {O, 1}8 is an arbitrary set. Then the VC-dimension of 7r over S is: 
V C-dim( 7r, S) = max {IS' 1 such that. S' ç S has the property that for every function 

TI : S' - {O, I} there exists a configuration assignment 
F E <l> such that \lu E S' [M;:(u) = TI(u)]}. 

In other words, the VC-dimension of a network provides the maximum lengt,h of a large set 
of examples for which there are a set of functions that can achieve all possible classifications of 
those examples. The theorem below found in [12] shows the importance of the VC-dimension of 
a neural network for the PAC-learning model. 

Theorem 4.1 [12] Assume that T ç 2x satisfies VC-dim(T, X) < 00 and T is well-behaved 
(the latter is a rath.er benign measure-theoretic assumption that is always satisfied if T is count
able). 

Then for 

any function L thal assign·s to a randomly drawn sample S of m ~ m(f,1') examples (u, p) for 
some target concept I{T E T (with. u drawn according to some arbitrary distribution D over X) 
some hypothesis L(S) E T that is consistent with S is a PA C-Iearning algorith.m, since it has 
then EuED[I](T(U) - L(S)(u)l] S f with probability 2: 1 - 1'. 

This way, it is not possible to guarantee the conclusions of Theorem 4.1 unless an training 
sample of length at least proportional to the VC-dimension of the network is used. Hence, the 
VC-dimension quantifies the sample complexity of the PAC-Iearning. 

Now, suppose that one wants to design an efficient PAC-Iearning algorithm for the class of 
pyramidal architectures. Computational complexity issues will be approached later, however 
in this section simply observe that if the PAC algorithm is to perform in time polynomial in 
the size of the network, then it must have polynomial sample complexity. This is true iff the 
VC-dimension of those networks are polynomial in the number of nodes in such networks. 

Lemma 4.1 [4] IfTI is a finite set of {O,J}-valued functions, tll.en TI has VC-dimension at most 

log2lTII· 

Theorem 4.2 Let 7r be a pyramidal architecture witll. s inputs and arbitrary Roolean functions 
as node function set. Then v'C-dim(7r, {O, 1}~) is O(N), wll.ere N is the numbcr of nodes in 7r. 

Proof: 
A pyramidal architecture 7r can perform at most 2N •

2q (where q is the node fan-in) Boolean 
functions, since that value represents how many distinct ways there are to fill each memory 
location in the pyramid. Hence, according to Lemma 4.1, VC-dim(7r, {O, 1}8) S 10g2 2N *2

q

• 

Then, by mean of some algebraic operations, VC-dim(7r, {O, I}") is O(N). • 
Although a polynomial bound for the VC-dimension of pyramidal architectures has been 

provided, this section shows that there is no efficient PAC learning algorithm to train them. 
Thus, the computational complexity is the reason for existing no such algorithm. Before showing 
a formal proof for that, however, it is necessary to define a important complexity class of problems 
called the random polynomial problems (RP). 

A problem Q is in the complexity class RP with error parameter ( iff there exists a polynomial 
time algorithm L such that for every instance Y of Q the following holds: if Y is a "YES" instance 
of Q then L outputs "YES" with probability at least 1 - ( for some constant ° < f < 1, and if 
Y is a "NO" instance of Q thell L always outputs "NO". It is widely kllown that P ç RP ç 
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N P, however if these ·inclusions are proper is an important open question in Computational 
Complexity Theory. 

The proof below uses a technique applied to prove Corollary 3.1 in [5]. It is assumed that 
the functions computed by pyramidal architectures a.re learnable and it is shown that such 
assumption implies an RP algorithm for solving a known NP-complete problem, that is, NP=RP. 

Corollary 4.1 The class of Boolean functions computab/e by a pyramidal architecture 7r 1tsing 
{AN D, OR} as node functi01l set is not learnable in time polynomial, unless RP = N P . 

Proof: 
Given an instanre (Z, C) of the MSAT problem, an instance (7r, T) of the loading problem 

(according to the algorithm in [6]) is created. The MSAT problem is defined by Sim a in [14]. 
Such problem is similar to the general Satisfiability problem (SAT), however in it any clause 
cannot contain two literaIs derived from the same variable, and addit.ionally a positive literal 
always follows after a negative one and vice-versa. , 

Let D be the uniform distribution over the items of T. Choose « min{ ~, ~}, and f = 1-(. 
To prove the corolla.ry it is sufficient to show that for the above choice of f, f, D, the learnability 
of pyramidal architectures in the cont.ext of the PAC learning can be used to decide the result. 
of the MSAT problem in random polynomial time. So, there are the following cases: 

• Suppose (Z,C) is an instance of the MSAT and let n be its solution. Then, from the proof 
of Theorem 4.1 in [6], there exists a configuration to 7r which is consistent with the task 
T. Thus, if the concept.s performed by pyramidal architectures using {AN D, OR} are 
efficiently PAC-Iearnable, then due to choice of f and f (and again by Theorem 4.1), the 
probabilistic learning algorithm must produce a solution which is consistent with T with 
probability at leást 1 - f, therefore providing a probabilistic solution of the MSAT. That 
is, if the answer to the MSAT question is "YES", then the algorithm answers "YES" with 
probability at least 1 - ( . 

• Suppose that there is no solution for the given instance of the MSAT. Then, by Theorem 
4.1 in [6], for (7r, T) there is no configuration for 7r which is consistent with T. Thus, the 
learning algorithm must always either produce a solution which is not consistent with T, 
or fail to halt in time polynomial in n, ~, and ~. In either case it is possible to check that 
the learning algorithm was inconsistent with T or did not halt in determined time, and 
answer "NO". In other words, if the answer to the MSAT is "NO", the algorithm always 
answers "N O" . 

Since the MSAT problem is NP-complete, it follows that any problem NP has random poly
nomial time solution, that is, N P ç RP. However, it is widely known that RP ÇN p., hence 
RP=NP. • 

5 Final remarks 

This paper has addressed two important issues: sample complexity and time complexity of 
learning in pyramidal architectures. The results obtained here, together with the ones in [4], 
show the apparent independel1ce between such issues. 

In the first case, the VC-dimension of pyramidal architectures has been shown to be bounded 
by a polynomial. Hence, it is possible to define a number of training examples large enough (but 
polynomial) which makes a .neural network to generalize as expected. On the other hand, even 
with the need of a polynomial number of examples, it. has been proved that there is no ral1dom 
polynomial algorithm to solve the loading problem for pyramidal architectures. That. is, even a 
sufficient number of examples is useless if the computational task of transforming such examples 
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in hypothesis is intractable. Because of this, it is not possible to guarantee the conclusions of 
Theorem 4.1 in this paper. So, the network generalization may not be the expected (based on 
"'( and l parameters). Therefore, generalization Oll pyramidal architectures in the context of the 
PAC-Iearning model must be as hard as the learning. 
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Abstract 

This paper reports the experimental results of comparing a relational and a propositional machine 
learning system for knowledge acquisition, using eight real world propositional datasets. The objectives 
are to compare learning performance on data suitable for propositionallearning, and to examine how 
effectively a relational system can learn írom propositional data. Results showing the quality, accuracy 
and the number oí attribute tests of the hypotheses induced by both systems are discussed. The 
overall results suggest that with this type of data the systems have approximately the same leveI oí 
performance. For every domain the degree oí participation oí each attribute in the concept generated 
by both systems was also measured. 

1 Introduction 

The task of knowledge engineers in acquiring knowledge from human experts and encoding it in a set of 
decision rules, ar other representational structures, has long been recognized as the most time-consuming 
effort in the development of Knowledge Based Systems - KBS. Furthermore, in many professional fields 
expertise is scarce. The codification of knowledge can be quite limited in practice; expertise in the form of 
past examples of solved cases is sometimes the sole source of knowledge. These problems in the knowledge 
acquisition process have motivated KBS designers to search for alternative techniques based on Machine 
Learning - ML. 

The objective of machine learning techniques is to enable a computer to extract required knowledge 
from a domain and incotporate it into a KBS without the assistance of a knowledge engineer. The argument 
in favour of machine learning systems is that they have the potential to exceed the performance of human 
experts and the potential to discover new relationships among concepts and hypotheses by examining 
past examples of successfully solved cases. However, there are strong reasons to predict that what can 
be learned directly from case experience alone will be limited if the system does not take account of the 
problem-solving contexto There is therefore a need to combine domain-specific knowledge with learning 
techniques. 

A machine learning system has available to it a finite set oi examples of solved cases. The basic 
representation is quite simple; the data for each solved case consists of a pattern of observations and the 
corresponding classification, or correct class membership. The objective of the learning system is .to find 
a general way of relating any particular pattern of observations to one of the specified cases, and thereby 
to its correct classification. 

Usually, a single conclusion or class will be found for a given pattern of observations. While multiple 
class membership is found in some problems, these can often be decomposed into several subproblems 
involving individual class membership. Thus, learning in such a system can be viewed as a process of 
generalizing the observed empirical associations, subject to the constraints imposed by the chosen system. 

There are many approaches to machine learning, including symbolic and connectionist mo deis , genetic 
programming and other techniques. In this work we shail focus exclusively on the symbolic approach. 
Among the many existing methodologies for symbolic learning, the most common is inductive learning 

. from examples, using propositional calculus to represent both the training instances and the induced 
hypotheses or concepts. Despite their success, propositionallearning systems are limited by the language 
used to describe examples and concepts as well as by the limited way domain theory can be incorporated 
in the learning processo 

·Work partially supported by the National Rese8l'ch Council- CNPq 
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Ways of enlarging the limits of inductive learning process have been pursued by a research area kriown 
as Inductive Logic Programming - ILP - a new inductive learning paradigm which uses restrictions of 
First Order Logic as the description language, and is supported by the intense use of domain theory. In 
spite of its wider scope, ILP is only feasible when the languages employed for describing instances and 
domain theory are restricted and heavily controlled during the process of inducing the concept. 

A question remains. How well would an ILP system behave when learning from attribute-value 
datasets? Note that attribute-value datasets are, in general, more straightforward to construct. The 
aim of this work is to analyse and compare the performance of propositional and relationallearning sys
tems when the training datasets are typically suitable for propositional learning system. In order to do 
that we compare the behaviour of the propositional system CN2 and the relational system FOI L , using 
different real world attribute-value datasets, in an attempt to discover how effectively FOIL is able to learn 
from attribute-value training sets. 

This paper is organized as follows: Section 2 introduces propositionallearning systems and presents"the " 
ILP paradigm for learning relational hypotheses. Section 3 briefly describes the two systems under com
parison and highlights the reasons for conducting an empirical comparison between the propositional and 
relation inductive learning paradigms with attribute-value training sets. Section 4 describes experiments 
and results, and in Section 6 the conclusions are presented. 

2 Propositional and Relational Learning Systems 

Machine learning systems employ formallanguages for describing instances and concepts, referred to as 

• instance description language - Cc - and 

• hypotheses description language - C1{ 

respectively. In order to represent instances many of the existing propositional inductive learning algo
rithms use an attribute-based language. An attribute is a possibly relevant characteristic of the concept to 
be learned and training instances are described as vectors of pairs attribute-value and a class label. 

As an attribute-value language has the same expressive power of a language based on propositional 
logic, only those concepts expressible in propositionallogic are candidates to be learned by a system which 
uses an attrihute-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 [4]. 

In order to overcome the representational limitations imposed by propositional languages, learning 
in representations that are more powerful, such as some variants of first-order logic, has received more 
attention recently. This is the goal of Inductive Logic Programming - ILP - a research area mostly 
concerned with 

• extending the representational power of machine learning systems by using restricted first-order logics 
as hypotheses jinstance description language - C1{ j Cc - and 

• effectively incorporating domain theory expressed in C x:. , also a restricted first-order language, to 
induce more reliable hypotheses 

Although much of the strength of ILP systems lies in the use of domain theory, it should be noted 
that in the experiments described here no domain theory was provided to the ILP system, as our aim was 
to produce a fair comparison with the propositional system, which was not designed to deal with such a 
theory. 

3 A Brief Description of CN2 and FOIL 

CN2 [1] is a non-incremental propositionallearning system which induces an ordered (or unordered) list of 
classification rules from a set of examples, expressed as vectors of attribute-value pairs. It learns decision 
rules for each class in turno The system consists basically of a search algorithm which performs a beam 
search for a good rule, and a control algorithm for repeatedly executing the search. CN2 is an extension 
of an earlier algorithm AQ [2] that can deal with noisy data. 

FOIL [7,8] is a non-incremental ILP learning system for inducing function-free Horn clauses definitions 
of relations from examples and extensionally defined domain theory. FOIL learns a Horn clause definition of 
a target relation in terms of the target and other relations, each represented as a set of tuples of constants. 
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Function-free Born clauses are a useful subset. of first-order predicate calculus. Given positive and negative 
examples of a concept and a set of extensionally defined background predicates, FOIL inductively constructs 
a logical expression which generalizes the given examples. To generate these expressions, FOIL carries out 
a hill-climbing search using a metric based on information theory, like ID3 [6]. 

It is worth noticing that the domains employed by first-order learners are markedly different from the 
real-world datasets successfully tackled by propositional systems, particularly when some attributes have 
continuous numeric values and when some attribute values are unknown [9]. CN2 as weU as FOIL can deal 
with continuous numeric values and unknown value attributes. Both systems are written in the language 
C and run on SUN Sparcstation and Vaxes. 

4 Experiments and Results 

As stated earlier, the experiments compare the quantitative performance of CN2 and FOIL while learning 
from different attribute-value datasets , to examine how well an ILP system will perform when learning 
from propositional data. Both systems were used with default parameter settings . 

The CN2 and FOIL systems were compared by appJying them to eight real world domains, taken from 
the UCI Data Repository (3). A brief description of each domain follows. 

l-Hepatitis for predicting life expectation of patients with hepatitis; 2-BreasLCa for predicting 
breast cancer recurrence; 3- Pima for diagnosing diabetes; 4-Pole_Cart for predicting a simple one 
dimensional pole balancing task 5-Bupa for diagnosing Iiver diseases; 6-Echocard for predicting whether 
a patient , after having suffered heart. attacks at some point in the past , will survive for at least one year 
(survival period); 7-Hungarian for diagnosing heart diseases; 8-Credit for credit card applications. 

The datasets were customized in order to fit CN2 and FOIL input syntax requirements. In order to 
make a fair comparison, all domains are two-class problems . It should be recalled that FOIL needs both 
positive and negative examples of the concept to be learned. Table 1 summarizes the domain descriptions 
in terms of the total number of instances (# I) , the names of the two classes - hereafter referred to as 
class X and class Y - and the number of examples in each class. It also shows , for each domain, the 
number of discrete and continuous attributes used for describing the instances, a~ well as whether missing 
values are present (y) or not (n). 

Table 1: Domain and Attribute Descriptions 
Domain #1 # Discrete # Continuous Missing Class 

X Y 
l-Hepatitis 155 13 6 y live 123 die 32 
2-BreasLCa 285 5 4 y rcr 84 nOJcr 201 
3-Pima 768 O 8 n O 500 1 268 
4-Pole_Cart 1044 O 

~ 

4 right 524 left 520 n 
5-Bupa 345 O 6 n 1 145 2 200 
6-Echocard 131 O 7 y sv 43 no...sv 88 
7 -H ungarian 294 O 13 y pres 106 abs 188 
8-Credit 490 10 5 y is_+ 217 IS_- 273 

The objective of a machine learning system trained on sample data is to classify and predict successfully 
on new data. The apparent error rate of a classifier - aer - is the error rate of the classifier on the 
sample cases that were used to design or built the classifier. The apparent error rate is also known as the 
resubstitution or reclassification error rate. Since we are trying to extrapolate performance from a finite 
sample of cases, the apparent error rate is the obvious starting point in estimating the performance of a 
classifier on new cases. 

Based on that, the number of rules learned by CN2 and FOIL and accuracy results (1 - ae7') were 
measured - see Table 2. Results show that except for domains 1, 2 and 6, the total number of rules 
generated by FOI L (# Rules X + # Rules Y) is greater than the number of ruIes generated by CN2. 
However, the overall accuracy of FOIL , except for domains 1 and 2, is generally better than that of CN2. 
The overaIl results suggest that FOIL and CN2 have approximately the same leveI of performance, i.e. , 
both induce hypotheses with the same rate of accuracy [5]. It is worth noting that similar results have 
been obtained by comparing FOIL and C4.5, another propositional learning system, in other domains [9]. 

The Iength ofthe induced rules is also important; while increasing the number ofterms in a ruIe will not 
affect performance on the training cases , performance on tests cases may be degraded . Past a certain rule 



234 

D Sist. 
1 CN2 

FOI L 
2 CN2 

FOIL 
3 CN2 

FOIL 
4 CN2 

FOIL 
5 CN2 

FOIL 
6 CN2 

FOIL 
7 CN2 

FOIL 
8 CN2 

FOI L 

2! SIMPÓSIO BRASILEIRO DE 
AUTOMAÇAO INTELIGENTE 

, . Table 2' Learned Rules Aeeuraey and Number of Attribute Tests in Rules 
# Rules Aeeuraey Max Min Mean 
X y X y Overall X Y X Y X y 

10 10 100.0 84.4 96.8 5 6 2 2 3.5 3.8 
8 5 98.4 81.3 94.8 3 4 1 2 2.5 2.8 

18 23 80.0 100.0 94.1 5 6 2 2 3.6 3.5 
14 19 79.8 96.0 91.2 5 6 2 2 3.7 3.8 
28 28 100.0 80.2 91.3 5 6 2 1 3.5 3.6 
35 34 96.4 96.3 96.4 8 8 2 2 4.2 4.4 
36 33 100.0 73.1 86.6 5 6 1 1 3.1 3.8 
56 48 95.6 93 .7 94.6 6 5 1 1 3.8 3.7 
13 19 62.0 100.0 84.3 4 6 1 1 3.1 4.0 
21 27 96.5 98.5 97.7 5 4 3 1 4.1 3.3 

9 13 76.7 100.0 92.4 4 6 2 2 3.0 3.8 
7 13 83.7 100.0 94.6 5 4 1 1 3.0 2.7 

14 11 85.8 100.0 94.9 5 5 2 3 3.5 4.2 
14 18 89.6 98.9 95.6 5 5 2 1 3.4 3.4 
13 16 85.7 100.0 93.7 5 5 1 2 2.9 3.3 
19 14 98.1 95.3 96.7 4 5 2 2 3.1 4.1 

Overall 
3.7 
2.6 
3.5 
3.8 
3.6 
4.6 
3.4 
3.8 
3.7 
3.6 
3.5 
2.8 
3.8 
3.4 
3.1 
3.7 

length, errors related to the classifieation error on unseen examples may inerease due to overespecialization 
of the rule. 

Aecordingly, the maximum (Max) and minimum (Min) number of attribute tests in class X rules and 
class Y rules generated by eaeh system, as well as the mean (Mean) and overall (Overall) number of 
attribute tests, were also measured - see also Table 2. It ean be observed that the overall results suggest 
that FOIL and CN2generate rules with similar number of attribute tests. 

Another point to eonsider is the degree of partieipation of eaeh attribute in the hypotheses generated 
by CN2 and FOIL. Consider, for example, the following two rules generated by CN2 and FOIL, an if-then 
rule and a Horn clause respectively, when learning using data fromdomain 2-BreasLCa. 

CN2 
ir 32.50 < Age < 43.00 

and lnvolved_nodes < 0.50 
and Degree_oLmalig < 2.50 

then class = no_rer (0,19) 

FOIL 
no_rer(Age,Age-aLmeno,Thmor..size,Involved_nodes,Node_eapsule, 

Degree..oLmalig,Breast, Breast_quadrant) : - . 
Degree_oLmalig <= 2, 
Age <= 42, 
Age> 36 

It ean be seen that CN2 is eapable of making eomparisons of the type 32.50 < Age < 43.00, involving 
one attribute and two values, this is not the case for FOIL. The eorrespondenee between the symbolic 
attributes mentioned in these rules and the attribute numbers used in Table 3 will be shown next, as well 
as the method used to count the number of times each attribute appears in both ruIes. Observe that 
attribute atl : Age is counted twice for CN2. 

at} : Age 
at4 : InvoIved_nodes 
at6 : Degree_oLmalig 

CN2 
2 
1 
1 

FOIL 
2 
O 
1 

To analyse the degree of participation of every attribute in the hypotheses generated, we measured the 
number of times each attribute appeared in the set of rules generated for class X and class Y, normalized 
by the total number of rules in that class - see Table 3. 

Results show that the degree of attribute participation is difficult to analyse. For example, in domain 
1-Hepatitis, class X, at} does not appear in any of the ruIes generated by FOIL, meaning that FOIL 
eonsiders at} irrelevant for expressing the concept. On the other hand, at l is mentioned 7 times in the 
ruIes generated by CN2. This information can be dedueed by multiplying the # Rules for class X generated 
by FOIL in domain # 1 - 10 in this case, see Table 2 - by the correspondent attribute elltry (0.70) 
in Table 3. AIso ·in class X, the same happens with atg and atlO; they do not appear in rules generated 
by CN2, but are mentioned 3 and 2 times respectively in ruIes generated by FOIL. Both systems agreed 
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about the irrelevance of attributes at2, at4 and at18 for learning class X as well as attributes at2, at4, ats 

and at9 for learning class Y. 
In domain 2-BreasLCa, attributes at 1, at3, at4 and at6 contribute significantly in both classes for 

CN2 and FOIL. The same can be said about at2 in domain 3-Pima, and about atI and at2 in domain 
4-Pole_Cart. 

In domain 5-Bupa, class X, all attributes appear with similar frequency (50%) in rules generated by 
CN2, but this is not the case for FOIL where at'2 seems to appear in every generated rule. Instead, for 
class Y at2 is the most significant attribute for CN2. 

In domain 6-Echocard, for class X, atl is the most significant attribute in rules generated by CN2, and 
at4 in those generated by FOIL, although for both systems, at6 and ah seem to have similar importance. 
For class Y at2 is irrelevant for both systems, but the distribution of the other attributes is quite different. 
In domain 7-Hungarian, atI, at4, ats and atlO are the most significant attributes, with a uniform distribu
tion (50%) for CN2, while for FOIL are at1, at2 and at8. In both cases at12 is irrelevant. For class Y, at7 

and at12 are irrelevant for both systems. Attributes atl, at3 and ats are the most significant attributes for 
CN2, while at l , at3, at4 and atlO are for FOIL. 

Table 3: Degree of Participation of Everv Attribute in Rules 
~ 

l-Hepatitis 
Sist . Class atl at2 at3 at4 at s ate at7 at8 atg a110 at11 at12 at13 atH atlS 

CN2 X 0.70 0.00 0 .00 0.00 0.10 0 .30 0 .10 0 .10 0.00 0.00 0.10 0.10 0 .10 0.60 0 .20 
FOIL 0 .00 0 .00 0 .13 0 .00 0 .00 0 .38 0 .13 0.38 0.38 0 .25 0 .38 0.13 0 .13 0.63 0.25 

at16 at17 at18 at19 
CN2 X 0 .60 0.40 0.00 0.10 
FOIL 0.13 0 .13 0.00 0 .13 

at1 at2 at3 at4 ats at6 at7 at8 at9 atlO at11 at12 at13 atH at)5 
CN2 l' 0.50 0 .00 0 .00 0.00 0.20 0.20 0 .00 0.00 0 .00 0.00 0 .00 0.30 0 .10 0 .50 0.30 
FOIL 0.40 0.00 0.20 0.00 0 .20 0 .20 0.20 0.00 0 .00 0 .20 0 .20 0 .20 0.00 0.40 0.40 

at)6 at)7 at)8 at)9 
CN2 l' 0 .50 0.50 0 .10 0.40 
FOIL 0.00 0.40 0 .20 0.00 

2-BreasLCa 
Sist. Class at} at2 at3 at4 ats at6 at7 a18 at9 a110 a111 at)2 at) ~ al)4 al)5 
CN2 X 0 .83 0 .22 0 .72 0 .67 0 .05 0.39 0 .11 0.39 0.11 
FOIL 1.21 0 .21 0.64 0 .64 0 .07 0.36 0 .28 0.21 0.14 
CN2 l' 1.30 0 .04 0.43 0.61 0 .17 0 .39 0 .04 0.35 0.04 
FOIL 1.21 0 .16 0 .58 0 .58 0 .10 0.58 0 .16 0.32 0.16 

3-Pima 
CN2 X 0 .29 1.00 0 .39 0 .32 0.18 0.43 0.57 0 .36 
FOIL 0 .37 0 .97 0 .34 0 .26 0.20 0.88 0.74 0.40 
CN2 l' 0 .61 0 .89 0 .25 0 .21 0.25 0.64 0 .50 0.36 
FOIL 0.47 1.00 0.47 0 .26 0.29 0.88 0.82 0 .70 

4-Pole_Cart 
CN2 X O.SO 0 .75 1.06 0 .47 
FOIL 1.11 0.61 1.27 0 .75 
CN2 l' 1.24 0 .61 1.21 0.73 
FOIL 1.04 0 .90 1.02 0 .54 

5-Bupa 
CN2 X 0.46 0 .54 0.54 0.46 0 .54 0.54 
FOIL 0 .62 1.00 0 .81 0.57 0.71 0.38 
CN2 l' 0.63 1.00 0 .74 0 .63 0 .53 0.42 
FOIL 0.70 0 .67 0 .67 0.44 0.52 0.26 

6-Echocard 
CN2 X 0 .78 0.22 0.22 0 .33 0 .33 0 .56 0 .56 
FOIL 0 .29 0.29 0.29 0 .71 0 .29 0 .57 0.57 
CN2 y 1.00 0.00 0.69 0.46 0 .54 0 .54 0.69 
FOIL 0.62 0 .00 0.31 0 .31 0 .84 0 .08 0 .54 

7-Hungarian 
CN2 X 0 .50 0 .29 0.43 0.50 0.07 0 .07 0.29 0.50 0 .29 0.50 0.07 0 .00 0 .00 
FOIL 0 .64 0 .29 0 .64 0.36 0.14 0 .07 0 .07 0.50 0 .14 0.29 0.07 0 .00 0 .14 
CN2 l' 0.82 0 .09 0.55 0 .36 0 .73 0.09 0 .00 0.73 0 .27 0.45 0 .09 0 .00 0 .00 
FOIL 0 .72 0 .15 0.44 0 .61 0 .33 0.06 0 .00 0.39 0 .15 0.44 0 .06 0 .00 0.06 

8-Credit 
CN2 X 0.08 0 .38 0.23 0.08 0.08 0 .16 0.16 0.46 0.38 0.08 0 .31 0 .00 0.08 0.31 0 .16 
FOIL 0.00 0 .63 0 .63 0 .05 0 .05 0 .23 0.05 0.42 0.53 0.00 0 .21 0.00 0.16 0.23 0.16 
CN2 Y 0.06 0 .69 0.44 0 .00 0 .00 0.13 0.19 0.31 0.36 0 .19 0 .06 0 .00 0 .13 0.36 0.25 
FOIL 0.00 0 .50 0 .71 0.07 0 .14 0.14 0 .21 0.57 0.57 0.14 0.29 0.07 0 .14 0 .79 0.64 

Finally, in domain 8-Credit, class X, at12 is irrelevant for both systems. The most significant attributes 
for CN2 are at2, at8 and at9, while for FOIL, are at2 , at3 and at9. For class Y, at4, at5 and at12 are 
irrelevant for CN2 but are mentioned one or twice in rules generated by FOIL. On the other hand, attribute 
at1 is irrelevant for FOIL but is mentioned once by CN2. The most significant attributes for CN2 are at 2, 

at3, at9 and at14 and for FOIL are at3, at8, at9 , at14 and atI5 . 
In spite of both systems achieving similar degree of accuracy, it can observed that the degree of 
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participation of every attribute in the hypotheses generated by CN2 and FOIL are quite different. Although 
we were not expecting a similar degree of participation of attributes in the expression of the same concept 
learned by CN2 and FOIL , we find it difficult to explain why some attributes were considered relevant by 
one of the systems and not by the other. These results are not conclusive and show that further work is 
needed to investigate the degree of participation of each attribute in the hypotheses generated by these 
systems. 

5 Conclusions 

The objective of a Iearning system is to find a set of ruIes that covers the cases of a particular class without 
covering the cases of other classes, or at least minimizing the number of errors that are made. 

This paper addresses the quantitative assessment of two different symbolic machine learning systems 
for knowledge acquisition: CN2, a propositional ML system and FOIL, a first order logic learning system. 
It reports the experimental results of comparing both systems with eight real world propositional datasets, 
which are typically used for propositional learning, to examine how well an ILP system performs when 
learning from propositional data. Results showing the quality, accuracy and the number of attribute tests 
in the rules induced by CN2 and FOIL are presented and discussed. They suggest that both system have 
approximately the same leveI of performance. The main contribution of this experiment is the provision of 
more evidence that relational systems can compete well with propositional systems in terms of classification 
accuracy. 

Lastly, for every domain , the leveI of participation of each attribute in the hypotheses generated by 
both CN2 and FOIL was measured. Results show markedly different degrees of participation by individual 
attributes in the concepts generated by both systems, and further work is required to investigate this . 
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RESUMO 

o trabalho apresenta o protótipo de um conjunto de sistemas especialistas para o auxílio na operação 
de uma subestação de energia real do tipo derivação, contendo 2 transformadores, 9 alimentadores, 
uma barra simples e uma de transferência e com possibilidade de alimentação por duas linhas de 138 
kV. Esta subestação possui um sistema de supervisão com 83 alarmes digitais, 12 pontos de 
comandos de disjuntores e 17 pontos de medição analógicos. Os sistemas especialistas 
desenvolvidos tem como objetivos básicos: o tratamento de alarmes da subestação, para depuração 
e triagem dos mesmos durante perturbações facilitando a análise e ações do operador; a localização 
de defeitos através da interação entre alarmes gerados, regras que relacionam alarmes a suas 
causas e a estrutura que relaciona este conjunto de regras; a recOnfiguração da subestação para a 
transferência de cargas entre circuitos através de um conjunto de manobras gerados por algoritmos 
de busca e de regras ligadas aos limites das grandezas elétricas dos equipamentos da rede. A 
protótipo foi desenvolvido utilizando a linguagem Prolog(Turbo Prolog), que é voltada para o 
tratamento declarativo de informações. Foram simulados conjuntos de alarmes referentes a situações 
como transferência de linhas, perda de um dos transformadores e perdas de alguns dos 
alimentadores. 

1 - INTRODUÇÃO 

Neste trabalho são mostradas as características básicas estabelecidas no desenvolvimento e implementação 
de um protótipo de um conjunto de sistemas especialistas para auxilio à operação de uma subestação de 
derivação [ I] com as seguintes funções básicas: tratamento de alarmes~ localização de defeitos e reconfiguração. 

Os sistemas especialistas[2], [3], [4] são aqueles que baseados em regras oriundas do conhecimento de 
especialistas em determinada área e em regras de domínio público, simulam o comportamento de um especialista 
na ánalise e resolução de um problema. Para os engenheiros não interessa muito se os sistemas especialistas podem 
ser considerados inteligentes ou não[5t mas interessa muito a capacidade destes sistemas de resolver problemas de 
engenharia, que ou não têm solução fácil pelos métodos convencionais ou exigem muito trabalho( custo elevado) 
para se chegar a solução desejada. 

Um sistema especialista é composto pelas seguintes partes básicas: base de conhecimento(domínio do 
conhecimento). composta por fatos e regras: máquina de inferência(máquina para a solução de problemas baseada 
em conhecimento) composta por um interpretador que decide como aplicar o conhecimento e um elemento que 
decide quando e em qual ordem devem ser aplicadas diferentes partes do domínio do conhecimento; interface 
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homem-máquina com o operador do sistema: interface com o engenheiro de conhecimento, para que ele possa dar 
introduzir novas regras na base de conhecimento. Pode existir também um módulo explanação~ que mostra o 
encadeamento das regras e fatos em cada consulta ao sistema especialista. 

2 - A IMPLEMENTAÇÃO DOS PROTÓTIPOS DOS SISTEMAS ESPECIALISTAS 

2.1 - Descrição geral do conjunto de sistemas especialistas 

Os sistemas especialistas aqui apresentados foram desenvolvidos na linguagem Prolog(Turbo Prolog)[6] , 
que é voltada para processamento simbólico, permitindo assim a implementação de bases de regras de sistemas 
especialistas com uma certa facilidade. O Prolog implementa encadeamento de fatos e regras para trás("backward 
chaining") com busca em profundidade("backtracking"). Este tipo de máquina de inferência é a mais apropriada 
para solucionar os problemas tratados pelos sistemas especialistas propostos. 

Foram implementadas rotinas de interface homem-máquina que permitem, através de menus, o 
carregamento dos bancos de dados para realizar as funções propostas. Uma interface gráfica com a representação 
unifilar da SE escolhida para o desenvolvimento dos protótipo. foi desenvolvida permitindo assim a observação 
dinâmica do estado dos equipamentos da rede. 

O sistema possui uma arquitetura ou um fluxo de informações que pode ser descrito pela figura 1. Pode-se 
observar que existe uma série de arquivos de comunicação entre os sistemas especialistas, ou seja regiões em que se 
pode guardar informações comuns que auxiliem no processo de inferência de cada um dos sistemas especialistas. 
Como exemplo o arquivo de topologia da subestação, que além da informação sobre a interligação dos 
equipamentos da subestação, tem o estado lógico atual dos componentes, sejam eles manobráveis( fechados ou 
abertos), ou não manobráveis(energizados ou não). 

anj..rrto cE 

sistaras 
e:p=cial istas pmi 

~cE 

~ 

Figura 1 - Diagrama com o fluxo de informações do sistema proposto 
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A modelagem para tratamento de alarmes[7]. [8], [9] está baseada em um arquivo de fatos contendo os 
alarmes gerados pelo sistema de supervisão, que podem ser de três tipos básicos: valores de medições de grandezas 
elétricas, como por exemplo a tensão em valor eficaz de uma barra ou a corrente passante em um ramo da 
subestação: a sinalização que alguma variável excedeu um limite pré-detenninado, como por exemplo a corrente 
que passa em um transformador excedeu o limite de sobrecarga admíssivel em um detenninado período de tempo: a 
sinalização da atuação de um dispositivo de proteção, por exemplo a atuação de um relé de sobrecorrente 
instantâneo de um alimentador de saída da subestação ou ainda a atuação do disjuntor que é disparado por este relé. 

A subestação utilizada tem 83 alarmes digitais supervisionados, 12 pontos de comando de disjuntore e 17 
pontos de medição analógicos. Os alarmes foram simulados em arquivos ASCII baseados em listas de alarmes 
fornecidas pela empresa concessionária de energia. A sintaxe dos alarmes já como um predicado do Prolog tem a 
seguinte forma: 

alarme( data, hora, descrição do alarme, equipamento associado) 
Outro componente importante do modelo de tratamento de alarmes são as regras que eliminam os alarmes 

falsos, os redundantes e aqueles que associados com outros podem ser substituídos por um alarme mais geral. 
Alarmes intermitentes e alarmes que checados com outras informações levam a conclusão que o alarme é falso, 
devem ser eliminados da lista de alarmes tratados. O resultado final do tratamento de alarmes é uma lista reduzida 
de alarmes que facilitará ao operador a tirar conclusões em nível hierárquico mais elevado e sem alannes repetidos 
e redundantes. 

O sistema de localização de defeitos[10], [llt [12], [13] usará as informações obtidas dos alarmes gerados 
pelo sistema de supervisão e controle e a informação do estado dinâmico dos relés e dos dispositivos de 
secccionamento, como disjuntores e chaves telecomandadas manobráveis. Com estas informações e com a topologia 
da subestação e o alcance das zonas de proteção associadas a cada sistema de proteção, o sistema poderá gerar um 
diagnóstico de localização e do tipo da provável perturbação, que gerou aquele número grande de alarmes e alterou 
a configuração de operação estável da subestação. Para se localizar defeitos ou causas de defeitos é muito inportante 
a sequência temporal dos alarmes e sua interrelação, para que se possa checar a sequência lógica de disparo de relés 
primários e de retaguarda e de seus dispositivos de seccionamento associados. 

O sistema de reconfiguração[14], [15] deverá, através da informação da topologia da subestação após a 
perturbação e utilizando os resultados dos sistemas de tratamento de alarmes e de localização de defeitos, 
determinar as possibilidades de socorro dos trechos da subestação que foram desenergizados. ou seja, orientar 
transferências de cargas entre barras da subestação. Para atender as cargas com um grau aceitável de continuidade e 
qualidade de fornecimento, devem ser respeitados os critérios de sobrecarga dos equipamentos. A presença de 
consumidores com graus de prioridade de atendimento diferenciada e a limitação do número de chaveamentos 
necessários, podem ser critérios ~dotados para definir qual plano de manobras deve ser implementado na 
reconfiguração. 

O sistema de reconfiguração utiliza um modelo de grafos para representar os componentes da subestação. 
Neste modelo os disjuntores. chaves . transformadores e outros equipamentos são arcos e os pontos de interconexão 
dos equipamentos e as barras são os nós do grafo. A figura 2 mostra um trecho de um unifilar e o grafo equivalente. 

A comunicação entre os sistemas especialistas será feita através de arquivos que auxiliarão na tarefa de se 
atingir o objetivo de cada um deles. Cada sistema especialista pode gerar, ao atingir seu objetivo, uma série de 
dados que podem servir como fatos novos aos outros sistemas especialistas. 

2.2 - As bases de conhecimento utilizadas 

As bases de conhecimento utilizadas no protótipo foram levantadas através de coletas de dados junto ao 
pessoal da operação da referida empresa concessionária. Este é um procedimento fundamental no desenvolvimento 
de sistemas especialistas : a coleta e organização da informação e experiência especializadas. Os principais tipos de 
dados e informações utilizados foram: 

- diagramas unifilares com dados da proteção, 
- diagramas sequenciais~ 
- calibração dos relés; 
- listas de alarmes, 
- listas com pontos de aquisição de sinais analógicos, 
-listas de equipamentos com comando remoto: 
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- nonnas de procedimentos operacionais[l6] . 
É importante ressaltar que todos os dados e informações foram analisados e discutidos com o pessoal da 

concessionária. a qual a subestação pertence. de modo a coletar toda a experiência e prática associadas às mesmas. 
Também foi feita uma visita a SE e ao centro operacional da distribuição da cidade a qual pertence a SE: lá foi 
gravada uma fita de vídeo mostrando os vários estados de automação das subestações locais. Durante a filmagem 
foram feitas entrevistas com os operadores sobre os procedimentos operacionais durante situações de emergência e 
sobre os meios de annazenamento de informação. Este filme foi também uma fonte de referência bastante 
importante para a elaboração das bases de conhecimento. 

2.3 - A interface homem-máquina 

A interface homem-máquina é efetuada através de menús de opções do tipo IIpull-down". Em algumas 
opções o usuário poderá interagir, via teclado para entrar com os dados necessários para executar aquela opção. A 
interface homem-máquina também se dará através da visualização da representação gráfica do unifilar da 
subestação, que mostrará o estado atual de cada equipamento. A possibilidade de visualizar arquivos históricos de 
dados da rede e os processos de encadeamento de regras para chegar a alguma conclusão( explicação do 
"raciocínio"), também são características importantes desta interface. 

Existe ainda a possibilidade de se incluir ou alterar as regras dos sistemas especialistas através de um editor 
de regras, que será utilizado pelo engenheiro de conhecimento. 

A interface possui 5 menus, sendo que o principal permite o acesso aos outros 4 menus. 
O segundo menu permite a visualização do desenho unifilar da SE antes e depois do tratamento de 

alarmes. A alteração do desenho é feita utilizando a informação de um arquivo com dados das coordenadas do 
desenho dos símbolos de cada equipamento e de dois arquivos contendo os estados operacionais de cada 
equipamento antes e depois do tratamento de alarmes. Desta maneira depois do tratamento de alarmes pode-se 
desenhar a subestação com o seu novo estado operacional. A cor vermelha representa o estado energizado do 
equipamento e a cor verde representa o estado desenegizado. O disjuntor, representado por um quadrado, quando 
está ligado tem o seu interior cheio e quando está desligado tem seu interior vazio. 

DIAGRAMA TÍPICO DE UM 
TRECHO DE UMA SUBESTAÇÃO 

DIAGRAMA EQUIVALENTE 
EM ARCOS E NÓS 

Figura 2 - Diagrama unifilar de un trecho de uma subestação e seu grafo equivalente. 
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o terceiro menu realiza o tratamento de alarmes usando os arquivos de alarmes, o arquivo de estados 
operacionais iniciais e as regras de tratamento de alarmes. São gerados arquivos de alarmes tratados e do novo 
estado operacional da SE. 

O quarto menu executa a localização de defeitos utilizando os arquivos de alarmes. os de estados 
operacionais iniciais e novos e as regras de localização de defeitos. É gerado um arquivo com a localização e causas 
dos defeitos. 

O quinto menu executa a reconfiguração da SE utilizando os arquivos de interligação da SE(grafo), o de 
estados operacionais novos. os resultados da localização de defeitos e as regras de reconfiguração da SE. É gerado 
um arquivo com as listas de caminhos possíveis para alimentar as cargas desenergizadas(listas de manobras). 

2.4 - Validação do protótipo 

Uma transferência automática de linha com a presença de inúmeros alarmes intermitentes, uma simulação 
da perda de um dos transformadores e finalmente simulações de perdas de vários alimentadores foram simuladas. 
As simulações foram realizadas utilizando arquivos ASCII com os alarmes correspondentes e arquivos com 
informações do estado lógico e dinâmico dos equipamentos. Os resultados obtidos pelos sistemas especialistas para 
estas simulações tiveram um grau de acerto de 100%. Apesar dos resultados promissores~ há a necessidade de gerar 
mais casos testes, com uma combinação muito maior de alarmes para verificar o modelo de regras que foram 
utilizadas em cada sistema especialista proposto. 

3 - CONCLUSÕES E SUGESTÕES PARA FUTUROS TRABALHOS 

A área de aplicações de sistemas especialistas à sistemas de potência se mostra muito promissora, o que 
pode ser facilmente percebido pelo elevado e crescente número de trabalhos apresentados a cada ano. Pelas 
pesquisas realizadas, principalmente pela CIGRÉ, percebe-se também que ainda não há confiança total no potencial 
dos sistemas especialistas e no seu desempenho, e que a execução de testes é bastante importante para firmar esta 
tecnologia. Por outro lado. há grandes expectativas com relação à novas técnicas de desenvolvimento de sistemas 
especialistas como a modelagem por objetos, o processamento paralelo, etc. Existe também um esforço na utilização 
de outras técnicas de inteligência artificial em problemas de sistemas de potência como por exemplo as redes 
neurais, a lógica "fuzzy" e os algoritmos genéticos. Há também uma linha de trabalho que tenta integrar os sistemas 
especialistas com os ferramentas que tenahm processamentos algoritmicos, como por exemplo, a programação 
linear, inteira e dinâmica e também com as ferramentas clássicas de análise de sistemas de potência, como os 
programas de fluxo de potência, de cálculo de curto-circuito, de estudos de estabilidade e de confiabilidade. Outras 
técnicas de modelagem. como redes de Petri. que é utilizada para modelar sistemas dinâmicos no tempo, também 
tem sido utilizada em problemas de modelagem da atuação da proteção. 

O enfoque deste trabalho foi uma aplicação à operação de subestações. visando a melhora da 
operacionalidade do sistema, considerando principalmente as dificuldades em investir em uma melhora da rede e 
também o elevado número de informações recebido, nos novos sistemas digitais de coleta de infonnações, pelo 
operador de uma SE, ou de um sistema regional(COR) ou ainda de um sistema central(COS). 

A SE utilizada, sendo de pequeno porte e de configuração simples(barra simples com barra de 
transferência) e também tendo um número de pontos de alarme pequeno e com informações limitadas da medição 
analógica, acabou limitando o potencial de desenvolvimento das regras, principalmente no sistema especialista para 
localização de defeitos. 

A falta de alarmes associados a todas as chaves da SE dificultou a geração de algumas regras ou mesmo a 
atualização da estado operacional da rede. Uma solução para isto seria implementar um editor de estado 
operacional das chaves~ no qual o operador atualizaria após uma perturbação ou mesmo uma manobra. 

A interface desenvolvida se mostrou muito amigável devido a possibilidade de visualização do estado de 
cada equipamento apresentado na representação unifilar. O uso de menus também facilitou a "navegação" pelas 
aplicações. 

A possibilidade de se armazenar os resultados em arquivos tipo ASCII para uma posterior análise também 
é um recurso que torna o sistema muito prático. 
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As simulações de perturbações. efetuadas através de listas de alarmes e de topologias iniciais da SE 
geraram resultados coerentes quando processadas pelos sistemas de tratamento de alarmes. localização de defeitos e 
reconfiguração da SE. 

É importante ressaltar que a fase do levantamento do conhecimento foi muito produtiva pois a 
concessionária que forneceu as informações permitiu uma visita a subestação de interesse e ao COD a que ela está 
vinculada. o que que resultou em uma série de esclarecimentos que o pessoal do escritório não poderia dar. 

Potencialmente os protótipos desenvolvidos podem evoluir, através da geração de mais casos testes e da 
utilização por operadores. que poderão detectar falhas e sugerir melhorias na interface e mesmo no conjunto de 
regras utilizadas. 

A utilização da linguagem Prolog se mostrou eficiente para implementar o protótipo rápidamente, embora 
se visualizasse que o uso de uma liguagem que permita um ganho de velocidade e que tenha mais recursos. 
principalmente de interface gráfica, poderão permitir o desenvolvimento de sistemas especialistas mais sofisticados 
e assim possibilitar a integração com um sistema de supervisão em tempo real. A possibilidade da utilização de 
medidas analógicas de tensão. corrente ou potência. com uma taxa de atualização maior nas regras dos sistemas 
especialistas, também poderá tomar o nível de desempenho mais elevado. 
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Resumo 

Atualmente, a análise e o controle dos Sistemas Flexíveis de Manufatura podem ser abordados de diversas 
maneiras. Particularmente , destacam-se as abordagens efetuadas através de duas ferramentas: as Redes 
de Petri e as técnicas de Inteligência Artificial. O objetivo deste artigo é mostrar como obter um modelo 
híbrido mais adaptado ao estudo dos Sistemas Flexíveis de Manufatura combinando-se as Redes de Petri 
e as Linguagens de Programação de Restrições da Inteligência Artificial. 

Depois de uma apresentação das Linguagens de Programação de Restrições e de sua utilização dentro 
do contexto da análise sob restrições dos Sistemas Flexíveis de Manufatura, mostra-se um exemplo de 
aplicação do modelo híbrido obtido à análise e ao escalonamento das Células Flexíveis de Manufatura 
com funcionamento cíclico. 

1 Introdução 

Diversas ferramentas e linguagens são empregadas atualmente no contexto da análise e do controle dos 
Sistemas Flexíveis de Manufatura (SFM). O objetivo deste artigo é traçar um paralelo entre as técnicas 
de Inteligência Artificial (IA) e as Redes de Petri (RdP), que , de maneira geral, têm sido tratadas como 
abordagens distintas no domínio dos SFM. 

As RdP são uma ferramenta muito poderosa para a modelagem dos SFM. Em particular , elas permitem 
o cálculo de invariantes de lugar e de transição , que são duas propriedades essenciais a serem consideradas 
no funcionamento cíclico dos SFM , bem como a representação de recursos, que é um conceito fundamental 
em um SFM. 

Por sua vez , as técnicas de IA incluem mecanismos de retrocesso ("backtracking") que não existem 
em RdP. Além disso , as linguagens da IA , particularmente, as Linguagens de Programação de Restrições 
(LPR), possibilitam uma representação natural e simples das diversas restrições que compõem um SFM . 

Neste contexto , parece interessante levar-se em consideração uma abordagem híbrida que combine as 
RdP e as LPR, obtendo-se , assim, um modelo mais compreensível e mais adaptado à análise e ao controle 
dos SFM. 

A seguir apresentaremos as LPR e sua utilização no contexto da análise sob restrição dos SFM. 
Em particular , uma abordagem combinando as RdP ~ as LPR será aplicada ao caso da análise e do 
escalonamento das Células Flexíveis de Manufatura (CFM) com funcionamento cíclico . 

2 Linguagens de programação de restrições (Constraint Program
ming Languages) 

Existe hoje na aréa da informática e da Inteligência Artificial (IA) um desejo de simplificar e de tornar 
mais natural a escritura de um programa. Com esta finalidade implementaram-se as chamadas lingua
gens declarativas , tal como Prolog. Em linguagens imperativas como Pascal e C, se o usuário precisar 
explorar um dado sistema de diversas maneiras , ele é forçado a escrever e a corrigir manualmente diversos 
algoritmos, de tal forma a cobrir esta diversidade. A dificuldade de implementação torna as lingua
gens imperativas uma desanimadora ferramenta no ato de programar. Com uma linguagem declarativa , o 
programador tem somente que estabelecer um conjunto de relações entre um conjunto de objetos. Particu
larmente , um grupo de linguagens declarativas de programação chamadas Linguagens de Programação de 
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Restrições (LPR) (Constraint programming languages) tem sido desenvolvido pela comunidade científica 
que trabalha na aréa de IA. Antes de tudo , forneçamos algumas definições [LE 88] : 

• Uma restrição expressa uma relação entre um conjunto de objetos. 

• Uma linguagem de restrições é uma linguagem utilizada para descrever os objetos e as restrições . 

• Um programa de restrições (PR) é um programa escrito em uma linguagem de restrições. Este 
programa vai definir um conjunto de objetos e o conjunto de restrições incidentes sobre eles. 

• Um sistema de satisfação de restrições (SSR) (constraint satisfaction system) acha os valores dos 
objetos que vão tornar as relações verdadeiras, servindo-se de métodos de resolução chamados 
técnicas de satisfação de restrições (constraint satisfaction techniques). 

Podemos ver que nas definições dadas aparecem duas partes distintas: o PR e o SSR. Encontra-se 
um funcionamento semelhante em Prolog, que é um exemplo do benefício decorrente de se separar as 
regras (o programa Prolog) do mecanismo de controle (motor de inferéncia de Prolog) . As vantagens 
desta separação em duas partes são: 

• A possibilidade de programar sem conhecer exatamente o princípio de resolução que vai ser utilizado , 
evitando-se, assim , um desperdício de tempo com questões outras que não a formulação do problema. 

• A possibilidade de resolver vários problemas com um mesmo programa que represente simplesmente 
as diversas restrições do sistema a serem respeitadas . 

• A facilidade de modificar facilmente o programa, retirando ou acrescentando restrições. 

• A habilidade de descrever sistemas complexos de modo simples e natural , utilizando as informações 
locais como ferramenta . . 

• Simplificar a tarefa humana de descrever um problema para um computador. 

A desvantagem de um SSR é que, para ser eficaz, ele tem que ser muito especializado , o que o tornará 
aplicável apenas a sistemas específicos que tenham características semelhantes . É por isso que não se 
encontra um SSR genérico capaz de resolver um problema qualquer. 

Geralmente, um programa de restrições pode ser visto como um grafo [LE 88 , GU 89] e o mais simples 
e mais comum dos mecanismos de satisfação de restrições é chamado de propagação local. As regras de 
resolução somente envolvem informações locais a cada nó do grafo e resultam em uma consistência local 
dos objetos . 

Os outros mecanismos de satisfação de restrições são: 

• Mecanismos de relaxamento (relaxation) quando o grafo tem ciclos e quando suas restrições sao 
inconsistentes (sem solução). 

• Mecanismos de transformação de grafo. 

• Programação linear quando as restrições são lineares. 

• Mecanismos de resolução utilizados na IA, tal como as técnicas de busca usadas nos resolvedores 
gerais de problemas. 

3 Análise sob restrições nos Sistemas Flexíveis de Manufatura 

A modelagem e a análise de um SFM , devido à sua complexidade tanto no nível da arquitetura quanto no 
nível da gestão de produção, são geralmente abordadas de maneira modular . É evidente que a integração 
dos dados relativos aos SFM não pode ser feita usando apenas um modelo. A análise de um modelo 
complexo demais requereria tempos de cálculo que não seriam realistas em se considerando a tecnologia 
atual. Por outro lado, o conceito de flexibilidade faz com que os SFM devam ser dotados de uma grande 
capacidade de adaptação às variações do mercado. Deve ser possível de se incluir estas eventuais variações 
no modelo sem que ele precise ser redefinido a cada vez que elas ocorram. Uma das soluções que é cada 
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vez mais aplicada na t.entativa de reduzir a complexidade de um SFM (particularmente no nivel da gest.ã,o 
de produçã,o e do escalonamento) é a de considerar preferencialmente informações locais que informações 
globais . Considerando que essas informações locais são vistas como conjunt.os de restrições , cada restriçã,o 
vai descrever somente um aspecto parcial do sistema. Esse jeito de descrever um SMF como conjunto de 
restrições já foi desenvolvido em diversos programas , tais como: 

• ISIS [FO 87] 

• OPIS [SM 88] 

• MASCOT [ES 87] 

Por exemplo. :MASCOT, que foi implementado em Prolog II (versão mais evoluída do Prolog) , trata a 
tarefa do escalonamento dentro de um SFM. A escritura das clá.usulas de Horn em Prolog II corresponde 
às restrições de um PR e o motor de inferéncia do Prolog II corresponde ao SSR. 

Um formalismo de restrições nã,o pode ser implementado isoladamente. Devem-se combinar forma
lismos de restrições bem adaptados à. aná.lise sob restrições com outros formalismos mais adaptados à. 
modelagem de SFl\1. J á foi mostrado que uma RdP é um modelo bem adaptado à modelagem de um 
SFM [SI 89]. A combinaçâ.o das RdP e da IA não é uma coisa nova [VA 92]. Particularamente , a Lógica 
Nebulosa tem sido aplicada às RdP para desenvolver modelos mais robustos para a coordenação global 
de um SFM. A Lógica Linear [GI 87] também parece ser de grande interesse para o diagnóstico de um 
SFM modelado por uma RdP. Contudo, raramente uma RdP foi vista como um formalismo de restrições. 
Nós vamos mostrar agora como, a nível de uma CFM, uma RdP pode ser comparada com UD1 PR e como 
as técnicas de satisfação de restrições de um SSR podem ser aplicadas a uma RdP. 

4 Análise de uma Célula Flexível de Manufatura sob um conjunto 
de restrições cíclicas 

4.1 Representação forn1al das restrições da CFM 

Uma CFM pode ser descrita por um conjunto de restrições. Cada restrição é modelada por uma sub-RdP. 
A seguir mostramos estas restrições: 

4.1.1 Roteiro de produção 

Para cada peça que vai ser tratada dentro de uma CFM existem diversos roteiros de produçâ.o possíveis. 
Estes roteiros podem ser entendidos como restrições a serem modeladas por uma sub-RdP que descreve 
a seqüéncia das operações. 

A rede da figura 1 representa um exemplo de uma seqüéncia de operações a serem efetuadas sobre a 
peça modelada pela marca dentro do lugar pO. A restrição modelada explicita que op2 deve ser executada 
depois de opl e antes de op3. Ela é uma restrição temporal qualitativa que corresponde ao fato de que, 
por exemplo, a data de início de op2 deve ser maior que a data de fim de opl. 

pO ap 1 p2 ap2 p3 ap3 p4 

~ 
Figure 1: Roteiro de produção 

A rede da figura 2 representa a mesma restrição associada a uma política cíclica. Esta restrição é mais 
complexa. Por exemplo, seria necessário escrever que a data do n-ésimo início de op2 deve ser maior que 
a data do n-ésimo fim de opl. 

4.1.2 Alocação de recurso 

Numa CFl\1, o comportamente flexível é modelado por recursos que sã,o repartidos entre as diversas 
operações. Por exemplo, a restrição descrita na figura 3 significa que com o mesmo recurso descrito pela 
marca em R, pode-se tratar tanto a operação op4 quanto a operação op5. 
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p4 

Figure 2: Roteiro de produção + política cíclica 

op4 opS 

I 

~ 

Figure 3: Alocação de recurso 

4.1.3 Balanceamento de carga (Load balancing) 

Quando o funcionamento de uma CFM é cíelico, é necessário descrever as exigências da produção através 
de uma restrição. Por exemplo , a rede da figura 4 descreve o fato de que a cada período de produção 
devem ser tratadas uma peça do lugar p5 e duas peças do lugar p6. 

Ps 
•• • 

o 
Figure 4: Balanceamento de carga 

o modelo global da célula é obtido através da fusão das transições compartilhadas pelas diversas sub
RdP. Esta fusão implementa a conjunção lógica das restrições , pois uma transição só pode ser disparada 
quando todos os lugares de entrada contêm marcas. É por isto que as sub-RdP representam as restrições 
de sincronização. Traçando um paralelo entre as RdP e os PR, o modelo global da célula corresponde ao 
que Güsgen [GU 89] chama de Rede de Restrições . 

4.1.4 Restrições temporais 

Para explicitar as restrições temporais quantitativas, utiliza-se uma RdP p-t-temporizada. Associam-se 
com as transições as durações das operações e, com os lugares , os tempos de espera que vão definir o 
escalonamento. Uma definição detalhada do modelo acha-se no artigo [JU 94]. 
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4.2 Avaliação do deSe111penho de Ulna CFM 
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Agora que a célula foi definida por um conjunt.o de rest.rições , nós nos interessamos em definir o desem
penho da CF~L Em particular , nós vamos estudar o estado permanente cíclico da célula. 

Cada restrição definida por uma sub-RdP é uma invariante de lugares. Por exemplo. na figura 2. a 
soma das marcações dos lugares p1, p"2 e p3 sempre vai ser igual a uma marca. Durante a evoluçào do 
sistema, esta marca vai passar de um lugar para o seguinte e tirar as transições seqüencialmente. A partir 
desta restrição , pode-se escrever a expressão do período ciclico ii: ii = d,,! + dor! + dp '2 + dop '2 + dp3 + d01'3 , 
onde dpi e dOJ-li. com i E {I , 2, ~~}, são as temporizações associadas aos lugares ~ às transições. Assim, para 
cada restriçâ.o ~ nós podemos derivar uma equação linear. O desempenho da célula é definido pelo valor 
do período ciclico ii. Para obter , por exemplo. o melhor desempenho possível da célula para o conjunto 
de restrições lineares, temos que minimizar 7i considerando este conjunto. A t.écnica de satisfaçâ.o de 
restrições que é utilizada é a programação linear. Com efeito , como foi dito na secção 2, geralment.e, 
quando a linguagem de programação de restrições descreve um conjunto de restrições lineares , o sistema 
de satisfação de restrições utiliza a programação linear como técnica de satisfação de restrições. Uma 
análise mais detalhada de uma célula que usa a análise sob restrições acha-se no artigo [.lU 94J . 

4.3 Cálculo de U111 escalonanlento cíclico enl un1.a CFM 

Cada vez mais , o escalonamento de um SFM é preferencialment.e visto como uma busca de uma seqüéncia 
de operações consistente com um conjunt.o de restrições que como uma busca de uma seqüéncia que 
otimize um critério . Por isso , o escalonamento de SFM é feito dentro do contexto da análise de um 
sistema sob restrições. O problema fundamental é de achar uma técnica de satisfação de restrições para 
o escalonament.o. As restrições do problema correspondem à rede de restrições (o modelo de RdP que 
descreve a célula) e ao resultado da avaliação do desempenho , onde este resultado é representado pelo 
intervalo [7im in, 7imaxJ que descreve o conjunto de valores que o período de funcionamento 7i pode assumir. 
7im in é o melhor desempenho possível da célula e 7imax representa o melhor desempenho dela quando se 
impõe um mínimo de flexibilidade dentro da célula a fim de torná-la mais robusta às perturbações que 
podem ocorrer (como a quebra de uma máquina etc.) . Uma descrição detalhada dos limites 7im in e Ílmax 

encontra-se em [JU 94J . A técnica de satisfaçâ.o destas restrições é o algoritmo do "token player" que foi 
desenvolvido em [JU 95J. O princípio de funcionamento é o do "token player" clássico [AT 87], que fixa 
as regras de evoluçâ.o das marcas dentro de uma RdP, e o do mecanismo de retrocesso ("backtracking") , 
o qual ocorre a cada vez que o valor do período 7i for superior ao valor 7i max. O mecanismo de retrocesso 
permite que se ret.orne a uma marcação anterior da RdP a cada vez que ocorrer uma inconsisténcia na.s 
restrições , visando a retomar a busca em uma outra direçâ.o onde se possa tentar satisfazer o conjunt.o das 
restrições. ' Esse princípio de retrocesso é uma técnica clássica da IA que é utilizada , por exemplo, dentro 
do motor de inferéncia de Prolog . Conseqüentemente, esse algoritmo pode ser visto como um exemplo de 
"crossfertilization" entre a teoria das RdP e as técnicas de IA. Para finalizar . o modelo global é composto 
por um conjunto de sub-RdP que devem ser vistas individualmente a fim de se fixarem as regras de 
resolução dos conflitos. Devido a isso , o princípio de busca do algoritmo "token player" corresponde 
ao mecanismo de satisfaçâ.o de restrições chamado "propagaçâ.o loca}" , que é utilizado quando a rede de 
restrições é modelada por um grafo . Nós podemos observar que a implementaçâ.o da estrutura de dados 
do algoritmo "token player" é formada de objetos e de ligações [AT 87], o que corresponde bem à definição 
de uma rede de restrições [G U 89J . 

5 Conclusão 

Mostramos aqui as similaridades que existem entre as RdP e os PR dentro do contexto da modelagem de 
um SFM. A fim de avaliarmos o desempenho e o escalonamento de uma CFM com funcionamento cíclico, 
fizemos uma aplicação a um modelo de RdP de técnicas de satisfação de restrições. 

Como trabalho futuro, pode ser interessante aplicar-se o algoritmo "token player" com retrocesso 
[JU 95J aos problema.s de diagnóstico dos SFM, que em geral têm sido resolvidos com a ajuda de técnicas 
da IA que utilizam o mecanismo de retrocesso. Também propomos como trabalho futuro a reescritura, 
sob a forma de cláusulas da -Lógica-Linear, das restrições modela.das pelas sub-RdP, o que acreditamos 
ser de grande interesse em tarefas de combinar as RdP e as técnicas de IA , tarefas, estas, que visa.m a 
obter modelos híbridos ma.is adaptados à. compreensão dos SFM. 
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Resumo 
o objetivo deste trabalho é descrever a proposta de um ambiente para controle de processos industriais, utilizando a abordagem Multi-Agente. De 
opinião geral, o controle de um processo industrial é uma tarefa muito dificil, onde vários complicadores detenninam a maior complexidade de 
um sistema deste tipo. Para tentar auxiliar o processo de controle. descreve-se neste artigo um ambiente multi-agente que será utilizado na 
monitoração e controle da corrosão em unidades de uma refinaria da Petrobrás. O objetivo principal deste ambiente é prover o controle de uma 
planta industrial, permitindo que cada um de seus componentes atue com melhores resultados, através do compartilhamento de seus 
conhecimentos com os demais componentes do sistema. Inicialmente apresenta-se um breve estudo sobre o estado de desenvolvimento da 
Inteligência Artificial Distribuída e dos Sistemas Multi-Agentes. em relação às necessidades do ambiente. Na seqüência desCleve-se a planta 
industrial na qual deverá ser inserido o sistema, e são apresentadas propostas de solução para o problema de controle e supervisão da mesma. 

1. INTRODUÇÃO 
A tarefa de desenvolver o controle em ambientes de 
produção industrial não é das mais fáceis. Integrar 
várias plataformas, técnicas e máquinas tem se 
tornado um grande empecilho para uma total 
automatização de plantas industriais. Existem 
vários tipos de dispositivos de controle, tais como 
sensores, atuadores, sistemas de processamento, 
onde cada um possui sua própria linguagem de 
programação e protocolos de comunicação nem 
sempre padronizados. Além disto a inclusão de um 
novo componente na rede de controle exige um 
grande esforço, por vezes levando a parada de toda 
planta produtiva, com evidente desperdício de 
tempo e dinheiro. Com o intuito de tentar reduzir 
este problema, vários estudos tem sido realizados. 
A Inteligência Artificial tem se mostrado uma 
grande fonte de soluções para problemas 
industriais. Sistemas especialistas em indústrias já 
são uma realidade, permitindo que outras 
abordagens sejam tentadas provindas da 
experiência adquirida com eles [PAR93]. Mais 
recentemente a aplicação das técnicas de 
Inteligência Artificial Distribuída (IAD) tem 
contribuído na busca de soluções compatíveis com 
a automatização de processos em plantas 

industriais complexas. A IAD permite construir 
sistemas inteligentes independentes que agem de 
forma cooperativa permitindo também que os 
mesmos sejam reutilizados como componentes de 
novos sistemas [SIN92] . Um Sistema Multi-Agente 
(SMA) tem a característica de proporcionar a 
interação de vários agentes. buscando a melhora 
individual de cada um deles através da cooperação 
global, levando com isto, ao aumento de 
performance do ambiente como um todo. Um 
agente pode ser definido como um processo 
composto por software. hardware ou por ambos. 
capaz de realizar uma determinada tarefa e 
disponibilizar seus serviços a uma coletividade de 
agentes, que em conjunto, realizam um objetivo 
comum, como por exemplo, a monitoração de uma 
planta industrial. Na seqüência deste artigo define
se alguns conceitos importantes para a 
compreensão' do projeto. Também é descrita a 
aplicação prevista para o sistema: a monitoração e 
controle da corrosão em uma refinaria de petróleo. 

2. INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL 
DISTRIBUíDA 
Classicamente a Inteligência Artificial provê 
soluções a problemas complexos que softwares 
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ditos convencionais não o fazem. Fruto da 
tendência mundial em Informática sobre o 
compartilhamento de recursos, a IAD também 
soma-se a este universo apresentando soluções para 
vários problemas. Tornar os vários componentes 
de um sistema complexo inteligentes. fará com que 
eles tenham condições de realizar novas tarefas de 
forma que um sistema centralizado teria maior 
dificuldade em executar. O grande desafio em 
sistemas deste tipo é manter um ambiente onde há 
vários processos em ação e permitir que estes 
troquem suas experiências para que o trabalho 
conjunto dos mesmos seja mais proveitoso. 

Muitos estudos tem sido desenvolvidos também em 
IAD com o fim de desenvolver sistemas abertos e 
para formalizar padrões de comunicação entre os 
componentes de uma rede de agentes. Pesquisas 
como a do grupo de Processamento Distribuído 
Aberto da ISO, a arquitetura CORBA. o KSI
DARPA são exemplos de tentativas em andamento. 

Pensando nisto, propõe-se uma arquitetura baseada 
em agentes capaz de permitir a troca de 
informação entre eles, dentro do domínio de 
controle/supervisão de plantas industriais. 

3. SISTEMAS MULTI-AGENTES 
OS objetivos principais de um agente podem ser 
resumidos da seguinte forma : a:) realizar as tarefas 
para as quais foi especificado; b) cooperar com os 
demais agentes da rede, de forma a fornecer as 
informações e/ou prestar serviços para que os 
outros agentes possam realizar suas tarefas de 
forma mais eficiente. Isto implica que um agente 
deva ter o conhecimento de como interagir e 
cooperar com os demais agentes da rede. o que 
exige a definição de protocolos de comunicação e 
de uma linguagem para a troca de informações. 
Além disto é interessante destacar que na 
modelagem adotada um agente é totalmente 
autônomo. significando que ele está 
primordialmente dedicado a realização de suas 
tarefas e, apenas quando for possível. colaborará 
com os demais. Resumidamente, pode-se assumir 
para um agente a estrutura dada na figura 1. 

Interface I 
,....... com o de Problemas com a rede I 

Processo: Interface Resolvedor 

Processo k I ( emel) de dados i 

! 
Meio Físico para Troca de Dados 

Figura 1 - Estrutura de um Agente. 

Na figura 1 o resolvedor de problemas corresponde 
ao algoritmo de controle do processo em questão. 
No módulo de interface com a rede de dados, tem-
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se definida a maneira como é feita a comunicação 
com os outros agentes. 

3.1 Protocolo de Comunicação 
o protocolo de comunicação especifica como será 
feita a troca de infornlação entre os agentes. Dentre 
os vários estudos que estão sendo realizados sobre 
o assunto, destaca-se o KQMIJ que está se tomando 
um padrão para protocolo de comunicação em 
SMA. O KQML (Knowledge Quer)' and 
Manipulation Language) é uma linguagem de 
comunicação baseada em primitivas que possuem 
funções pré-determinadas [FIN94] . 

Tendo-se um protocolo de comunicação definido. 
por exemplo KQML. é necessário determinar uma 
linguagem capaz de expressar a troca de 
informação entre os agentes. O KIF (Knowledge 
lnterchange Format) é uma linguagem definida 
pelo grupo DARP A Knowledge Sharing Initiative 
desenvolvida com este propósito. KIF é uma 
linguagem baseada no cálculo predicativo de 
primeira ordem. possibilitando a comunicação e 
troca de conhecimento entre os agentes. O 
conhecimento pode ser fornlatado em regras. 
expressões quantificadas entre outros [GEN92] . 

Depois de definida a forma como serão trocadas as 
informações. pode-se estudar os mecan1smos de 
controle/coordenação para troca de mensagens. 

3.2 Coordenação dos Agentes 
Um grande número de agentes podem ser criados e 
gerenciá-los pode ser uma tarefa complicada. 
Alguns mecanismos de coordenação podem ser 
encontrados na literatura : 

* o mecanismo MestrelEscravo divide os agentes 
em duas classes: os gerentes e os trabalhadores. 
Um grupo de agentes é gerenciado por um gerente 
o qual é responsável pela distribuição de tarefas 
entre os trabalhadores. Este tipo de mecanismo é 
recomendado para ambientes onde sabe-se 
exatamente como as tarefas podem ser resolvidas. 
Em ambientes pouco conhecidos pode-se ter 
agentes com sobrecarga de trabalho em relação a 
outros [MAL87]. 

* outro mecanismo possível é o chamado de 
Mercado. Neste tipo de coordenação os agentes 
estão situados em um mesmo nível sendo que todos 
os agentes sabem o que os demais são capazes de 
fornecer. Este mecanismo mais geral tem 
aplicações amplas e a característica de reduzir o 
número de troca de mensagens entre os agentes 
[MAL87] . 

É importante salientar que uma política de 
cooperação também deve ser definida. Baseada na 
estrutura organizacional dos agentes, esta política 
define como os agentes reagem a solicitações 
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externas. como eles realizam uma solicitação. 
como são resolvidos os empasses, etc. 

A seguir apresenta-se a aplicação para este 
trabalho. Nesta descrição define-se um ambiente 
para controle de processos industriais. 

4. CONTROLE DA CORROSÃO 
EM UMA REFINARIA DE 
PETRÓLEO 
A idéia da implementação de um SMA para 
controle de processos industriais surgiu da 
necessidade de ter um sistema que pudesse 
controlar a corrosão em equipamentos na refinaria 
Getúlio Vargas (REP AR) em Araucária, Paraná. 
Dispunha-se da experiência anterior na construção 
de sistema especialista (SE) em monitoração da 
corrosão na unidade de destilação desta refinaria. 
Este SE chamado Monitor. é responsável pela 
monitoração e controle da corrosão no topo de 
algumas torres da unidade de destilação [COR95]. 
Com o sistema é possível indicar ao pessoal de 
operação da refinaria os possíveis problemas com 
corrosão, e indicar a solução mais adequada a 
situação corrente. O Monitor colhe informações 
relevantes na determinação da situação atual da 
unidade~ estes dados são provenientes de sensores e 
de outros sistemas que geram informação, como 
por exemplo resultados de análises laboratoriais. 

Atualmente a interface com os sistemas geradores 
de informações é altamente complexa, sendo 
necessano por vezes a comPilação de arquivos 
tex10, ou a leitura de arquivos binários com 
estruturas complexas, o que ressalta a 
heterogeneidade do ambiente. 

Um ambiente que permitisse aos vários sistemas 
inteligentes agirem de forma independente, porém 
trocando informações e gerando uma atuação 
cooperada quando necessário, traria maiores 
ganhos a refinaria. Além disso, a arquitetura SMA 
poderia englobar agentes atuadores fechando a 
malha de controle, e colocando em prática 
respostas geradas por sistemas competentes. 

O ambiente proposto é capaz de gerenciar vários 
agentes, onde sensores, SE, atuadores, algoritmos 
padrões de cálculo ou qualquer outro componente 
necessário ao controle da unidade, seja encarado 
como um agente, possibilitando a 
intercomunicação e a atuação eficiente do sistema 
global. 

5. UM AMBIENTE DE 
CONTROLE DE PROCESSOS 
Discute-se a. seguir como é possível disponibilizar 
um ambiente de controle de processos capaz de 
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suprir as necessidades descritas anteriormente. Na 
figura 2 temos um diagrama em blocos que ilustra 
o problema. Nesta. figura usa-se o modelo clássico 
de um sistema de controle realimentado para 
representar como os agentes podem ser encarados 
como controladores de processo. Tem-se processos 
a controlar e vários sistemas ou agentes agindo de 
forma cooperada. 

Após analisar-se várias plantas de controle pode-se 
identificar quatro subsistemas que em geral são 
encontrados em redes de controle. São eles: 

* subsistemas geradores de dados (como os 
conectados a sensores); 

* processadores de dados (como um SE); 

* mostradores de resultados (um log ou 
visualizador geral) e; 

* atuadores sobre os processos. 

Neste sentido qualquer sistema de controle de 
processos industriais poderá ser dividido em 
grupos de agentes destes quatro tipos. Isto além de 
facilitar uma modularização geral do ambiente, 
permitirá uma flexibilização no processo de troca 
de mensagens. 

5.1 Agentes e sua Estrutura 
Antes do estudo da estrutura de um agente, deve-se 
definir uma política comum a eles. Se há a 
necessidade da criação de uma sociedade de 
agentes solidários é interessante que eles sigam 
algumas normas básicas: 

* todo agente está disposto a colaborar com a rede, 
sendo apenas uma função de suas próprias 
atividades, quanto tempo uma solicitação externa 
levará para ser respondida: 

* o agente pode entrar ou sair da rede quando 
desejar, sempre informando sua ação a 
comunidade; 

* as respostas geradas por cada um dos agentes 
são consideradas como verdadeiras e "confiáveis", 
a menos que haja uma determinação em contrário. 

Todos os agentes estão trabalhando com o mesmo 
objetivo: controlar uma planta industrial. Portanto 
é justificada esta política de total cooperação entre 
os agentes. 

Simplificadamente, um agente pode ser dividido 
em duas partes distintas: o resolvedor de problemas 
(kernel) e a interface com os outros agentes. 
Assim, por exemplo, um SE se tomará um agente 
assim que for incorporado a ele a interface com os 
demais agentes. É óbvio que esta adaptação deve 
ser suave, não exigindo alterações profundas no 
código de cada subsistema. Costuma-se referenciar 
esta interface como sendo uma cápsula. Esta 
cápsula pode ser melhor entendida analisando-se 
cada uma das partes que a compõe. 
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-O I Processo 2 I 
-r~~.....---,~ 

--------, Agente 2 I 
. Troca de Mensagens . 
: .. _------ ---_. _ _ ... ... ...... .. ... .. .. .......... .. .. .. . .. ..... .... . .. .. ..... .. --_ .. : 
L • ••• ___ .... . . .. . . . . ...... . . . . ....... , . .... . . . . .... . .... . .. . .... . __ ••• •••••••••• • __ • • • • ••• 

~_A_g_en_t_e_3~1~· ____ ~~I~ ______ ~I 
/ " Figura 2 - Exemplo de um SMA em ambiente Industrial. 

A figura 3 ilustra esta divisão. 

O kernel nada mais é do que o algoritmo projetado 
para realizar uma tarefa. Em aplicações industriais 
serão algoritmos ligados a sensores, controladores, 
atuadores, SE, etc. 

A interface com o kernel dará condições ao mesmo 
de compartilhar seus resultados com outros agentes 
e de também formatar suas solicitações a outros 
agentes. 

Memória Memória de 

de Trabalho Local Trabalho Social 

! I 
Interface Kernel Interface Controle Interface com a rede 

como ~ ~ com o Kernel de Memórias de dados 
Processo 

1 
Rede de Dados 

Figura 3 - Estrutura de um Agente ligado a um Processo. 

Entende-se como memória de' trabalho local uma 
região onde são armazenadas as informações que o 
agente pode fornecer a rede. Esta memória tem o 
mesmo sentido de uma memória de trabalho em 
um SE. Por exemplo, se o agente está conectado a 
um sensor, ele pode fornecer a grandeza gerada 
pelo sensor. 

Memória de trabalho social é a região onde são 
armazenadas todas as informações sobre os outros 
agentes. Estas informações são utilizadas pelo 
agente quando este deseja algum dado e:>..1erno. 
Tem-se, por exemplo, informação sobre todos os 
agentes constantes na rede, de que tipo ele é 
classificado (segundo um dos quatro possíveis), a 
situação de cada agente, etc. 

Quando há uma referência a memória de trabalho 
está se utilizando a estrutura de uma memória de 
trabalho como a de um SE. Tanto a memória de 
trabalho local como a social são formatadas como 

predicados. Existem vários tipos de predicados com 
aridades distintas. A frente serão descritas estas 
memórias. Elas são módulos construídos em 
Prolog, 

portanto utiliza-se a estrutura de predicados do 
Prolog para esta implementação. Para gerenciar as 
memórias de trabalho tem-se um módulo de 
controle, com um mecanismo de inferência para 
seleção de predicados. Já a interface com a rede de 
dados possui as rotinas necessárias para acessar o 
meio fisico de transporte de informação. Neste 
módulo tem-se o código necessário para gerar 
pacotes no protocolo de comunicação escolhido. 

5.2 Protocolo e Linguagem de 
Comunicação 
No módulo ' de interface com a rede de dados, 
constante em cada agente, tem-se especificado o 
protocolo utilizado para troca de mensagens. 
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Neste trabalho será utilizada uma linguagem 
própria baseada em uma linguagem prediCativa de 
primeira ordem. como o Prolog. 

O objetivo é trabalhar com predicados. de aridade 
variável. porém de fácil interpretação. Isto é 
justificado facilmente quando se estuda os módulos 
de armazenamento de informação dos agentes. que 
são similares às memórias de trabalho comuns aos 
SE. Cada um deles possui uma ligação com o 
módulo de controle. que tem um pequeno motor de 
inferência capaz de realizar matching e possuir um 
pequeno avaliador de expressões. 

Todo agente tem a capacidade de formatar suas 
mensagens. tanto de solicitação como de respostas, 
em predicados. Para melhor ilustrar, tem-se o 
trecho da memória de trabalho social de um agente 
qualquer: 

age1l1e( lO, 'gera_dados '). 

situaçclo( 10, 'operando '). 

saber lO, 'temperatura_l '). 

O primeiro predicado indica que o agente de 
número 10 é do tipo gera_dados. O segundo indica 
que o mesmo pode ser inquirido para uma 
solicitação. Deve-se lembrar que são situações 
possíveis para um agente: operando (pode 
compartilhar informação) e em espera (está 

, esperando algo, não pode compartilhar) . 

Os agentes informam sua situação atual aos demais 
assim que esta se modifique. 

Já no terceiro predicado temos um exemplo de um 
dado fornecido pelo agente 10. Neste caso trata-se 
de uma variável chamada temperatura _ J. 

Uma solicitação poderia ser formatada assim pelo 
agente 5: 

ú!forme(5, lO, 'temperatura_l '). 

Após uma pequena inferência ou consulta a sua 
memória de trabalho social. o agente 5 que 
necessita do valor da temperatura _ J o faz ao 
agente 10. Este decidiu fazê-la pois os predicados 
constantes em sua memória de trabalho levaram-no 
a acreditar que o agente 10 podia fornecer tal 
informação. O predicado acima possui 3 
parâmetros: agente solicitante, agente destino e a 
informação desejada. O módulo de interface com a 
rede sabe como remeter esta mensagem ao agente 
10. 

Já o agente 10, recebendo a solicitação, pode enviar 
a resposta em um predicado também muito 
simples: 

ir!formando( 10, 5, 'temperatura_l = 50 '). 
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O agente solicitante recebe o predicado e então 
avalia o resultado da expressão passada como 
parâmetro no predicado Íl(formando . 

Um outro exemplo de troca de informação pode ser 
dado avaliando o trabalho de um agente 
classificado como que registra os resultados ou logo 
O objetivo destes agentes é permitir uma visão 
geral da planta controlada, podendo estar por 
exemplo, sendo executado em uma máquina na 
sala central de controle da refinaria. Para poder 
apresentar a situação dos processos controlados. é 
necessário que este agente tenha as informações 
sobre cada um deles. Os agentes que estão 
diretamente ligados a cada um dos processos 
informarão seu conhecimento ao agente log que 
poderá apresentá-los prontamente. 

Agentes que processam dados também terão que 
solicitar informação a vários agentes. Em geral 
estas solicitações serão a agentes geradores de 
dados. O interessante neste caso é que haverá um 
encadeamento de predicados para que o agente 
defina qual outro deva ser acionado. Primeiro é 
feita uma verificação na memória de trabalho 
social sobre qual agente fornece o conhecimento 
necessário. Depois é verificado se o mesmo está 
apto a responder uma solicitação (verificando o 
predicado situação). Caso o agente remoto não 
esteja apto. cabe ao agente local decidir o que 
fazer. Havendo a possibilidade da resposta. é feito 
então o pedido. Este encadeamento é facilmente 
resolvido com um mecanismo de backtracking que 
deve estar presente em todos os agentes. 

5.3 Ambiente de Negociação 
Como já foi visto. manter uma estrutura 
organizada de agentes. necessita a implementação 
de um mecanismo de coordenação entre os 
mesmos. Aliado a política de cooperação este 
mecanismo torna possível o convívio de vários 
processos em execução simultaneamente. Neste 
sistema será utilizado um mecanismo aberto. sem 
hierarquias, onde cada agente é responsável por 
manter os outros informados sobre sua situação 
atual. 

Quando um agente estiver apto a entrar na rede ele 
informará aos demais através de uma mensagem 
padrão, informando também de que tipo é 
classificado. 

agente( 20, 'processa_dados '). 

O agente saberá o seu identificador após uma 
consulta aos demais agentes da rede. Nesta 
consulta todos informa seu identificador ao agente 
O (zero). Este identificador O é atribuído 
provisoramente ao agente que pretende se conectar 
a rede. Verificando os identificadores já existentes. 
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o agente pode então assumir um identificador 
apropriado. 

A mensagem acima será então enviada em 
broadcast a todos os outros da rede. 

Havendo a necessidade de alguma informação por 
parte de um agente, este poderá solicitá-la a um 
agente capacitado. Após determinar qual agente 
pode fornecer a informação o agente então envia 
uma mensagem apropriada. Está conexão é feita 
então diretamente, e não mais em broadcast como 
nas mensagens anteriores. Isto permite uma 
resposta mais rápida para o agente que espera por 
um dado para prosseguir em seu trabalho. Esta 
metodologia permite que trabalhe-se com processos 
em tempo-reaL onde o fator tempo é determinante. 
Caso haja mais de um agente capaz de responder a 
solicitação, será utilizado o primeiro predicado 
encontrado na memória de trabalho. 

Para finalizar, é importante destacar que um 
agente pode entrar e sair da rede quando lhe 
convier. Também não há limites para o número de 
~gentes participantes da rede. 

6. CONCLUSÃO 
Estudando-se a proposta, verifica-se que o uso de 
técnicas de IAD se apresenta como uma solução 
viável para utilização em ambiente industrial. Já 
existem vários sistemas que utilizam a inteligência 
artificial como ferramenta para solução de 
problemas nas mais diversas áreas. A construção 
de um ambiente de controle como o proposto, 
viabilizará a implementação de novos sistemas 
inteligentes na refinaria. aumentando assim a 
abrangência de controle atual. 

Além disso esta proposta pode ser levada a 
qualquer contex10 de controle de processos 
industriais. 

Está sendo utilizado como plataformas de 
. desenvolvimento estações de trabalho e os 
compiladores C++ e Prolog. 

Os resultados da implementação deste ambiente 
serão objeto de trabalhos futuros. 
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Resumo 

Este artigo trata de um problema de suprimento de demandas de derivados de petróleo. Tais 
derivados são processados em refinarias e transportados, através de uma rede dutos, para termi
nais de onde são distribuídos aos mercados consumidores. A partir da definição do problema, é 
apresentado um modelo em programação matemática caracterizado por uma estrutura de fluxo 
em rede com multi-períodos. Por fim, são apresentados resultados obtidos através da aplicação 
de um algoritmo exato sobre o modelo. 

*Este trabalho tem recebido apoio financeiro da FAPESP. 
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1 Introdução 
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No Estado de São Paulo, a produção e distribuição dos derivados de petróleo é feita através de um conjunto 
de refinarias e terminais da Petrobrás. As refinarias processam o petróleo cru nos seus diversos derivados ~ 

os quais são distribuídos aos mercados consumidores através dos terminais. Estes mercados estabelecem o 
planejamento tanto da produção dos derivados nas refinarias quanto da demanda nas bases (refinarias ou 
terminais). Embora a distribuição seja feita nas refinarias e terminais , a produção é concentrada apenas nas 
refinarias por questões economicas. Isto implica na necessidade de transporte entre bases , o qual é feito , 
em sua grande maioria , por meio de uma rede de dutos que as interligam. Entretanto , na eminência de 
desabastecimento, podem ser usados caminhões. Nesse problema, o objetivo principal da Petrobrás está em 
encontrar uma solução que atenda as demandas e reduza os custos de transporte . Além disso, deve satisfazer 
as restrições tecnológicas e temporais. 

Este artigo propõe uma sucinta definição do problema, a qual procura agregar as suas reais características. 
A partir dessa definição , é desenvolvido um modelo , em programação matemática [WiI78] , caracterizado por 
sua estrutura de fluxo em rede com multi-períodos [LN93 , JB80]. As equações presentes no modelo são todas 
lineares e isto permite , pelo menos no âmbito teórico , a aplicação de Métodos de Otimização Linear. Além 
do modelo , são apresentados alguns resultados obtidos na sua solução para uma instância do problema. 

2 Definição do Problema 

A definição de um problema envolve pelo menos dois aspectos: os dados e a solução. Em particular . o 
presente problema se classifica como de Otimização Combinatória [NW88] e, portanto , é caracterizado por 
uma função objetivo, a qual quantifica a solução encontrada. 

A rede de transporte é o primeiro dado do problema, exemplificada pela figura 1, e possui as informações 
das características das bases e dos dutos. As bases apresentam capacidades de armazenamento e os dutos 
possuem capacidades e vazões que dependem dos produtos e do sentido do transporte. Os mercados consu
midores estabelecem as campanhas de produção e demanda diárias de cada produto em cada base. Além 
desses dados, a situação da rede também faz parte dos dados de entrada. Essa situação é representada por 
quais produtos, e suas respectivas quantidades , estão armazenados nos dutos e bases da rede. A rede está 
sujeita a falhas e os mercados não são estáveis, o que implica na característica dinâmica do problema. Para 
resolver essa questão, assumir-se-á uma situação estática a cada evento dinâmico. 

A solução do problema está em encontrar o fluxo de produtos nos dutos, o qual garanta o abastecimento 
dos mercados e também atenda as restrições tecnológicas e temporais. Como restrição tecnológica, cita-se 
a seqüência em que os produtos são transportados, tendo em vista que, para cada produto existe apenas 
um subconjunto de produtos que podem entrar em contato com o mesmo. As restrições temporais , por sua 
vez, estão relacionadas com a disponibilidade de produto e a capacidade de armazenamento no momento da 
execução de uma operação de transporte. 

É interesse da Petrobrás reduzir os custos de transporte e de operação do sistema. Entretanto, o objetivo 
principal tem se limitado ao atendimento das demandas, dado que o sistema é programado exclusivamente 
através da interação humana. Isso justifica a busca de um método automático capaz de encontrar uma solução 
que reduza esses custos. 

3 Modelo em Programação Matemática 

A apresentação do modelo será feita através de um pequeno exemplo cuja rede é formada por duas bases , A 
e B, interligadas por um duto. Dado que o duto possui capacidade CAPDUTO, ele será representado por um 
conjunto de vértices , cada qual representando um segmento do duto , tal que cada vértice possua a capacidade 
equivalente à vazão durante um período de tempo. A rede resultante da representação de dutos por vértices é 
replicada quantos forem os períodos utilizados. Na figura 2 está ilustrada a rede do exemplo com um período 
e o duto com dois vértices. Nessa rede , os arcos representam os possíveis transportes (6 , 7, 9, 10 , 12 e 13) , 
o estado inicial (1 , 2, 3 e 4) e as campanhas de produção e demanda das bases (15 , 16 , 21 e 22) . O vértice 
que representa o segmento do duto mais próximo à base A, no início do período 1, possui quatro arcos: 2, 7, ... 
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Figura 1: representação gráfica da rede de transporte da Petrobrás no Estado de São Paulo. Os rótulos 
dos vértices do grafo identificam as refinarias e terminais . REPLAN , por exemplo, identifica a Refinaria de 
Paulínea. 

8 e 9, representando as quantidades , respectivamente. inicialmente armazenada, transferida para A, restante 
no seg~ento e transferida para o outro segmento do duto durante o período 1. O modelo exemplo considera 
que apenas dois produtos (G e Q) podem ser transportados na rede. As variáveis xnp indicam a quantidade 
de produto p E {G , Q} que foi transportada através do arco n E {1, 2, ... , 22}. As variáveis Ynp são variáveis 
binárias que indicam qual produto está armazenado, no início de um período, em um dado segmento. Por 
exemplo, YnG = 1 indica que o segmento para o qual o arco n é incidente possui o produto G no início do 
período correspondente. A partir das definições acima, seguem abaixo as restrições do modelo , classificadas 
por suas respectivas funções . 

1. Restrições que estabelecem o estado inicial do sistema. 

(a) Restrições de produtos armazenados nos dutos, onde CAPDUTO é a capacidade do duto. Assume-se 
que somente o produto G está inicialmente armazenado no duto . 

X2G CAPDUTO/2 
x2Q O 

Y2G 1 

Y2Q O 

x3G CAPDUTO/2 
x3Q O 

Y3G 1 

Y3Q O 
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2. 

BASE A"""""", 

INICIO DO PERIODO 1 

INICIO DO PERIODO 2 

17 18 19 
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.... 

20 

........ BASE B 
.' 

Figura 2: Rede correspondente ao exemplo com duas bases, um período e dois vértices por duto. 

(b) Restrições de estoque nas bases, onde ESTpb indica o estoque inicial do produto p E {G, Q} arma-
zenado na base b E {A, B}. . 

1 X1G 
ESTGA 

X1Q ESTQA 
X4G ESTGB 
X4Q = ESTQB 

Conservação de fluxo no início dos períodos 1 e 2. 

xlG = x5G + x6G x6G + x7G + x16G x16G + x17G 
xlQ = x5Q + x6Q x6Q + x7Q + x15Q = x16Q + x17Q 

x2G = x7G + xaG + x9G x6G + xaG + xl0G xlaG 
x2Q = x7Q + xaQ + x9Q x6Q + xaQ + xl0Q = xlaQ 
x3G = xl0G + xllG + x12G x9G + xllG + x13G x19G 
x3Q xl0Q + xllQ + x12Q x9Q + xllQ + x13Q = x19Q 
x4G = x13G + x14G x12G + x14G + x21G x20G + x22G 
x4Q = x13Q + x14Q x12Q + x14Q + x21Q x20Q + x22Q 

3. Produção e demanda nas bases durante o período 1, onde PRODpbt (DEMpbt) é a produção (demanda) 
do produto p na base b durante período t. 

x16G PRODGAl 
x15Q PRODQAl 
x16G = DEMGAl 
x16Q = DEMQAl 
X21G = PRODGBl 
x21Q PRODQBl 
x22G = DEMGBl 
x22Q = DEMQBl 

4. Capacidade de armazenamento nas bases no início do período 2, onde CAPpb é a capacidade de arma
zenamento do produto p na base b. 

1 
X5G + X7G + X15G 

X5Q + X7Q + X15Q 
X12G + X14G + X21G 

X12Q + X14Q + X21Q 

< CAPGA 
< CAPQA 
< CAPGB 
< CAPQB 

.. ~ 
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5. Restrições que garantem armazenamento de um único produto, no início de cada período, em cada 
segmento do duto. 

XSG + XSG + xl0G 

xSQ + xSQ + xl0Q 

Y8G + YSQ 

x9G + xllG + x13G 

x9Q + xllQ + x13Q 

YllG + YllQ 

= (YsG)·(CAPDUTO/2) 
(Y8Q)·(CAPDUTO/2) 

1 
(YllG)'( CAPDUTO/2) 
(YllQ)·(CAPDUTO/2) 

1 

6. Restrições que garantem fluxo comum em todos os segmentos do duto. 

Xl0G + xl0Q 

x13G + x13Q 

x9G + x9Q 

x12G + x12Q 

7. Restrição de capacidade no duto. 

{XSG + xSQ + x7G + x7Q ~ CAPDUTO/2 

8. Restrições de precedência dos produtos nos dutos, onde assume-se que o produto G pode entrar em 
contato com o produto Q e vice-versa. 

{ 
Y8G 

Y8Q 

< YllG + Yl1Q 

< Yl1G + YllQ 

o modelo em programação matemática se completa ao acrescentar-se a função objetivo ao conjunto de 
restrições acima. Abaixo segue a função objetivo, a qual procura minimizar os custos de transporte. 

Minimize 

Se o modelo exemplo apresentasse três produtos, G, Q e p, tais que apenas Q e D não pudessem entrar em 
contato, as equações que garantem a precedência dos produtos nos dutos seriam dadas pelas equações abaixo. 

{ 

YSG 
Y8Q 
Y8D 

< Yl1G + Yl1Q + YllD 

< Yl1G+Yl1Q 

< YllG + YllD 

Para uma rede com t períodos, n bases, m dutos, p produtos e q vértices correspondentes a segmentos de 
dutos, o número de variáveis e restrições é da ordem de O(mpt + npt + qpt) [CLR90]. Dado que normalmente 
q > Max{m, n}, o número de variáveis e restrições pode ser aproximado para O(qpt). 

4 Resultados 

Na intenção de averiguar a aplicabilidade prática do modelo, implementou-se um código para gerar o modelo 
correspondente ao problema da Petrobrás. O modelo foi então otimizado através do otimizador CPLEX 3.0 
[CPL94], que é capaz de resolver problemas de programação linear, com variáveis contínuas e inteiras, usando 
os algoritmos Simplex [BJ77] e Branch-and-Bound [NW88]. 

Os dados de entrada para o modelamento são os dados descritos na definição do problema. Em particular, 
existem dois parâmetros que afetam profundamente o tamanho da rede e, conseqüentemente, o número 
de variáveis e restrições. O primeiro parâmetro é o intervalo de tempo entre cada período. Por razões 
operacionais, as operações de transporte entre as bases da Petrobrás não são inferiores a uma hora de 
duração, o que indica que o intervalo de tempo adequado para cada período deve ser de, aproximadamente, 
uma hora. O outro parâmetro é o tempo total que a rede deve abranger a partir do instante corrente. A 
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partir da experiência adquirida pelo grupo responsável pela programação do sistema da Petrobrás, a rede 
deve abranger não menos do que sete dias . Esta exigência é proveniente da grande capacidade e distância 
de alguns dutos. Tais dutos podem armazenar cerca de 42 .000m3 e o bombeamento de produto de uma 
extremidade para outra pode levar mais do que quatro dias. A rede resultante para o problema apresenta 
intervalo de uma hora para cada período, n = 14 bases, m = 28 dutos, p = 7 produtos derivados de petróleo , 
t = 168 períodos e um total de q = 280 vértices correspondentes a segmentos de dutos . Para uma rede com 
intervalo de quatro horas para cada período, q = 82 vértices , t = 12 períodos (dois dias) e p = 7 produtos, a 
relaxação linear consumiu cerca de quatro horas de cpu em uma máquina Sun modelo SparcServerlOOO. 

5 Conclusões 

Apesar dos avanços obtidos durante as últimas duas décadas na área de Transporte [DDSS93] , ainda existem 
muitos problemas de cunho prático e teórico a serem resolvidos como, por exemplo, o da Petrobrás tratado 
neste artigo. A partir de uma dificuldade concreta, a qual envolve questões estratégicas de uma grande 
empresa, um problema foi definido e modelado matematicamente. Embora o modelo esteja bastante próximo 
da realidade, os métodos exatos utilizados não se mostraram eficientes para solução do problema. Para 
um modelo com dimensões inferiores às reais necessidades, o tempo de cpu foi exageradamente elevado, 
mesmo utilizando um otimizador de reconhecida eficiência (CPLEX 3.0) , em uma máquina rápida como 
a SparcServerlOOO. Esses resultados indicam que as abordagens exatas provavelmente não são adequadas 
ou faz-se necessário o desenvolvimento de técnicas exatas específicas para o problema em questão. Uma 
alternativa para solução do problema é o desenvolvimento de algoritmos heurísticos [MM81] que possam 
encontrar soluções aproximadas ou sobre o modelo matemático ou sobre os requisitos do problema. Uma 
abordagem heurística de decomposição do problema já foi proposta pelos autores [CdS95] . A extensão dessa 
abordagem decompõe o problema em três etapas. A primeira é constituída pela etapa de geração de jobs 
(operações de transporte) que devem ser executados a fim de suprir as demandas. A segunda etapa é formada 
pela busca de rotas que conectam a base produtora à base consumidora de cada job. Por fim, a última etapa 
corresponde ao escalonamento dos jobs através de um Job Shop Scheduling [Bak74] modificado, onde os dutos 
são as máquinas e as rotas são as listas de tarefas dos jobs. 
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Resumo 

Este trabalho apresenta uma técnica de análise de rugosidade em tex1uras 
naturais. utilizando medidas de tendência de acúmulo de energia freqüencial com o 
uso do modelo auto-regressivo de estimação espectral. São analisadas imagens 
microscópicas. obtidas de culturas de Penicil/ium crysogenum através de 
microscópio ótico. 

1 Introdução 

A análise de texturas em imagens é uma importante técnica em processamento de imagens e assume 
importante papel nos diversos domínios da ciência onde a discriminação visual é necessária mesmo quando é 
feita com o auxílio de equipa.!!1entos. Diversas técnicas têm surgido para a análise e interpretação de imagens 
terrestres. tomográficas. microscópicas, etc. 

Entre as diversas aplicações para a detenninação automática de características visuais contidas em 
imagens está o controle de qualidade de materiais e processos de produção biotecnológica. 

Todos os resultados apresentados nesse trabalho foram produzidos pelo programa NVIPI [RIBE94bJ 
que implementa uma interface gráfica com mecanismo de visualização 3D, em estações de trabalho SUN
SPARC. 

Este texto inicia-se com uma breve exposição sobre conceitos de análise de texturas, desenvolve e 
aplica a técnica de estimação espectral auto-regressiva. É mostrado um exemplo da quantificação de rugosidade 
em imagens do Penicil/ium crysogenum. fungo produtor de penicilina. 

2 Análise de Texturas 

A textura é uma propriedade inerente a todas as superficies. Ela contém infonnações importantes a 
respeito do arranjo estrutural das superficies e seu inter-relacionamento como o ambiente ao seu redor 
[RARA 73]. O conceito de rugosidade em te>..1Ura, apesar de não fonnalmente definido na literatura, está 
diretamente relacionado com a irregularidade da distribuição de tons de cinza contida na imagem[T AMU78). 
Mais especificamente. de acordo com os objetivos deste trabalho. a rugosidade está diretamente ligada com a 
variação da freqüência espacial nos níveis de cinza da imagem. 

Em ·análise de imagens, texturas são. de fonna ampla e não exclusiva, classificadas em duas principais 
categorias, Aleatórias e Estruturais [JAIN89]. Estruturais são consideradas as texturas que são arranjadas em 
um conjunto de sub-padrões obedecendo a certas regras de posicionamento, sendo que tais padrões chamados de 
primitivas de textura.\' (AHUJ81). Texturas assim podem ser melhor analisadas através de técnicas de 
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abordagens estruturais. Por outro lado. tem-se que as texturas encontradas na natureza, geralmente aleatórias, 
são mais adequadamente tratadas através de abordagens estatísticas devido a não obedecerem à regras rígidas 
de disposição e não possuírem. em sua maioria. primitivas estruturais bem definidas. 

3 Análise Espectral de Texturas 

A análise espectral de texturas é baseada na estimação da função de auto-correlação ou no espectro de 
potência de uma imagem. também chamado de função de densidade espectral de potência (FDE). Uma vez 
estimado o espectro. são feitas medidas sobre as informações de distribuição de energia freqüencial por ele 
oferecido. para quantificar atributos visuais da imagem[YUAN92] . A função FDE é dada por: 

co co 

P(u, v) = f f R( a,fJ). e-j2 1Z\ua+vfJ)dadp (1) 

Um dos principais problemas nessa abordagem é a estimação do espectro que pode ser realizada 
através de métodos clássicos, baseados na Transformada de Fourier, ou através de métodos de alta resolução, 
baseados em estimação paramétrica. Um problema com os estimadores clássicos, é a baixa resolução e alta 
variâneia da FDE estimada. Uma opção que oferece melhor discriminação para imagens naturais com 
comportamento aleatório é o estimador de alta-resolução auto-regressivo. 

Devido à naturez.a aleatória apresentada pelas texturas naturais, buscou-se uma modelagem mais 
adequada a essa aleatoriedade de distribuição dos tons de cinza na imagem. Tal modelagem consiste em 
considerar a imagem como função amostrai de uma matriz de variáveis aleatórias chamada de campo 
randômico. 

No modelo auto-regressivo (AR). a imagem é considerada como um processo aleatório x(n,m) saída 

de um sistema excitado por um processo ruído branco w(m,n) de média zero e variância cr2 onde a estimação 
dos parâmentros reduz-se a simples resoluções de equações lineares. onde a equação do sistema é dada por (2): 

x[i, j] = - L La[m, n]. x[i - m, j - m] + w[i, j] (2) 
m n 

Deriva-se. a partir da equação (2) o estimador AR. que é dado pela equação [LIM90] abaixo . 
., 

cr~ 

(3) 

m n 

Os coeficientes a[m,n] podem ser estimados através das equações de Yule-Walker [KAY88] que, uma 

vez estimada ou conhecida a função de autocorrelação Rx. toma-se um sistema linear cuja forma é indicada na 
equação a seguir: 

(4) 
( k. ,k! )f'.A 

onde A é a janela de predição que pode ter a forma Meio Plano Não Simétrico (NSHP) ou Quarto de Plano 
(QP). 

As informações oferecidas pelo espectro bidimensional da imagem podem ser, para efeito de análise, 
simplificadas com a utilização de histogramas unidimensionais tais como o indicado na equação abaixo 
[pITA 9 3]. Considerando o espectro representado em coordenadas polares, tem-se, o Histograma de energia 
radial acumulada dado por: 

Pr(r,Q» = j P(r,Q»dQ> 
o (5) 

Com o uso desse histograma pode-se verificar a tendência de acúmulo de energia freqüencial no 
espectro como um todo, indicando a concentração de energia tanto nas altas como nas baixas freqüências 
contidas no espectro. podendo ser utilizado para medir a rugosidade da imagem. 

Uma medida de tendência para a concentração de energia no histograma radial foi aproximada pela 
equação abaixo [RIBE94a]: 

;" 
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r max 

L Pr( r,q> ). r 
T = _r=_-_1 - __ _ 

r max. 

LPr(r,<t> ) 
r=1 

onde T varia de FI até r_max, sendo num espectro de dimensão NxN, r_max igual a N/2 . 
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(6) 

A utilização dessa tendência T proporciona uma forma de medir quantitativamente a rugosidade de 

uma dada imagem a partir do seu espectro de potência, sendo que, quanto maior o valor de T maior será a 
rugosidade na imagem. 

4 Procedimentos e Resultados 

o Penicillium crysogenum é um micro organismo responsável pela produção de penicilina e sub
produtos. O acompanhamento e o controle dos estágios de crescimento da colônia desses micro organismos, 
neste estágio chamada de micélio, são de fundamental importância para o domínio da tecnologia de desta 
cultura. A irregularidade apresentada pela imagem da superfície do micélio está diretamente ligada com seus 
estagios de crescimento [TUKE92]. A quantificação dessa irregularidade é feita aqui com a Uti1i7.açãO do 
espectro de potência auto-regressivo das imagens dos micélios. 

Foram estimados os espectros para alguns estágios de cultura dos micélios e analisados de acordo com 
o valor da tendência de acúmulo de energia freqiiencial T. As imagens analisadas são mostradas na figura 1. 

(a) (b) (c) 
Figura 1 - Imagens do Micélio em Microscópio Ótico. Ordem decrescente de rugosidade. 

r
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Figura 2 - Espectros AR dos estágios apresentados na figura 1 respectivamente. 

As imagens dos estágios de cultura mostradas nas figuras l(a) até l(c) possuem rugosidade 
decrescente em função das irregularidades percebidas na superfície das imagens. Essa variação de rugosidade 
está refletida nos respectivos espectros AR indicados nas figuras 2(a) até 2(c), gerados a partir delas, nos quais 
pode-se perceber o decréscimo da concentração de energia nas altas freqüências à medida que a rugosidade 
também decresce nas imagens. 
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A tabela a seguir apresenta os valores encontrados para a concentração de energia radial T, que nesse 
trabalho reflete a rugosidade na imagem. calculanda para os espectros indicados anterionnente. De acordo 
com os dados da tabela 1 verifica-se numericamente a variação decrescente de rugosidade. 

Tabela 1- Valores da tendência de concentração de energia T 

T 
Figura 4.1.(a) 66.20 

Figura 4.1.(b) 60.13 

Figura 4.1.(c) 56.27 

5 Conclusões 

A análise de rugosidade pennite um maior controle de superficies onde este atributo possui 
detenninada importância. Um exemplo desta importância é sua quantificação em culturas de fungos 
(Penicillium crysogenum) onde a rugosidade está diretamente relacionada à produtividade deste tipo de fungo. 

A análise deste atributo é possível a partir de medidas de tendências de acúmulos de energia 
freqüencial de imagens obtidas através de microscópio ótico, da cultura deste micro-organismo. 

O método auto-regressivo (AR) mostrou-se eficiente na avaliação de imagens naturais, pennitindo o 
controle e quantificação da rugosidade. mesmo em imagens aleatórias com variações bastante próximas. 
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Abstract. This work presents the results of the evaluation of some spatial-domain noise
smoothing techniques, focusing the edge-preserving ans smoothing charactheristics of the algo
rithms, when used iteratively. Some comments in evaluation noise-smoothing techniques are also 
included. The algorithms implementation has been executed within the Khoros environment. 

1 Introdução 

o principal objetivo das técnicas de realce é pro
cessar uma imagem para que o resultado seja mais 
apropriado que a imagem original, para uma aplica
ção específica. Isto significa que determinada técni
ca pode ser altamente indicada para um tipo de 
aplicação e possuir um desempenho insatisfátorio 
com outra classe de aplicação. 

As técnicas de realce de imagens têm o propó
sito de obter algum tipo de melhora na imagem 
e para isso se valem do conhecimento de algumas 
características do sistema visual humano, visto que 
as imagens realçadas para melhorar a interpretação 
humana geralmente também melhoram o desempe
nho de aplicações automatizadas de níveis mais al
tos da área de procesamento digital de imagens. 
As principais tarefas classificadas como realce de 
imagens são as operações relativas à mudança da 
escala de cinza, as quais afetam o contraste e o 
brilho da imagem, e as operações sobre pontos da 
imagem, como suavização e realce de bordas [1]. 
Quando uma imagem é processada apenas para in
terpretação visual, o observador é quem deve jul
gar se os métodos empregados foram ou não satis
fatórios, sendo este processo muito subjetivo e di
ficultando o estabelecimento de um procedimento 
padrão para a comparação do desempenho dos al
goritmos. Já no caso de imagens processadas para 
servirem de entrada a sistemas de visão computa
cional ou reconhecimento automático, o processo de 
avaliação é mais simples, baseando-se no resultado 
destes sistemas. 

As técnicas de suavização têm o objetivo de 
tornar as regiões de uma imagem mais homogêneas, 
ou seja, fazer com que os pixels representantes de 
alguma característica de determinado objeto ve
nham a ter intensidades semelhantes. Geralmente 
os procedimentos de suavização procuram identifi-

car pontos que não possuam nenhuma relação com 
a sua vizinhança, classificando os mesmos como 
pontos ruidosos e eliminando-os através de algum 
operador de vizinhança, como média ou mediana. 
Seus objetivos principais são a remoção de ruído e 
a uniformização dos níveis de cinza dos pixels nas 
regiões presentes na imagem. 

Com o maior desenvolvimento da área de pro
cessamento digital de imagens, o número de ar
tigos descrevendo técnicas de suavização espacial 
também tem crescido muito, o que leva o usuário . 
destes algoritmos a encontrar um problema na mo
delagem de sua aplicação: a escolha do algoritmo 
mais indicado para o seu caso. Somente uma análise 
criteriosa dos algoritmos disponíveis combinada com 
um bom procedimento de testes feitos com imagens 
representativas da classe a ser utilizada é que pode
riam auxiliar o pesquisador na escolha de determi
nado filtro. Mas isto nem sempre é possível; devido 
ao grande número de algoritmos disponíveis e a di
ficuldade de se conseguir definir exatamente quais 
as características das imagens que serão utilizadas. 

Este trabalho se propõe a auxiliar na escolha 
de um filtro de suavização espacial, sendo que para 
isso serão apresentados alguns dados comparativos 
referentes aos filtros estudados. Todos os testes 
e as implementações dos algoritmos foram feitos 
no ambiente Khoros. Pretende-se colocar os algo
ritmos implementados à disposição da comunidade 
acadêmica, através de uma toolbox para o sistema 
Khoros. 

2 O Ambiente Khoros 

Khoros [2] é um ambiente para pesquisa desenvol
vido na Universidade do Novo México. O sistema 
Khoros integra múltiplos modos de interface com o 
usuário, geradores de código, visualização de da
dos, computação distribuída e processamento de 
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informações. O resultado é um ambiente único 
com ferramentas para pesquisa e desenvolvimento 
de sistemas computacionais. O sistema foi desen
volvido para ambientes Unix que utilizam X Win
dow System, e portanto pode ser transportado para 
uma ampla faixa de estações de trabalho que utili
zam sistema operacional semelhante. É composto 
de diversos aplicativos, que podem ser classifica
dos como ferramentas para o auxílio no desenvol
vimento de sistemas e também aplicações para o 
usuário final. A utilização deste sistema para o 
desenvolvimento do trabalho se deve ao fato do 
mesmo ser de domínio público e de estar conse
guindo uma boa aceitação, tanto no meio univer
sitário quanto em outras instituições de pesquisa. 

3 Descrição dos Filtros Implementados 

Os filtros selecionados para este trabalho são aque
les citados pela literatura básica da área e também 
vários filtros mais recentes que têm aparecido nos 
periódicos relacionados com processamento de ima
gens. 

A seguir, serão citados os parâmetros utiliza
dos, quando os mesmos existirem, e o nome dado 
para a implementação de cada filtro: filtro da média 
[3], vavg, janela 3x3; mediana [4], vmedian, janela 
3x3; mediana adaptativo [5], vadapmed, limiares TI 
e T2 iguais a 16; filtro sigma [6], vsigma, janela 5x5, 
K = 2 e a = 20; sigma adaptativo [7], vadapsig, 
janela 5x5, K = 2, Q = 2.0; filtro Nopel [8], vno
pel; suavização por soma de diferenças absolutas 
[9], vsadvs; suavização por região mais homogênea 
[10], vmhns; média com os K vizinhos [11], vknn, 
janela 3x3, k = 7; suavização pelo inverso do gra
diente [12], vgradinv; suavização logarítmica [13] , 
suavlog, M = 16; suavização pelo modelo de face
tas [14], v/aceto 

4 Metodologias de Comparaçao 

. Como no caso unidimensional, a eficácia de um 
filtro pode ser avaliada por medidas de erro que 
baseiam-se em teorias de processamento digital de 
sinais. No caso bidimensional, além das técnicas 
derivadas do caso unidimensional, existe a vanta
gem adicional de poder-se verificar visualmente os 
resultados de aplicação de filtros. Ainda que sub
jetiva, esse tipo de avaliação tende a ser bastante 
precisa, e em muitos casos é a que deverá determi
nar a aceitação do filtro em questão. 

Nesta seção, estão descritas as metodologias 
que foram utilizadas para avaliação, que enquadram
se em duas grandes classes: subjetiva e objetiva. 

4.1 Avaliação Visual 

Uma das maneiras mais comuns para análise de 
desempenho de um determinado filtro, consiste em 
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gerar imagens de teste pela adição de ruídos de ca
racterística conhecida a uma imagem original. Essa 
imagem de teste é submetida à filtragem posterior, 
gerando uma imagem resultante que é analisada 
em termos da eficiência de suavização do filtro em 
questão. Essa análise é baseada, na maioria dos 
casos e por razões óbvias, em características subje
tivas observadas na imagem resultante. 

Esse tipo de avaliação é útil apenas para ca
sos onde se possa cuidadosamente analisar a ima
gem, sendo os resultados dependentes de diversos 
fatores, principalmente variando com o observa
dor. Para o caso onde haja necessidade de um 
processamento mais rápido ou até mesmo automa
tizado (por exemplo, restauração de películas cine
matográficas), a avaliação subjetiva pode, quando 
muito, ser útil na determinação de parâmetros glo
bais. 

4.2 Métodos Estatísticos 

Como no caso unidimensional, métodos estatítiscos 
podem ser utilizados na avaliação de resultados de 
filtros. Comumente utilizam-se métricas como o 
desvio padrão sobre uma área homogênea, para 
avaliar a eficiência de suavização. Medidas de erro, 
como a relação sinal/ruído (SNR) e o erro médio 
quadrático (EMQ) são úteis para verificar alterações 
em bordas presentes na imagem. 

Estas medidas de erro são calculadas em relação 
à imagem original. Por outro lado, o desvio padrão, 
assim como outras medidas de homogeneidade, po
dem ser calculados apenas nas imagens filtradas, 
pois não necessitam de comparação com a imagem 
original. Entretanto, para que essas métricas pos
sam ser aplicadas, torna-se necessária a existência 
de áreas na imagem original com altos índices de 
homogeneidade, para que seja possível medir ape
nas o poder de eliminação de elementos ruidosos, 
sem interferência de bordas ou texturas. 

As metodologias descritas acima têm bom fun
cionamento em imagens com poucos objetos. Como 
exemplo, uma imagem de teste composta apenas 
de um círculo claro sobre fundo escuro atende a 
este requisito, pois podem ser escolhidas áreas bem 
definidas para o teste de eficiência de suavização, 
bastando para isso que essas áreas não estejam pró
ximas às bordas do círculo. 

A avaliação visual dos resultados permite cons
tatar facilmente quando o erro tornou-se grande de
vido à distorção de bordas ou pela existência con
siderável de ruídos devido à baixa capacidade de 
filtragem. 

4.3 Metodologia Utilizada 

Para imagens mais complexas, que contém muitos 
objetos (como é o caso de imagens de cenas na-

') 
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turais), um outro método foi empregado. Neste 
método, procura-se desenvolver uma classificação 
dos pontos das imagens baseado em sua atividade 
espacial, ou seja, pela presença ou não de bordas ou 
texturas mais acentuadas. A princípio, podem ser 
definidas várias classes de equivalência, mas a res
trição a apenas duas mostrou-se eficaz [15] . Para 
obter esta classificação, foi utilizado um procedi
mento baseado nas máscaras direcionais de Prewitt 
[16], onde a soma da saída das máscaras foi compa
rada a um limiar preestabelecido, determinando-se, 
assim, a classificação de um ponto em alta ou baixa 
atividade espacial. 

Posteriormente à aplicação das máscaras dire
cionais, é aplicado um filtro para nublar a imagem 
que é seguido de uma nova aplicação de limiar, ge
rando, desta vez, máscaras binarizadas correspon
dentes às regiões de alta e baixa atividade espacial. 
Este último filtro é aplicado por ser interessante 
ter-se não somente os pontos em que a atividade 
espacial é mais alta, mas também uma faixa na vizi
nhança dessa área, podendo-se assim observar mais 
facilmente os fenômenos de degradação de bordas. 
A Figura l(c) apresenta a máscara utilizada para 
definir as regiões de alta atividade espacial para 
a imagens de teste apresentada neste trabalho. A 
máscara para as regiões de baixa atividade espacial 
foi obtida com a inversão dessa última. 

4.4 Procedimentos de teste 

o procedimento básico para a realização dos testes 
foi a filtragem das imagens com ruído e posterior 
cálculo do erro médio quadrático (EMQ), que pode 
ser definido como sendo a média do quadrado das 
diferenças entre as duas imagens, para cada ponto 
da imagem. Para duas imagens f e f' de dimensões 
M x N o erro médio quadrático pode ser definido 
como: 

1 M-l N-l 

EMQ = MN L L (f(i,j) - f'(i,j))2. 
i=O j=O 

Quando esse cálculo é realizado sobre toda a 
imagem, indistintamente, denomina-se, aqui, de erro 
médio quadrático geral. . Além deste cálculo fo
ram efetuadas medidas do erro médio quadrático 
em regiões de alta e de baixa atividade espacial, 
aqui denominados de E1fQ High e EMQ Low, res
pectivamente. Neste caso, estende-se a definição 
acima adicionando-se uma terceira imagem binária 
que funciona como máscara de ativação da função 
de cáculo de erro. Assim, um ponto da imagem 
será incluído no cálculo do erro se o valor das coor
denadas na terceira imagem for diferente de zero. 
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5 Descrição das Imagens Utilizadas 

Neste trabalho, estão sendo mostrados resultados 
obtidos com um conjunto de imagens, gerado a par
tir da imagem Lena, apresentada na Figura l(a). 

A imagem Lena foi escolhida para verificação 
do efeito de degradação dos objetos existentes, de
vido à aplicação iterativa dos algoritmos. Os testes 
comparativos foram realizados com os filtros cita
dos anteriormente e constaram da aplicação itera
tiva dos mesmos nas imagens de teste e da medição 
dos três erros já definidos. Foram realizadas cinco 
aplicações de cada filtro. Procurou-se utilizar os 
parâmetros indicados pelo autor de cada algoritmo 
quando estes dados eram disponíveis, mas mesmo 
assim uma mudança nos parâmetros em alguns ca
sos pode vir a melhorar o desempenho de alguns al
goritmos, o que não foi realizado, devido ao grande 
número de possibilidades envolvidas. 

Para realização dos testes , foram utilizados o 
ruído gaussiano com p., = O e (5 = 20, gerando a 
imagem da Figura l(b). 

5.1 Análise dos Resultados 

Os testes efetuados para a imagem Lena incluem 
os erros médios quadráticos para regiões de alta 
e baixa atividade espacial. Analisando os resul
tados destes erros e comparando com o EMQ ge
ral, pode-se verificar que existem situações onde o 
EMQ geral foi diminuindo gradativamente a cada 
iteração, tendência seguida apenas pelo erro em 
regiões de baixa atividade espacial. Caso o EMQ 
em regiões de alta atividade espacial tenha um com
portamento contrário ao do EMQ geral, conclui-se 
que o filtro, apesar de conseguir uma boa redução 
do erro médio quadrático geral, não está conse
guindo preservar bordas e pequenos detalhes da 
imagem. 

Nas tabelas 1,2 e 3, apresentam-se as medições 
do erro médio quadrático geral (EMQ), o erro médio 
quadrático em regiões de alta atividade (EMQ High) 
e o erro médio quadrático em regiões de baixa ativi
dade (EMQ Low), respectivamente, para a imagem 
Lena com ruído gaussiano, após as três primeiras 
aplicações de cada algoritmo. Os erros iniciais, ou 
seja, antes da aplicação dos filtros, eram 398,84 o 
total, 397,67 nas regiões de alta atitividade e 400.,01 
nas de baixa. Na Figura 3 tem-se uma amostra das 
imagens obtidas após o processo de filtragem, para 
que possa ser feita uma avaliação visual do desem
penho dos filtros. O conjunto de imagens apre
sentados refere-se a segunda aplicação dos filtros 
já citados, utilizando a imagem de teste Lena com 
ruído gaussiano. 

Um exemplo das informações que podem ser 
extraídas a partir dos três tipos de EMQ utiliza
dos pode ser observado com o Filtro de Suavização 
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(a) (b) 
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(c) 

Figura 1: Imagem Lena - (a) original, (b) ruído gaussiano e (c) regiões de alta atividade espacial. 

por Soma de Diferenças Absolutas (vsadvs). Pelo 
gráfico apresentado na Figura 2, que mostra os va
lores de EMQ para as aplicações do referido fil
tro sobre a imagem Lena, pode-se observar como 
o EMQ geral atinge seu mínimo após a segunda 
aplicação. Já o EMQ Low continua decrescendo até 
a quarta aplicação, o que não é válido para o EMQ 
High, que consegue o valor mínimo logo após a pri
meira aplicação. Deste exemplo, conclui-se que a 
aplicação deste filtro mais de uma vez já iniciaria 
um processo de degradação de bordas ou perda de 
pequenos objetos. 
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Figura 2: EMQ, EMQ Lowe EMQ High - Filtro 
vsadvs 

Conforme os dados apresentados nas Tabelas 
1-3, a maioria dos filtros já consegue os valores 
de EMQ mínimos na segunda aplicação. Mesmo 
quando isto não ocorre, observa-se que o EMQ High 
normalmente atinge seus valores mínimos na pri
meira ou segunda aplicação, fato este que justifica 

a não execução de um maior número de iterações. 
A comparação visual das imagens, embora sub-

I jetiva, também pode auxiliar na definição do número 
de execuções dos filtros. Em alguns casos a uti
lização de um operador gradiente pode facilitar a 
visualização do ruído presente na imagem. 

filtro itero 1 itero 2 itero 3 
vsadvs 139,24 128,45 133,00 
vmhns 161,97 168,95 183,89 
vavg 114,35 114,57 133,28 
vmedian 128,21 109,98 110,66 
vadapmed 140,96 137,21 140,76 
vnopel 283,12 206,13 168,06 
vfacet 184,23 173,93 183,29 
vsigma 128,21 95,11 96,34 
vknn 123,16 102,14 102,08 
vgradinv 227,62 181,28 160,89 
vlogsmoo 166,76 165,06 177,96 
vadapsig 189,48 141,14 130,36 

Tabela 1: EM Q geral - Imagem Lena 

6 Conclusões 

Neste trabalho, foram apresentadas metodologias 
utilizadas na avaliação comparativa dos filtros im
plementados. Uma descrição detalhada dos proce
dimentos de teste também foi apresentada. 

O cálculo do erro médio quadrático em regiões 
de alta e baixa atividade espacial foi utilizado com 
sucesso para estimar a eficiência dos filtros. 

A análise mostrou características importantes 
de cada filtro, realçando as situações de melhor e 
pior desempenho, relativas às condições de teste. 

O processo de seleção de algoritmos de sua
vização espacial não é uma tarefa muito simples. 
Este trabalho tentou mostrar algumas técnicas uti
lizadas para auxiliar neste processo, técnicas estas 

" 

.' 
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(c) 

(f) 

(i) 

(1) 

Figura 3: Imagem Lena - Resultado da aplicação 2 dos algoritmos (a) vsadvs, (b) vmhns, (c) vavg, (d) 
vmedian, (e) vadapmed , (f) vnopel , (g) vfacet, (h) vsigma , (i) vknn, (j) vgradinv, (k) vlogsmoo e (1) 
vadapsig. 
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filtro itere 1 itere 2 itere 3 
vsadvs 213,03 226,01 243,84 
vrnhns 261 ,58 304 ,80 339,64 
vavg 191,53 216,25 261,27 
vrnedian 196,41 191,58 203 ,30 
vadaprned 242,85 257,30 268,64 
vnopel 300,50 241,77 218 ,85 
vfacet 316,38 324,39 347,17 
vsigma 182,76 170,33 181,28 
vknn 159,25 158,78 171,78 
vgradinv 240 ,86 202,37 186,67 
vlogsrnoo 260,36 299,15 333,68 
vadapsig 232,14 212,25 219,72 

Tabela 2: EMQ High - Imagem Lena 

filtro itere 1 itere 2 itere 3 
vsadvs 84 ,63 56,24 50,96 
vmhns 88,26 68 ,41 68,62 
vavg 57,22 39,32 38,55 
vrnedian 77,74 49,58 42 ,10 
vadaprned 65,54 48,33 46,11 
vnopel 270,33 179,76 130,46 
vfacet 86,43 62,57 62,00 
vsigrna 87,84 39,44 33,48 
vknn 96,45 60,21 50,49 
vgradinv 217,81 165,68 141,81 
vlogsrnoo 97,49 65,82 62,71 
vadapsig 157,91 88,52 64,22 

Tabela 3: EMQ Low - Imagem Lena 

que podem ser estendidas e aplicadas a novos con
juntos de imagens, para que assim se tenha uma 
base maior de informações para auxiliar na esco
lha do melhor algoritmo para cada aplicação. Com 
base nos testes efetuados foi constatado que alguns 
algoritmos não possuem desempenho razoável para 
o tipo de ruído utilizado e também que algoritmos 
com desempenho global equivalente podem conse
guir dados diferentes nas regiões de alta ou de baixa 
atividade espacial. 
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Abstract 

This paper describes the application of statistieal pattem recognition techniques for the detection of faults in the 
context of machine tool supervisiono The objective is the classification between normal operation ar a milling 
machine and the abnormal working conditions. in this case the effect of chipping . The objective of the pattern 
recognition methodology is to filter out the most discriminative information from the available force sensor 
signal. Results of an analytical simulation are presented which empiricaIly prove the usefulness of our approach. 

1. Introduction 
Intelligent Automation consists of a variety of disci
plines that add sophisticated methodologies to 
industrial processes. One crucial topie in this con
text is the detection of failures in the machinery in a 
production process, see for instance the review 
papers of Isermann (1984), lsermann (1993) or 
Frank (1993) . The overall objective is to detect and 
isolate faults, or even preview their occurrence . 
Fault detection techniques are usuaJJy model-based , 
i.e. an analytical model of the process is defined, 
together with state space variables and parameters . 
A fault is then detected within this framework by 
comparing lhe expected system variable with the 
detected one. 

One common problem of milling machines is the 
chipping and breakage of the inserts that cut out the 
material. The early detection of these defects is of 
particular practical importance. not only for mini
mizing tool damage and machine down time, but 
also for avoiding more serious consequences such 
as damage to the tool mount. or the collision of a 
machine and a workpiece when a part is pushed out 
of its fixture because of heavy loads. There has been 
considerable research work devoted to develop 
monitoring systems in order to avoid these types of 
failures. Principal approaches are the Fourier analy
sis of lhe sensor signaL due to the periodic nature of 
the milling, or signal processing in the time domain. 
Wavelets have been successfully applied by Ruiz et 
aI. (1995) to detect the main differences between 
normal and pathological signals. They point out that 
wavelets exhibit a superiorityover time-frequency 

fault localization techniques. They use the cutting 
force as the signal of choice. The force is measured 
under normal and chipping conditions. The wavelet 
transform is compared to the Fourier transformo The 
drawbacks of the Fourier transformed signal are the 
Iimited area of the Fourier spectrum in which signif
icant changes occur. The wavelet transform shows a 
clearer separation of normal and defect signals for 
certain coefficients of the wavelets. 

The aim of this pape r is to prove that pattem recog
nition techniques can be used to overcome the lim
ited changes of the Fourier spectrum. We apply 
feature selection techniques to decide which Fourier 
amplitudes are best suited to classify between nor
mal and abnormal milling operations. We show that 
statistical pattem recognition is a powerful tool for 
the definition of classes of operation , i.e. defining 
normal behavior or tool failure . 

2. The Pattern Recognition 
Paradigm in Fault Detection 

Whenever situations have to be classified and these 
situations are characterizable by a set of features, 
then an extensive arsenal of pattern recognition 
techniques can be applied to do the classification . 
Classical statistical methods are available to learn to 
classify, e.g. Duda and Hart (1974) or Devijver and 
Kittler (1982). Recently, the application of artificial 
neural networks has seen a renaissance because of 
the popularization af the erro r backpropagation 
leaming algorithm in feedforward nets. see for 
instance Haykin (1994). 
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2.1 Signal representation 

Our main interest is directed to the supervised learn
ing of c\assifiers , i.e. there is a number of labeled 
ex~mples (::r, lO ) . each belonging to a distinct class 
ú) . of situation:' The samples are composed of fea
tu~es ~r = (xI "'" x{)) l' of dimension D. The \'alues 
x of the features are generally contaminated with 
n~ise which can be of various origins. The task is to 
2eneralize the knowledge about the c\ass member
;hip of the sample. i.e. the samples are specializa
tions of a class-specific pattern generation processo 
When a classifier is successfull y generated, an 
unknown sample can be c\assified to one of the 
known classes. 

This methodology is used in the case of fault detec
tion where a raw signal is transformed to a feature 
vector lo' . For instance a time-based raw signal can 
be Fourier-transformed to the frequency domain 
with a resolution of 1/ = 256 . in which each fre
quency provides one feature .ri ' Hence. in this case , 
a 256 -dimensional feature vector is generated by the 
Fourier transformo 

2.2 Dimensionality reduction 

The immediate consequence of such a high-dimen
sional feature vector is the necessity of dimension
ality reduction. This signifies that the original data 
vector of dimension D is transformed to another 
feature vector with a much lower dimension d« D . 

Two principal approaches are available : feature 
extraction or feature selectioll. see Fig . I . Feature 
extraction combines ali existing features to a new 
set of features, mainly by linear combination of alI 
features . Principal Component Analysis (PCA) is 
one of the classical methods. PCA works optimal if 
the data form multidimensional normal distribu
tions . For complex multimodal and non-Gaussian 
distributions however PCA cannot extract the most 
useful information. Feature selection on the other 
hand simply cancels out certain irrelevant features 
and keeps only the most discriminant ones. For an 
excellent treatment of the subject of feature extrac
tion and feature selection refer to Devijver and Kit
tler (1982) . 

Original featurc "cctor 

) 1' (. . . r x)T (x l ,x2,x3, " "XD '\1 ' );2" \3' ""~ i ' . . . , D 

(Y" ... ,Yt/)T 
'.' .f ) T (x " .\ 2' . ..• À ir 

Extracted feature vector Sclcctcd feature vector 

Fig. 1 Feature extraction vs. feature selection 
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For the purpose of filtering out the most useful 
information in the machine tool supervision , feature 
selection is the ideal method to enhance those signal 
components that distinguish well between the nor
mal process situations and the cases of failure. 

Feature selection is composed of a search strategy, a 
sele(: tioll crireriol1 and a sloppil1~ criterion . For 
each of the three components , various possibilities 
exist. Refer once again to Devijver and Kittler 
(1982) for a detailed description of the methodology 
of feature selection. 

2.3 Supervised learning 

The final step to build a classifier for normal and 
abnormal working conditions is the transition from 
the raw samples to a more condensed form of repre
sentation. The data is generalized to knowledge 
about the class membership of the samples . The 
complexity of the c1assifier depends on the separa
bilitv of the samples. If the samples are linearly sep
arabíe. a simple linear classifier is sufficient to 
realize the decision function. Possible paradigms 
are Linear Discriminant Functions, Linear Regres
sion, Perceptrons, see e.g. Duda and Hart (1974). 
For non]inear probability density functions of the 
c1ass membership functions, nonlinear approaches 
must be used, for instance Nonlinear Regression , 
Polynomial Classifiers , Non-parametric c1assifiers 
(Parzen windows , K-Nearest Neighbors), Learning 
Vector Quantization (LVQ). or Multilayer Percep
trons .. Consult a introductory book about Artificial 
Neural Networks úr Statistics for more details. In an 
earlier work we used LVQ (Barata et ai (1992), 
Rauber et aI. (1995» and our in-house deveJoped 
method, the Q*-algorithm (Rauber et aI. (1994» for 
inductive learning of prototype samples . See a]so 
Barata et aI ( 1994) for the general learning architec
ture of machine tool supervisiono 

2.4 Pattern recognition model for fauIt 
detection 

In Fig . 2 our pattern recogmtlOn approach to the 
problem of fault detection of a machining process is 
outlined. On the left half of Fig. 2. the generic refer
ence model is shown. A sensor is attached to a pro
cesso the raw signa] is transformed, then the relevant 
information is extracted from the transformed signa] 
and finally decisions are made, based on the rele
vant information. On the right side of Fig. 2 the par
ticular application to the problem of tool failures in 
a milling process, based on pattern recognition is 
shown . The force is measured that is acting on the 
workpiece. Then a Fourier transform is applied to 
the force, since it is a periodic signal. The feature 
selector chooses those frequency amplitudes of the 
Fourier spectrum which perform best for the detec-

tI 
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tion of chipping effects of the cutting tool. A cJassi
fier based on the most relevant features decides if a 
failure is given or noL 

GENERIC MODEL PARTICULAR MODEL 

"Normal" "Chippillg" "Normal" "Faulr" 

Fig. 2 Fault detection hy pattern rccognition 

In the following we will present the physical model 
that serves as a simulator for the generation of the 
force signal. 

3. Analytical Model of Milling 
Process 

One parameter is considered as the measured signal: 
the resulting force F that is acting on the milled 
material. The actual value of this physical entity 
varies considerably as a function of many environ
mental parameters, such as working material, fee
drate, machinery and many others . The chipping or 
breakage of the milling tool will provoke a chang
ing signature of the force. It is the aim of the fault 
detector to correlate this change of the force with 
the respective defect. 

3.1 Cutting force model 

In Fig. 3 the physics of the milling process are 
sketched. N = 4 cutting inserts are distributed equi-

angular each 90 along the rotating cylinder. The 
actual angle of the cylinder at time I is e (t) . where 

, . () " o o 
each tooth has an oftset of e I = o ,.. e2 = 90 , 

e~ = 270' and e~ = 270' respectively, such that for 

each tooth e;(l) = e(r) +e? for i = 1, ... ,4. 
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Two forces are acting on the milling cutting edge: 
the tangential force FI and the radial force F, which 
stands orthogonal on F" The tangential force is 
defined by 

F, = K , ' h . li (e) (I) 

where the constant K \ is the specitic cutting force. 
the constam b is the axial depth of the cut ar,d 11 (e) 

is the chip thickness which depends on the angle e. 
One or more teeth can be actively participate in the 
cutting processo In Fig . 3. only one tooth is active at 
a time . The chip thickness fi (e) is given by 

li (e) =./;. cos e (2) 

where .I; is defined as the feedrate. i.e. how many 
distance units the material is fed per second . 

F 
I 

Forc(' ~7 
F.- + F

I' Y 

Fig . 3 Physical modcl ar the cutting process 

The radial force is proportional to the tangential 
force and is defined as 

F, = K,' F, (3 ) 

where the empirical constant K, is the ratio of the 
tangential to the radial cutting force . The constants 
K., and K,. depend on the material of the workpiece. 

In order to calculate the resulting force F . we first 
determine the axis-parallel components Fr and F\ 

of the two forces F, and F" They are composed of 
the individual contributions of the teeth: 

N 

F r L 8 (e) . 
; = I 

N 

F y L 8 (e;) . 
; = I 

with 8 (e) 

[F,sin e; + F,cas e;] 

[F,cose; - F,sine) 

1 
{ 

() otherwise 

(4) 

(5) 
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N = 4 is the total number of teeth , 8
i 

represents the 

instamaneous cutting angle of the i-th tooth, SI is 

the cutting emry angle and 8,. is the cutting exit' 

angle, i.e. the angle range where the i-th tooth 
shows a cutting activity. Finally the resultant instan
taneous cutting force is then 

F = JF2 + F:'. .r ." (6) 

This is the signal on which the fault detection IS 

based. In normal operation this signal will exhibit a 
regular increasing and decreasing periodic behavior, 
with no difference for the particular cutting teeth. 

Fig . 4 depicts the vectorial diagram of the involved 
forces in order to illustrate equations (4) , (5), (6). 

Fx = Fxl + F r 2 --,-:-;-----: F, = y-F'I 
, 

! 
! 
i y 

I 
"----+-+---:.;,---~-_. _ _ . _. 

Fig. 4 Trigonometry of the involved forces in the cuuing 
model 

If the cutting cylinder rotates normally with a con

stam angular velocity ú), the rotation angle of the 

cutting tool is 8 (1) = ú)! which produces the sensor 

signal F Normal (t ) 01' equation (6) . 

If the following simulation parameters are used, the 

force produces the signal 0f Fig . 5 : ú) = -3600/ sec, 

Ks = 2000N/ 171m 2
, Kr = 0.53 , SI = 900 , 8(' = 0 0

, 

f, = 0.04mm / looll1, h = 2mm , T = 0.2sec. 
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Fig. 5 Resultant force F Normal (I) under normal 

operation conditions 
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3.2 Runout in the cutting force 

The milling process is subjectecl to a series 01' 
runout etfects which are considered as faul ts, for 
instance insert size variation, spindle out-of-round
ness, pOOI' setting of inserts or tool eccentricity. Face 
milling unlike solid body end milling is al so subject 
to runout caused by differences in the radial throws 
of the tool inserts. Thi s type of runout complicates 
the cutting force model by introducing variations in 
the chip loads of the cutting teeth. In this investiga
tion we will only consider the case of radial throw 
of the inserts . Let r (i ) be the radial throw of the i-th 
insert and .I; be the feedrate . Then the chip thickness 
of the i-th insert at its ang le 8 i is gi ven by 

lz ( i , 8 ) = .I; · cos8i+r(i ) -r ( i-l) (7) 

The minor effect that the radial throw changes the 
entry and exit angles SI and 8" is ignored here. It is 
also assumed that a chip thickness is always posi
tive, i.e. the radial throw of each insert is within a 
certain tolerance: r (i - 1) <.I; + r (i ) . 

Fig . 6 shows the force signal F Ch ipping (t) of the 

chipping effect for the same simulation setup as 

before and a radial throw of r (O) = O,()02mm and 

no radial throw for the other three inserts. 
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Fig. 6 Tool failure caused hy radial throw of cutting tooth . 

Faulty force F C hippin g (t) 

A change can be observed in the force signal. The 
radial throw has the effect that less force is applied 
to the workpiece when tooth () is active. Since less 
material has been milled , tooth 1 has to compensate 
for what tooth O should have cut, causing an 
increased force. 

3.3 Signal analysis 

In Ruiz et aI. (1995) the performance of the Fourier 
analysis was compared to wavelet analysis for the 
detection of the main changes of the periodic force 
signal. It is a fact that the differences in the Fourier 
spectrum 11 l' { F (!) } 11 of the normal and chipping 
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situation are band-limited, i.e. they show up in a 
narrow range of the Fourier spectrum. In Fig. 7 the 

difference II :J{ F Normal (t)} II -11 :J{ F Chippill g (t)} II 
between the Fourier spectrum of the normal signal 
and the faultl' signal is shown for the noiseless ana
ll'tic case. It can be observed that in fact the main 
changes occur in the lower frequencies. whereas in 
the upper parts of the band the change is not obvi
ous and ít can be expected that in a real environment 
noise would even outweigh the signals in these 
upper frequencies . 
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Fig. 7 Difference of Fourier spectra between normal 
cutting and chipping 

It is therefor not trivial to find the most discriminant 
information in the frequencl' domain. 

4. Pattern Recognition 
Experiments with Simulated 
Data 

The inductive learning approach, inherent in pattern 
recognition, is based on the assumption th'at noise is 
contained in the signals . Since we are deriving the 
measurements from a simulated model , we must cir
cumvent the deterministic nature of the model bl' 
adding random noise to the anall'tical1l' ca1culated 
sensor parameters. The proposed noise model is 
verl' simple. White noise with a Gaussian distribu
tion is applied to each individual sampled signal 
value. Hence the onll' parameter that has to be spec
ified is the standard deviation (j. The polar method 

(Knuth (1973)) is used to generate a random value r 

with a standard deviation (j of 1 and a meah J..l of O. 
The following formula can then be. used to add 
white noise to the force F: 

(8) 

The value is limited if the new value would be 
smaller than zero. ) 00 samples are generated for 
each of the two classes ("Normal" and "Chipping"). 
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The next step is the Fourier transform of the force 
signal that has been contaminated with noise. The 
force of one revolution of the cutting cl'linder (see 
e.g. Fig. 5) is sampled at a resolution of 512 which 
gives 256 relevant data points of the Fourier spec
trum (note the conjugate sl'mmetrl' effect) . These 
256 frequencies are now considered as features and 
subjected to statistical feature selection techniques 
(Devijver and Kittl~r (1982», using the software 
toolbox TOOLDIAG :;:. 

4.1 Experiment: feature selection and 
classification 

The feature selection algorithm is composed of the 
Sequential Forward Search search strategl' and the 
Euclidean distance selection criterion, selecting the 
2 best features. The plot of the 2-D pattern space 
can be seen in Fig. 8. The data scattering was 
obtained with the radial throw of Fig. 6, i.e. 
r (O) = 0.002mm and (j = 5 for the noise parame
ter. The selection l'ielded two low frequencies as the 
most discriminant features: the third amplitude as 
the best and the second one as the second best. 
Together thel' form a 2-D space that can be visual
ized. These findings harmonize with the situation of 
Fig. 7, where the greatest differences occur in the 
low frequencies . Thus the feature selection algo
rithm has discovered the most relevant information 
automaticalll'. 

It can be observed that there is a clear linear separa
tion of the two . classes "Norma]" and "Chipping". 
Hence a simple linear classifier can be used to 
detect the failure of the mil1ing tool. 
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Fig. 8 Samples of the two classes "Norma)" and 
"Chipping" in the 2-dimensional pattem space of the 2 

best features. using "Sequential Forward Search" strategy 
and "Euclidean distance" criterion 

4.2 Experiment: Discovering structure 

In the next experiment the same setup as before was 
used, with the difference that in feature selection the 

t. ftp://I92.68 .178.2/pub/di/packages/tooldiag.README 
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Mahalanobis distance was used, and only 25 sam
pIes per class were generated. There is one normal 
class and 6 fault classes. The first 4 faults are due to 
a radial throw in the first tooth of 0.00Im111, 

0.002mm, O.003mm and 0.01 mll/. There are two 
more classes in which 3 respectively ali teeth have 
faults, refer to Fig. 9. The feature selection achieved 
the same result for the best two features. 
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Fig. 9 Samples of the 7 classes in the 2-dimensional 
pattern space of the 2 best features , using "Sequential 
Forward Search" strategy and "Mahalanobis distance" 

criterion 

Very interesting observations can be made in Fig. 9. 
Empirically the fault classes for one faulty tooth are 
located on a line. This means that in the above pat
tem space, the degree of radial throw is a linear 
function. This means additionally that interpolations 
can be made. For instance it can be inferred that a 
sample (6, 6) should be due to a radial throw of 
O.OO4mm in one tooth. The other two fault classes 
are not lying on the line, since they involve not only 
one defect tooth, but a combination of several teeth, 
resulting in a different Fourier spectrum. 

5. Conclusions and Future Work 
We have proved that pattem recognition techniques 
are a valuable method for the detection of tool fail
ures. We analyzed the frequency domain of a force 
signal under nonnal and faulty conditions. We 
solved the problem of infonnation filtering by fea
ture selection. The fault classes manifest in the mul
tidimensional pattem space of the most discriminant 
features. We showed that faults and normal situa
tions can be classified qualitatively and that there 
seems to be also a quantitative correlation between 
the type of fault and the derived pattem. 

This paper described the simulated results. In Ruiz 
et aI. (1995) the applicability of the wavelet trans
form was shown in the real world case. It is our goal 
to prove that the signals from a real force sensor can 
be as easily be analyzed by the proposed approach. 
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If the signal to noise ratio permits the detection of 
defects with a certain method, then the pattern rec
ognition approach promises to solve the problem 
equal1y satisfactory. 

Future research will examine this case. 
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ABSTRACT: This paper presents a nonparametric ANN model for adaptive control of nonlinear systems. 
The proposed ANN mixes the concept of orthonormal basis functions with the idea of polynomial networks. A 
combination of orthogonal functions can be used to produce a desired mapping. However, there is no way 
besides trial and error to choose which orthogonal functions should be selected. Polynomial nets can be used 
for function approximation, too. However, it is not easy to set the order of the activation function. The 
combination of the two concepts produces a very powerful ANN model due to the automatic input selection 
capability of the polynomial networks. The proposed ANN has been tested for speed control of a DC motor. 
The results have been compared with the ones provided by an indirect adaptive control scheme based on 
multilayer perceptrons trained by backpropagation. 

1 - INTRODUÇÃO 

O problema de controle adaptativo é ajustar dinamicamente os parâmetros do controlador, de tal 
maneira que a saída do sistema siga o sinal de referência. Esquemas de controle adaptativo podem ajustar o 
controlador conforme as características do sistema, proporcionando um alto nível de desempenho. 

No entanto, o controle adaptativo convencional tem algumas desvantagens. Os algoritmos de controle 
ádaptativo existentes funcionam para problemas específicos, mas, não funcionam uniformemente bem para um 
número significativamente grande de problemas. Toda aplicação deve ser analisada individualmente, isto é, 
um problema específico é resolvido usando-se um algoritmo específico. Tal algoritmo envolve algum 
conhecimento sobre o sistema, a fim de se ter uma escolha adequada do modelo de identificação, e um estudo 
de compatibilidade entre este modelo e um algoritmo adaptativo. 

Nos últimos anos, as redes neurais artificiais (RNA's) têm atraído o interesse de pesquisadores de 
diferentes áreas, por possuírem características tais como, processamento paralelo intrínseco, capacidade de 
aprendizagem, mapeamento não-linear e capacidade de generalização. Controle de sistemas é uma das mais 
promissoras áreas de aplicação das redes neurais. 

O perceptron multicamadas, treinado com o algoritmo retro-propagação de erro (''back~propagation"), 
tem sido a arquitetura de rede neural mais popular aplicada em controle. No entanto, este tipo de arquitetura de 
rede tem várias imperfeições, tais como, dificuldade no ajuste dos parâmetros de aprendizagem, convergência 
lenta, falhas no treinamento devido a mínimos locais e arquitetura pré-especificada (modelo paramétrico). 

Apesar de muitas tentativas para melhorar o desempenho da regra delta generalizada com retro
propagação de erro, e encontrar uma alternativa, não há ainda um método eficiente e confiável para treinar uma 
rede perceptron multicamadas. O problema principal é a alta não-linearidade da função de erro. 

2 - REDE PROPOSTA 

A arquitetura da rede proposta se baseia nas duas arquiteturas analisadas a seguir. 

2.1 - Rede funcional ("Functional-link net") 

Existem dois modelos de rede funcional, o modelo de expansão funcional e o modelo de produtos 
("outer product model"), podendo 'ainda existir a combinação dos dois. Uma vantagem deste tipo de rede é a 
simplificação, pois se baseia no conceito de funções ortogonais, combinação de produtos das entradas e rede 
perceptron com duas camadas, ou seja, não há a necessidade de se usar camadas internas. Portanto, para o seu 
treinamento pode ser utilizada a regra delta padrão [1]. 
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Uma combinação de funções ortogonais pode ser usada para produzir um mapeamento desejado. No 
entanto~ não há outra maneira ·além da tentativa e erro para a escolha das funções ortogonais. 

y 

Figura 1 - Modelo de expansão funcional . 

A figura 1 mostra um exemplo de rede que utiliza o modelo de expansão funcional, onde y = f(xiW} + 
sen(7txi)w2 + cos(7tXi)w3 + XjW4 + sen(~)w5 + COS(7tXj)W6 + e), seno e co-seno são funções de base 
ortonormais linearmente independentes e f e uma função slgmóide. Simplesmente expandiu-se o número de 
entradas da rede utilizando-se as funções ortogonais seno e co-seno. Deve-se salientar que, nenhuma 
informação nova é adicionada à rede, somente expandiu-se a dimensão do espaço de representação dos padrões 
de entrada de modo que uma rede sem camadas intermediárias pudesse ser utilizada: Neste exemplo, o uso de 
sen(7tX) e cos(7tX) é suficiente, porém outros problemas poderão exigir dimensões maiores como por exemplo 
sen(7tX), cos(7tX), sen(27tX), cos(27tX), sen(37tX), cos(37tX), etc. 

2.2 - Rede polinomial 

A arquitetura da rede polinomial é formada ao longo do treinamento, a partir da camada de entrada. 
O modelo de neurônio utilizado é baseado em um polinômio de segundo grau. 

A figura 2 mostra um exemplo de rede polinomial com 7 entradas, nota-se que o algoritmo de 
treinamento selecionou apenas 5 entradas; esta capacidade de seleção automática é útil na aplicação da rede na 
identificação de sistemas quando não se conhece a ordem deste. Portanto, não há o risco de se super 
dimensionar a rede e conseqüentemente perder a capacidade de generalização. 

y 

Figura 2 - Rede polinomial. 

'I. 
I 
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A saída de cada neurônio pode ser expressa por uma função polinomial de segundo grau sobre o seu 
conjunto de entradas. como mostra a figura 3. Onde Xi e Xj são entradas~ A., B, C~ D, E e F são os coeficientes 
do polinômio, que equivalem aos pesos, e Y é a saída do neurônio. 

Para o ajuste dos coeficientes dos polinômios~ é utilizado o algoritmo de treinamento chamado método 
de grupo para manipulação de dados, ou GMDH ("Group Method of Data Handling"), desenvolvido por 
Ivakhnenko em 1966 [2] . 

y 
y 

A ( 

x x . 
J 

x x . x.x . x 2 
J 1 J I 

Figura 3 - Modelo de neurônio usado pela rede polinomial, 

onde Y = A +BXj +CXj +D~2 +EXJ +F~Xj' 

2.3 - Combinando rede funcional com rede polinomial 

o GMDH é um modelo não-paramétrico de rede neural~ ou seja, não necessita de uma arquitetura pré
especificada e de parâmetros de aprendizagem para serem ajustados. A rede funcional "functional-link net" 
baseia-se no conceito de funções ortogonais, série de Fourier, combinação de produtos das entradas e rede 
perceptron com duas camadas, obtendo-se com isso uma rede de arquitetura simplificada. Uma combinação de 
funções ortogonais pode ser usada para produzir um mapeamento desejado. No entanto, não há outra maneira 
além da tentativa e erro para a escolha das funções ortogonais. As redes polinomiais também podem ser usadas 
para aproximação de funções, porém, não é fácil estabelecer a ordem da função de ativação e a função 
quadrática dos polinômios não é adequada para resolver todos os problemas. 

A combinação dos dois conceitos citados acima, rede polinomial e rede funcional, produz um modelo 
poderoso de rede neural artificial, devido à capacidade de seleção automática na entrada das redes polinomiais e 
à expansão não linear do espaço das entradas, efetuada pelas redes funcionais. Dado o grau de não-linearidade 
do conjunto de treinamento, o GMDH seleciona quais expansões serão usadas [3]. As vantagens da rede 
proposta são: 

• A arquitetura da rede é automaticamente definida pelo processo de treinamento (modelo não-
paramétrico )~ 

• Não há parâmetro de aprendizagem para ser ajustado; 
• Sem problemas de mínimos locais; 
• Convergência rápida. 

Uma desvantagem da rede proposta para controle é que o esquema de controle adaptativo indireto não 
pode ser usado, isto porque o erro de saída não pode ser retro-propagado. Portanto, um esquema de controle 
adaptativo direto é empregado. 

3-RESULTADOSDASS~AÇÕES 

o sistema utilizado nas simulações é composto de um amostrador "sample and hold", uma ponte 
retificadora controlada, um motor de Corrente continua e um tacogerador. Este artigo se ocupa apenas com a 
resposta do sistema diante de variações na tensão da armadura, portanto, perturbações no torque da carga não 
serão levadas em conta. 



280 
22 SIMPÓSIO BRASILEIRO DE 
AUTOMAÇÃO INTELIGENTE 

Pode-se expressar matemaúcamente o sistema a ser controlado como sendo um sistema de primeira 
ordem através da seguinte equação discreta no tempo[4]: 

y(k + 1) = 0,0328 y(k) + 10, 1379 u(k) 

onde k é um instante de amostragem qualquer; ou como sendo um sistema de segunda ordem através da 
seguinte equação: 

y (k + 1) = 11 , 7770 u (k ) + 1, 7097 u (k - 1) - O, 2684 y( k ) - O, 0183 y( k -1) 

3.1 - Controle adaptativo indireto 

r(k) 

REDE 
r---~ CONrROLADORAI---+-~ 

Figura 4 - Esquema do sistema de controle adaptativo indireto. 

A figura 4 mostra o esquema do sistema de controle adaptativo indireto em regime de operação 
normal. O sistema P é de primeira ordem e variante no tempo. A rede controladora bem como a rede 
identificadora são perceptrons multicamadas, as mesmas foram treinadas inicialmente utilizando-se uma 
variante do algoritmo ''back-propagation'' [5] . A função da rede identificadora é treinar a rede controladora. 
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Figura 5 - Resposta à variação de parâmetro e referência. 

Para verificar como o sistema reage a uma variação de parâmetro e referência, foi simulado um 
aumento na resistência de armadura do motor em 80%, o resultado pode ser visto na figura 5; a linha tracejada 
corresponde ao sinal de referência e a linha continua corresponde ao sinal de saída do sistema controlado. 
Nota-se uma baixa velocidade de recuperação do sistema e uma queda no desempenho quando se diminui o 
valor de referência. 
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3.2 - Controle adaptativo direto 

281 

Para a -simulação do controle adaptativo direto em regime de operação normal. foi utilizado 
primeiramente o mesmo modelo do sistema de primeira ordem; como o resultado foi bem melhor que o obtido 
no item 3. L foi realizada uma nova série de simulações utilizando-se o modelo do sistema de segunda ordem. 

j A rede controladora é a rede proposta. a mesma não pode ser utilizada no controle adaptativo indireto, pois não 
é possível a retro-propagação de um sinal de erro através dela. 

A figura 6 mostra o esquema do sistema de controle adaptativo direto em regime de operação normal. 
O sistema P é de segunda ordem e variante no tempo. 

r(k) 

sen(ll r(kl.l 

REDE 

CONTROLADORA 

sen (n u (k-2) ) 

COS (1( u (k-21 1 

u(k-Jl 

sen (lI u(k-J)) 

COS(1I u(lc-J )) 

Figura 6 - Esquema do sistema de controle adaptativo direto. 

Para verificar como o sistema reage a uma variação de parâmetro e referência~ foi simulado um 
aumento na resistência de armadura do motor em 800/0, o resultado pode ser visto na figura 7. 
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Figura 7 - Resposta à variação de parâmetro e referência. 

Para testar a imunidade ao ruído, foi introduzido um sinal aleatório variando de -4 a 4 volts na saída 
do tacogerador. A figura 8 mostra a resposta da malha de controle ao aumento da resistência de armadura do 
motor em 500/0 e à variação da referência, na presença de ruído. 
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Figura 8 - Resposta à variação de parâmetro e referência~ com ruído. 

4 - CONCLUSÕES 

Os algoritmos de controle adaptativo convencionais apresentam algumas desvantagens, entre elas, a 
falta de flexibilidade e a forte dependência de um conhecimento prévio sobre o sistema a ser controlado. As 
técnicas baseadas em controle clássico e moderno não são suficientes para resolver problemas complexos, que 
envolvem sistemas não-lineares variantes no tempo com parâmetros desconhecidos. 

As redes neurais artificiais, apesar de ainda não terem um embasamento teórico sólido e apresentarem 
dificuldades de implementação em relação a "hardware" e "software", estão sendo aplicadas em controle com 
relativo sucesso. Suas características de paralelismo intrínseco, capacidade de aprendizagem, mapeamento 
não-linear e capacidade de generalização, são fatores importantes no tratamento direto de sistemas não-lineares 
variantes no tempo com parâmetros desconhecidos. No entanto, é essencial que se tenha um bom 
conhecimento das técnicas convencionais de controle adaptativo, pois as estruturas de controle que utilizam 
redes se baseiam nas estruturas convencionais. 

A rede plástica proposta para resolver problemas de controle adaptativo possui algumas vantagens 
sobre a rede perceptron multicamadas, tais como, a sua arquitetura é automaticamente definida durante o 
treinamento, não apresenta problemas de mínimos locais, não há parâmetro de aprendizagem para ser ajustado, 
além da rápida convergência. Foi analisado o comportamento da rede proposta em um esquema de controle 
adaptativo direto:. onde é usada apenas uma rede que funciona como controlador do sistema. Não há a 
possibilidade de se usar a rede plástica em controle adaptativo indireto, pois, o erro de saída não pode ser retro
propagado através da mesma. 

Comparando os resultados das simulações das duas estruturas de controle adaptativo. direto e indireto. 
conclui-se que a rede proposta produziu os melhores resultados com relação à velocidade de recuperação do 
sistema sem comprometer a estabili~de, capacidade de adaptabilidade e imunidade ao ruído. 
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Resumo - A capacidade de aproximação universal allreSentada por redes neurais com uma camada 
intermediária é empregada na aproximação de funções multidimensionais contínuas e definidas em 
um universo comllacto. A abordagem aqui desenvolvida apresenta inúmeras vantagens com relação 
ao uso tradicional do perceptron sujeito ao treinamento por retro-propagação. O aprendizado 
construtivo está fundamentado na introdução, quando necessário, de novos neurônios à medida que 
o treinamento supervisionado evolui. Os neurônios têm seus Ilarâmetros ajustados individualmente, 
sendo que a função de ativação de cada neurônio é definida iterativamente a partir de uma base de 
funções ortonormais. A rede neural resultante apresenta um número mínimo de neurônios na 
camada intermediária, o que contribui para garantir um bom desempenho a nÍl'el de 
generalização. 

I. INTRODUÇÃO 

Técnicas conexionistas baseadas em aprendizado supervisionado têm sido empregadas com sucesso na 
aproximação de' funções contínuas a partir de um conjunto de dados de entrada-saída. Desde que providas de 
um número suficiente de neurônios, redes neurais com uma única camada intermediária são aproximadores 
universais [4]. Particularmente, se o número de neurônios na camada intermediária for igual ao número de 
exemplos (dados de entrada-saída para treinamento), a rede neural é teoricamente capaz de aproximar 
exatamente estes exemplos [I]. Mesmo assumindo que os dados de entrada-saída contêm informação suficiente 
acerca da função a ser aproximada, aproximação exata geralmente não é o objetivo do treinamento, pois conduz 
à impossibilidade de implementação prática (rede neural com dimensões elevadas) e à ausência de flexibilidade 
para generalização na presença de dados de entrada-saída que não foram utilizados na fase de treinamento. 

Devido à sua estrutura em camadas, o mapeamento realizado pela rede neural com uma camada 
intermediária é o resultado da ' combinação linear dos mapeamentos individuais executados em cada neurônio 
da camada intermediária. Neste caso, a definição arbitrária de funções de ativação pode dificultar, ou mesmo 
impedir, a realização da tarefa de aproximação. Para cada problema de aproximação é necessário que as 
funções de ativação~ individualmente ou combinadas linearmente, apresentem os mesmos tipos de não
linearidades que a função a ser aproximada ao menos na região fechada e limitada onde deve se dar a 
aproximação. 

Fica claro, portanto, que a dimensão da rede neural com uma camada intermediária e o tipo de função 
de ativação de cada neurônio devem ser definidos na fase de treinamento supervisionado. Neste contexto, 
imposições arbitrárias de dimensão e do tipo de ativação, mesmo que ainda garantam a capacidade de 
aproximação universal, acabam por produzir ferramentas de aproximação não-otimizadas. Portanto, o 
treinamento supervisionado não deve se restringir a um processo de ajuste de parâmetros previamente 
estabelecidos, já que o sucesso desta etapa depende da adequação da configuração da rede neural e de suas 
funções de ativação [2]. 

O processo de aprendizado construtivo para redes neurais com uma camada intermediária permite a 
introdução de neurônios adicionais em qualquer fase do treinamento [1], sendo que a determinação de funções 
de ativação ótimas com relação ao conjunto de dados de entrada-saída para treinamento pode ser implementada 
iterativamente utilizando modelos para métricos gerados a partir de uma base de funções ortonormais [5] . 

11. APROXIMADORES UNIVERSAIS BASEADOS EM REDES NEURAIS 

Considerando o caso multidimensional, os pares de vetores de entrada-saída que formam o conjunto de 
dados para treinamento supervisionado são dados por 

(x(1) 'S(1) = ([xIJ x12 ••• x lm ] , [s11 s12 ... slr])' 1=1 ,2, ... ,N, (1) 

onde N representa a dimensão do conjunto gerado a partir de um mapeamento desconhecido 

G 
l xm l xr (.): 9l --+ iR na forma: 

S(l) = G(x(l)' 1=1,2, ... ,N. (2) 

Este trabalho foi desenvolvido com o apoio financeiro do CNPq - Brasil 
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Definindo o vetor S E ~ I :· r como sendo a média dos dados de treinamento correspondentes à saída 
desejada, temos: 

- [- - -] 1 2:N 
S = SI s'2 000 sr = - s(/) . 

N 1=1 
(3) 

Neste caso, uma rede neural com uma camada intermediária mapeando de ~ I xm para ~ I >1 pode 
estimar explicitamente a matriz de saída, S E ~Nxr, dada a matriz de variáveis independentes, X E 9lN xm

, como 
segue: 

S'k = Sk + i[Wil;~. (i: VijX"]]' k=l, ... ,r; l=l, ... ,N 
1=1 1=1 

(4) 

onde vij (V E mmxn) representa o peso da camada intermediária conectando o i-ésimo elemento da entrada com 
o j-ésimo neurônio da camada intermediária, ).~;k (W E 9lnxr

) representa o peso da camada de saída conectando 
o j-ésimo neurônio da camada intermediária com a k-ésima saída, e jj: m ~ m representa a função de ativação 
doj-ésimo neurônio da camada intermediária. 

Denominando a j-ésima coluna de V por 'j, e a l-ésima linha de. X por X(/), é possível eX']Jressar as 
funções de ativação na forma: 

alj =~(2::IVij. XIi) = Jj(X(I)\'i)' l=l, ... ,N; j=l, ... ,n. (5) 

Com isso, a condição para aproximação exata é que o sistema de equações lineares 

rall al1 a1nlrlj'1l wl2 w1rl rSíl Sí2 Sír l 
la?l : 1.IW?1 : 1=1~1 : I=>~:.w=s 
la~) aNnJ lli-:nl wnrJ lS~1 sNrJ 

(6) 

tenha uma solução. Observe que Szk = s/k - SI; (/=l, ... ,N; k=l, ... ,r). Portanto, a condição para aproximação 

exata exige que cada vetor-coluna de S , denominado Sk (k=I, .. . ,r), pertença ao subespaço linear gerado pelos 

vetores-coluna de L , denominados ai (j=l, ... ,n). É importante salientar que a matriz de pesos W não contribui 
para a aproximação exata. 

Dada a matriz de variáveis independentes X E mNxm
, sempre vai existir' alguma matriz V E mmxn e 

funções de ativação jj: m ~ 91 (j=l,o.o,n) tal que L tenha N colunas linearmente independentes, garantindo a 

solução da equação (6) para qualquer S E mN x r
• Logo, a aproximação exata pode ser garantidamente obtida se 

n ~ N, implicando na existência de um número de neurônios na camada intermediária igualou maior ao 
número de padrões de entrada-saída para treinamento. 

Por ser demasiadamente conservativa, esta condição para aproximação exata geralmente conduz a 
dimensões de tal forma elevadas que inviabiliZ?m qualquer iniciativa de implementação prática. Além disso, 
aproximação exata com relação aos dados de entrada-saída não é o objetivo do treinamento, pois pode 
comprometer o desempenho da rede neural em termos de generalização [3] . 

Deste ponto em diante, será considerado o caso n < N, sendo também assumido que n ~ rank( S ). 
Neste caso, a condição para aproximação exata implica na determinação de V E mmxn ejj: m ~ m (j=l, .. o,n) de 
tal forma que o subespaço linear gerado por {a\,a2, .. . , an } contenha os vetores Sk (k=l, ... ,r). Particularmente, 

esta condição é verdadeira se pelo menos um vetor ai (j=l, ... ,n) estiver alinhado em paralelo ou anti-paralelo a 
cada vetor Sk (k=I, ... ,r). 

III. O PROCESSO DE APRENDIZADO CONSTRUTIVO 

Como uma generalização das idéias apresentadas por Bãrmann e Biegler-Kõnig em [1], será 
desenvolvido na seqüência um processo de aprendizado construtivo que parte de uma rede neural com apenas 
um neurônio na camada intermediária e dinamicamente adiciona outros neurônios até que o nível de 
aproximação desejado seja atingido. Enquanto em [1] é assumida uma mesma função de ativação (limitada, 
contínua e monotônica) para todos os neurônios da camada intermediária, os resultados a seguir permitem a 
utilização de funções de ativação (limitadas e contínuas) diferentes para cada neurônio. Além disso, enquanto o 
cálculo da matriz W em [1] é realizado iterativamente, produzindo uma solução sub-ótima se houver 
convergência, apresentamos a seguir uma solução ótima em forma fechada para W. 

Denominando aj-ésima coluna de L por aj e aj-ésima linha de W por w0), temos: 

'.\ 
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L·W=~1l a o.w( O)=S 
L....)=l } } 

Iniciando com apenas um neurônio (n = 1), o seguinte sistema de equações lineares 

f
a1ll fS;1 S;2 •.. S;r l 
a"1 [ ] I $11 ". : I -S :- 'W)1 u'12 .•• w lr = : ~a1·w(J)= 

LCJ~1 J lS~1 .. 0 SNr J 
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(7) 

(8) 

deve ter uma solução que conduza à correta estimação da matriz S . De acordo com os resultados apresentados 

na seção anterior, o objetivo é assegurar o alinhamento ótimo entre a) e cada coluna de S . No sentido dos 
quadrados mínimos, a direção que fornece o alinhamento ótimo coincide com o componente principal da matriz 

--T --T 
de correlação SS . Se À. 1 ~ ;"2 ~ ... ~ ')"N ~ O são os autovalores de SS , com autovetores respectivamente 

dados por u 1 ' u 2 ' "', U N (uI E 91N"o1; 1=1, ... ,}./), então o componente principal de SST é u 1 (ou 

equivalentemente -u 1 ). Assim, a1 é ótimo para algum \') E 91mx1 eJi: 91 ~ 91 que maximize o produto escalar 

normalizado: 

• (a T 
U )2 

a I = argmax 1
T 

1 (9) 
°1 aI aI 

Neste caso. W(l) ótimo é dado por: 

A •• -." 

Certamente, o estimador S = a I W (1) é exato se e somente se as colunas de S forem linearmente 

dependentes. Caso contrário, enquanto 

E=IIS-Sll= ~L:HL~,(Sík-SS] (11) 

for maior que um limiar adequadamente especificado, introduz-se um neuromo adicional na camada 
intermediária, fixando os parâmetros referentes aos neurônios já existentes. A tarefa de aproximação do 

neurônio adicional (n+ 1) é estimar o resíduo I:l = S - S , onde S assume a forma: 

S = :L:;=I a ~w~i) . (12) 

Com este processo de aprendizado construtivo, o número mínimo de neurônios na camada 
intermediária pode ser determinado de forma eficaz. 

IV. MODELAGEM PARAMÉTRICA PARA A FUNÇÃO DE ATIVAÇÃO 

Utilizando redes neurais com uma camada intermediária, o modelo de aproximação proposto toma 
cada componente da saída como uma combinação linear de funções de ativação fi (j=l, ... ,n), como descrito na 
equação (4). A seguir, para cada), é apresentada uma forma de determinar funções de ativação ótimas, com as 
restrições adicionais de continuidade e diferenciabilidade (pelo menos) até segunda ordem. Basicamente, as 
funções fi (j=l, ... ,n) são tomadas como combinações lineares de funções não-lineares ortonormais [5], para 
valores fixos de v) E 91mx1 e \\'(.1) E 91 l xr

. 

Para cada). dado a ~ E 91Nx
) (j= 1, ... ,n) e fixado 'jo E 91mx 

I, dispõem-se de N pares de entrada-saída 
( 

(Zl 'YI) = (X(l) v), a ~o ) , l=l, ... ,N (13) 

descrevendo o mapeamento a ser realizado pela função de ativação fi. Com o objetivo de definir um 

mapeamento suave j j que melhor aproxime estes N, é aplicado um modelo paramétrico unidimensional 

baseado em uma combinação linear de funções ortonormais. Devido à facilidade de avaliação do valor das 
funções e de suas derivadas em qualquer ponto. funções de Hermite podem ser empregadas com sucesso [5]. Os 
polinômios de Hermite são definidos recursivamente na forma: 

Ho (z) = 1; Hl (z) = 2z; ... : H p+1 (z) = 2(zHp (z) - pH p_1 (z)), p? 1 (14) 

Estes polinômios permitem a definição de funções ortogonais [7] quando associados à função de ponderação 

4>(z) = 1t-1/4e-Z::/2, em todo o intervalo (-00.00). e padronizados pela relação: 
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fCIJ ., () () () {O, se pl :;t. p2 
-ClJ <P - z Hpl Z H I':. Z dz= p!2 P , se pl=p2=p 

Desse modo, as funções ortonormais de Hermite são definidas na forma: 

1 
hp(z)= r.:-; Hp(z)<p(z). -oo<z< oo . 

...;p!2 P 

Utilizando funções de Hermite até ordem P, YI (/=l , ... ,lv) pode ser estimado como segue: 
p 

~(zd = LCphp(z/) . 
p=1 

Definindo 

r 111 (Z I ) h:. (ZI) .. . hp (ZI ) l r c l l r YI l 
H=I hl(~2 ) ". : I, e=1 c? 1 e Y=I ·~2 1 , 

lhlÚN) I1 p (zN)J lc~J lY~J 
a solução ótima no sentido dos quadrados mínimos para o problema de otimização 

arg minll~; - Hell 
produz. assumindo P ~ N, 

• ( T )-1 T C = H H H y 

(15) 

(16) 

(17) 

(18) 

(19) 

(20) 

Observe que sempre é possível encontrar P ~ I (número de colunas de H) que forneça um número de 
condição [6] para HTH que garanta sua inversão sem a ocorrência de problemas numéricos. Problemas 
numéricos poderiam surgir para valores elevados de P, pois sendo Nfinito e ZI (/=I , ... ,N) restrito a um intervalo 
limitado, a ortonormalidade entre as colunas de H deixa de ser satisfeita. 

Utilizando a propriedade especial dos polinômios de Hermite [7] : 

dHp(z) 
dz = 2pH p-J (z) (21) 

obtém-se 

dhp(z) r;;-: d
2 I1p(z) r;;-: ., 

~=,,2php_l(z)-zhp(z) e dz :' =2~p(p-l)hJr2 (Z)-2v2pzhp-J(z)+(Z- -1)l1p (z) . (22) 

Sendo assim, derivadas de ordem 1 e 2 para }j (z) podem ser obtidas analiticamente na forma : 

e (23) 

pennitindo a aplicação de algoritmos de otimização não-linear utilizando diferenciação [6] para ajustar os pesos 
' :"e9lm x J do neurônio} da camada intermediária. ' 

v. O AJUSTE DE PESOS DA CAMADA INTERMEDIÁRIA 

Para cada}, fixando-se a função de ativação.,G, é possível definir ~' : 9lNxm x9lm x
! 4 9lN

>: ! na fonna: 

fj(x,\'j)=cr j = [.0' (X(1 )\'j) .0,(x(2)"j) ... .0 (X (N)vj)f (24) 

Os valores ótimos dos pesos ' :' E 9lmx
! que conectam cada elemento do vetor de entrada com o 

neurônio} da camada intermediária, são obtidos resolvendo-se o problema de otimização apresentado na 
equação (9), reescrifo na forma: 

• (f j (x, v j ) T . U j ) '2 

\' j = arg max T' (25) 
"~ i f j (x , \' j ) • f j (x, \' j ) 

Como os resultados apresentados na seção anterior, \,~, pode ser obtido utilizando os mais eficientes 

algoritmos de otimização não-linear irrestrita disponíveis [6]. 

I 

\. 
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O processo de aprendizado construtivo ajusta os parâmetros de cada neurônio da camada intermediária 
individualmente e, quando necessário, introduz novos neurônios no sentido de melhorar o nível de aproximação 
até então obtido. Especificamente, é aplicado um método linear de quadrados mínimos para calcular os pesos da 
camada de saída, um procedimento de regressão não-linear paramétrica para obter as funções de ativação dos 
neurônios da camada intermediária, e um método de otimização não-linear utilizando informações de segunda 
ordem para determinar os pesos da camada intermediária. 

Os parâmetros são atualizados neurônio-a-neurônio repetidas vezes até a convergência. Se com a 
configuração atual da rede neural, a convergência não produzir um valor de E (veja equação (11») menor que 
um limiar adequadamente especificado, um novo neurônio é adicionado na camada intermediária e o processo 
de ajuste é, então, repetido. 

Algoritmo de Treinamento (lNxr é a matriz de dimensão Nxr com todos os elementos iguais a I): 
Dados X E mNxm e S E mNxr faça: 

A.I. Tomej=O, D = S, e defina valores arbitrariamente pequenos para B, 8 e y; 

A.2. Façaj=j+1 e atribua valores iniciais para 'J E mmxl e para os parâmetros de jj (.); 
A.J. Calcule os valores médios m (j) E m I x r das colunas de D, e faça fi = D - IN xr • m (j) ; 

A.4. Determine a direção Uj (o componente principal de jijiT); 

A.S. Calcule aj utilizando a equação (24) e faça P I = (O'~ ui) 2 / O'~ a i ; 

A.6. Fixando 'j E mmxI, determine um novo jj (.) utilizando as equações (13), (17) e (20). 

A. 7. Dado o novo ~" (.), calcule v ~ E mmxI, solução ótima da equação (25). Neste trabalho, este cálculo foi 

realizado utilizando o Método de Newton Modificado [6]; 

A.8. Calcule ai utilizando a equação (24) e faça P 2 = (O'~ Ui) 2 / a~ a i ; 

A.9. Se IpI - P2 1/PI "> B, faça PI = P2 e repita os passos A.6 até A.9. 

A.IO. Obtenha "'{j) = (a~ai )-Ia~fi; 

A.II. Calcule S = ±( ao w(a) + INxr • ma) e faça EI = IIS - Sll; 
0=1 

A.12. Para cada b (b=I, ... J) faça: 

Calcule D = S - ±(aaW(a) + IN xr ' ma), tome} = b, e repita os passos A.J até A.9; 
0=1 
a~b 

A.IJ. Calcule S = ±( ao w(a) + IN xr • ma) e faça E 2 = IIS - SII; 
0=1 

A.14. Se IEI-E21/EI > y, tome~1 = E2 e repita os passos A.12 até A.14; 

A.IS. Faça D = fi - S . Se IIDII > 8, retome ao passo A.2. 

VII. RESULTADOS DE SIMULAÇÃO 

O algoritmo de treinamento proposto (A TP) foi testado em cinco exemplos de aproximação com duas 
variáveis independentes (m=2) e uma saída (r=I). Estes exemplos foram também utilizados por Hwang et ai. 
[5] para comparar o algoritmo de retro-propagação e um procedimento estatístico de aproximação denominado 
"projection pursuit learning" (PPL). Cada exemplo considera para o problema de aproximação uma das cinco 

funções não-lineares G(K):[0,1]2 ~ m (K=I, ... ,5) apresentadas a seguir: 

I) Função de Interação Simples: G(1)(xI ,x2) = 10,391,[(xI -0,4),(x2 -0,6)+0,36]; 

2) Função Radial: G(2) (XI' x2) = 24,234· [r 2 (0,75-r 2)] , com r 2 = (x1 - 0,5)2 + (x2 -0,5)2; 

3) Função Harmônica: G(3) (x1 ,x2) = 42,659 .[0,I+x1 (0,05+xt -IOx/xi +5xi)], com x1/2 = X1/2 -0;5; 

4) Função Aditiva: G(4\X1 ,x2) = 1,3356· [l,5(I-xJ )+e2X!-1se~31t(xJ -0,6)2) +e3X2-1,5se~ 41t(X2 -0,9)2)]; 

5) Função de Interação Complicada: G(5) (XI ,X2) = 1,9· [1,35+e X!-X2 sen(13(x1 -0,6)2) .sen(7X2 )]. 
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As variáveis independentes {XII, X12} (/=1, ... ,225) foram geradas com base em uma distribuição 
unifonne de valores aleatórios no intervalo [0,1]. A matriz de variáveis independentes X E m225x2 é a mesma 
para os cinco exemplos. O nível de aproximação é avaliado através da comparação dos valores preditos pelo 
modelo (usando rede neural com uma camada internlediária) com os valores de um conjunto de dados de 
entrada-saída para teste (independente dos dados para treinamento), com dimensão N=10000. A comparação é 
baseada na fração de variância não-explicada (FVNE) dada na fOrnla: 

L~l (ê;(l0 (X (1) ) - G(K) (X(I)) 2 
FVNE K = 2' com K=I, ... ,5 (26) 

L~1 (G(J,.') (X(I) - C(K) (X(I)) 

Quando comparado com o PPL, o A TP fornece os seguintes resultados (n representa o número de 
neurônios na camada internlediária): 

G1 G2 G3 G4 G5 

PPL ATP PPL ATP PPL ATP PPL ATP PPL ATP 

I n 3 2 3 3 5 5 3 3 5 5 
IFVNE .00000 .00000 .00860 .00222 .00001 .00000 .00076 .00004 .01531 .01785 

Após convergência, os resultados fornecidos pelos dois algoritmos são semelhantes. No entanto, como 
a matriz de pesos W (veja equação (6» não contribui para a obtenção de aproximação exata, o ATP fornece 
uma solução ótima para W através de uma expressão algébrica, isto após a definição iterativa dos outros 
parâmetros. Este procedimento faz com que o A TP seja mais eficiente que o PPL, que só pode chegar a valores 
sub-6timos para W através de iterações sucessivas de todo o algoritmo. 

VIII. CONCLUSÃO 

O aprendizado construtivo utilizando combinações lineares de funções ortonornlais como ativação para 
os neurônios da camada internlediária mostrou-se eficaz na aproximação de diversos tipos de mapeamentos 
não-lineares. Para cada problema de aproximação, o principal fator que contribui para este desempenho 
favorável está diretamente relacionado à possibilidade de se obter funções de ativação ótimas com relação aos 
dados para treinamento supervisionado, sem abrir mão de propriedades como continuidade e diferenciabilidade 
em todos os pontos do domínio. 

Dada a tarefa de aproximação, a rede neural resultante contém um número mínimo de neurônios na 
camada intennediária~ uma propriedade importante na garantia de bom desempenho a nível de generalização, 
além de representar uma possibilidade de implementação serial mais rápida ou uma implementação paralela 
mais econômica a nível de recursos computacionais. 

Finalmente, os resultados de simulação pernlitem verificar o desempenho do algoritmo de treinamento 
proposto, mais eficiente que o "projection pursuit learning", o qual, por sua vez, já foi demonstrado ser pelo 
menos tão eficiente quanto o tradicional algoritmo de retro-propagação aplicado ao perceptron multi-camadas 
[5]. 
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