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New Trends in Control Engineering
Prot. Dr. lan s. Shaw

Industrial Electronic Technology Research Group, Rand Afrikaans University
P.O .Box 524, Auckland Park 2006

Republic of South Africa

Introduction
This invitation to deliver the keynote address at Third Brazilian Symposiumfor Intelligent Control is a distinct
honour for me personally, for the Research Group of which I am a member, and for Professor JD van Wyk, our
Programme Director. It is my pleasure to speak of our research in intelligent control systems which we have
been pursuing since 1988.

So-called intelligent systems technology, often referred to these days as soft computing, includes fuzzy systems,
neural networks, neurofuzzy systems and expert systems . A more recent interest is in genetic algorithms, often
called evolutionary computing, which have proven to be useful in both control engineering and industrial engi-
neering as an excellent and very practical optimising tool.

Intelligent systems use human experience either directly or in a simulated manner, in contrast to the reliance on
mathematical models. In this respect, fuzzy control represents a radical departure from the conventional ap-
proach. Instead of mathematical models for industrial plants and processes, fuzzy logic constructs plant or pro-
cess model s on the basis of the expertise of experienced human control operators. Fuzzy controllers are justifi-
able whenever the plant or process is either poorly known, or their mathematical model would be overly com-
plex.

The proponents and opponents of fuzzy control are still in an intensive debate as to its role in control engineer-
ing. Although the practical success of fuzzy logic has by now been solidly proven, and the limitations of the ap-
proach have been investigated, the question of its theoretical legitimacy is still being hotly debated.. It is not my
purpose to enter into this debate. I will rather talk about our experiences in implementing fuzzy control in practi-
cal industrial applications.

Our first significant research project was the fuzzy modelling of a human tracking operator while he/she was
controlling various linear and non-linear plants . In the years that followed we managed to build up an expertise
in the use of fuzzy control in our heavy industries. With the advent of efficient and flexible fuzzy controller
software development systems, the design methodology has been streamlined considerably and the additional
refinement of using neural networks in conjunction with a fuzzy controller has helped to further automate the
design processo Yet fuzzy logic is still considered by many people as an esoteric, somewhat overrated and ad
hoc methodology. The ever-increasing number of successful industrial applications world-wide seem to belie
such opinions. Nevertheless it is advisable to be cautious in the choice of applications, for fuzzy control is not a
universal remedy but just one of a control engineer's useful design tools.

In this address I will try to present some technical, economical , and practical aspects of fuzzy and neuro-fuzzy
control systems. In addition, I would also like to give a short introduction into genetic algorithms which is the
next upcoming optimising tool in industrial applications. Please forgive me if, from time to time, I slip into a
"tutorial mode", seemingly ignoring the fact that many of you are already familiar with much of what is being
said here. If ,however, after this presentation you feel that your imagination has been stimulated and your vistas
expanded, then I have attained my goal.

Keywords: intelligent control, fuzzy control, neurofuzzy, genetic algorithm
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Objeetives
Thc objec tivcs of this prcsc ntation may bc summu-
rised as Iollows ;

• To givc lhe bas ic mot ivation for lhe use of in-
tcll igcnt technology

• To prescnt a bricf overview of lhe state-o f-thc-
art .

• To gc ncratc intcrcst in rescarch c irclcs for lhe
use of intc lligcnt tcchno logy in rcal-Iilc indus-
trial app lications.

Mathematical modelling and traditional
control tlzeory
A dynamic systc m IS considcrcd modelled and
idcntified when lhe model can prcdict, OI" rathcr
-estimate, its futuro behaviour as a result of known
stimulus. However, prac tica l rea lity is co rnplex and
it is oíte n quit e dilfi cult lo totally cncompass a
model repres enting a cornplex physical phenornc-
non in a mathcmatical forrn ulation. Besides, lo keep
such forrn ulations mathcmatically tracta blc, ccrtain
rcs tric tivc assump tions such as, for cxa rnplc, line-
arity and time invariance are often requircd. By
necessity, mathemat ical rnodels must be idea lised lo
keep thcm sirnple. As cxpectcd , such simplifi-
cations rnay rcsult in signi ficant inforrnation being
ignored and this loss rnust bc rectified later on by
lhe tuning and adj ustrnc nt 01' the contro ller with lhe
rea l plant in operation. If done in a sufficiently
thorough and careful manner , this approach cer-
tainly works in many app lica tions. Howevcr, when
process complexity reaches OI' exceeds a cerlai n
threshold , eve n ane l' simpli fying assumpt ions,
mathematica l models nol only hecome far 10 0 com-
plex and inlrac lab le, hut the ir acc uracy and rei i-
ah ilily in approaching lhe physical realily they al-
tempt lo mode l also hecome highly queslionah le.
Practisi ng engineers have long since comc lo lhe
conclusion thal hecause of the many simplifica lions
made in mathemati cal modelling, it is fallac ious lo
strive for more and more modellin g accuracy . Ycl
lhe not ion of mathemat ical acc uracy has heen so
ingra ined, lhat unt il lhe midd le 60 's no self-
respecting scie ntist or engineer dared to challenge
it.

Proeess uneertailliies
The facl is lhat modem product ion and manu-
faclur ing methods demand high conlro l system per-
formance aver a wide range of operating condi-
tions. Over this range , most processes exh ibit
slrong non-linear and nonslalionary hehaviour and
thus lhere is a co nsiderable uncertainty about lhe
process itsel f. T rad itional conl rol lheory met wilh
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succcss in applications wherc lhe plant under con-
trol was rcasonably wcll-defi ned . It has, however ,
failed lo cope with lhe pract icalit ies 01' many com-
plex, ill-dcfined and non-linear industrial processes.
The co rnmon Ieature of general contro l-theoretic
methods used for modellin g is that they presuppose
lhe valid and acc urate knowledge of the process lo
be contro lled. If, however , one does not understand
lhe inner workings of com plex proce sses that one
wishes to model , it becomes increasingly diffic ult lo
make mathernatical staterne nts abou t thern, which
are both meaningfu l and prec ise. Thus one is com-
pe lled lo concede that imprec ision and incxac tncss
must be acccpted in any real sys tcm situa tion.

Fuzzy logic as a Ilew paradigm
The adve nt of fuzzy logic was , in Iact, prccipitatcd
by lhe need for a rigoro us rnethod, capable of ex-
press ing irnprecise, vague, and ill-defined quantitics
in a systernatic manner. Instead of a mathernatical
model , fuzzy logic based industrial contro llers ca n
bc invcsted with lhe verba lly expressed experience
of a traincd human ope rator, yet, according lo lhe
rcpor is. lhe con tro l ac tion can be j ust as good, o ften
beucr, and alwa ys more consis tem. Th e inhercnt
adva ntugc of íuzzy logic is sa id lo be lhe fact that it
rcprcsc nts a practica l and non-mathematical ap-
proach lo rea listic induslrial contr ol pro blerns ,

Such state rnents are, of course , an anathema to our
cu lt ural and scie ntific trad itions firmly roo ted in
mathernatical precision, bivalenl logic and the ab-
horrencc of human subjectiv ity that migh t infl uence
lhe outcorne of experiments. Although lhese tradi-
lions have served us amazingly well consider ing lhe
d illicullies of problems faced in lhe pasl , I feel lhal
lhere is nolhin g wrong wilh attempting to try lo fill
lhe gaps nol adequale ly addressed by lraditional
melhods.

Humalls eall do it
Experienced human operators can still run complex
co nlro l syste ms even lhough lhey mighl not under-
stand in depth as lo why lheir contra i acl ions are
cffective. They ca n translate lhe process unCerlainly
inlo e ffective co nlrol acl ion and can also explain
lheir aclio ns in an alhei l ill-defined , imprecise,
vague, qualilalive, linguistic manner. It is c1ear lhal
human operalors make a unique co ntribulion which
is not presenl in lhe mathemalical mode lling and
conlro l struct ure. The question should arise: how
can we include this human contributio n exp resse d
in vague, imprecise, qualitative terms in a mathe-
matical mode l? A mathematical formalism was thus
needed for the integralion of qualitalive and quan-
lilalive informati on, symbolic and numeric dal a,



computation and human reasoning. This gave a fur-
ther irnpetus to the study of so-called intelligent
systems.

What is an intelligent system?
One that gives appropriate problem-solving re-
spons es to problern inputs . A problern-solving re-
sponse has the following character istics :

• one that has not been pre-prograrnrned by the
systern developer,

• one that is generated as a response to a new
and unexpected input ,

• one that can learn from exarnples.

These capabilities are typical of human intelli-
gence, hence the advent of artificial intelligence
which is a discipline to study:

• how hurnans solve problems intelligently ,
• how machines can ernulate intelligent human

problern-solving behaviour.

In summary, artificial intell igence has been used
recently in engineer ing in the following areas:

• Fuzzy logic in control engineering
• Neuro-fuzzy solutions in control engineering
• Geneti c algorithrn s in control and industrial

engineering

Useful questions to ask
Intelligent systerns belong to a new paradigm con-
trary to our traditional thinking. As expected, any
radically new technology would have its proponents
and opponents. Seasoned engineers should evaluate
a new technology on the basis of usefulness , reli-
ability, and economic viab ility rather than erno-
tional bias or excess ive enthusiasm. He/she must
ask the following questions:

• Does this new approach enab le me to solve
problerns which beforehand were either dif-
ficult or even impossible to solve?

• Is it economical to use?
• What leveI of trainin g is needed to mainta in

contro llers based on it?
• Is it only a "buzzword technology" or does it

offer concrete and tangible advantage s?
• Do I understand in which applications these

advantages would be realisable?

A briefhistory
Fuzzy logic , developed in the early 60 's, was first
received with boundless enthusiasm by some mem-
bers of the scientific and engineering cornmunity .
The next ten years saw a plethora of worId-wide
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scientific publications on this subject, even though
it was opposed by mathernaticians and purists who
asserted that fuzzy logic is unscientific because its
practical use depends upon human experience
which is subjective, nebulous , imprecise, and there-
fore unreliabl e. The fact that fuzzy logic has a rig-
orous mathematical basis in set theory and, in fact ,
represents an important extension thereof, was con-
veniently forgotten. The yet unresolved gaps in
fuzzy theory were claimed as proof of its non-
viability. It soon became scientifically unfash-
ionable to be engaged in fuzzy logic research and
after the first ten years the number of research pub-
Iications dropped to practically nil.

Pragmatic solutions in Iapan
Yet there was an increasing need to look for meth-
ods that operate on or are generated directly from
real plant data or from experiential knowledge of
the plant or process involved. So while the schol -
arIy debate continued on whether or not fuzzy logic
meets the highest and purest standards of conven-
tional scientific methodology, some pragmatic en-
gineers in Japan proceeded to create literally doz -
ens of viable consumer products based on fuzzy
logic. Thi s new development, first revealed in
1990, startled the control engineering community:
fuzzy logic control was, in fact, used successfully in
a large variety of practical applic ations! It could no
longer be ignored or dismissed as unscientific
quackery . Although the Japanese products of that
time were mostly confined to household appliances,
video cameras, automobile transmissions and train
controllers, this was followed by several successful
attempts to use fuzzy logic in "real" industrial
plants Iike oil refineries, glass smelting furnaces ,
cement kilns, and the like.

Some practitioners became overzealous and sug-
gested that fuzzy logic is going to take over the
entire field of industrial control. and made claims
well beyond what the facts could justify. The truth
is that fuzzy control is not a complete theory as yet
and certain unresol ved problems, such as stability,
still remain. The problem is that there exists a gen-
eral haziness and uncertainty about the proper ap-
plication and the true Iimitations of fuzzy control
and this gives rise , on the one hand, to exaggerated
claims, and to total debunking on the other.

Problems witb conventional control
The dichotomy between control theory and practice
has been a constant unresolved probl em in the
world of control engineering . While a lot of organi -
sations have emphasised the importance of transfer-
ring control knowledge to useful industrial applica-



tions, there has not been any great progress in this
area. It has been said that over 80 percent of ali
industrial plant and process contrallers are still of
the PIO type and so-called modem contraI or ad-
vanced control methods in actual use are much un-
der-represented. Recent surveys in the US and
South Africa showed that the overwhelming major-
ity of the existing PIO contrallers are not even
properly tuned. In fact, many PIO installations are
circumvented by human operators using them in
manual mode (and thereby losing the stabilising
effects of feedback)! The question should arise: is
this perhaps a sign that operators have lost patience
with the necessity of constantly having to re-tune of
PIO controllers which, by their nature, are not suit-
able to contralling the many non-linear and time-
variant processes on hand?

Although major theoretical contributions made to
advanced contrai theory have been successfully
implemented in aerospace research, these did not
seem to make any impact upon industrial contraI.
To paraphrase a famous quotation: " ...never in the
history of engineering have so tnany people spent
sa mucti time on so niany theories with so little
application", Although theories are these days veri-
fied by carefully selected simulation examples, it is
risky to use any new contrai technique in a less-
than-ideal plant enviranment. For this reason, plant
management has often been reluctant to use any but
the tried and proven control strategies.

. Problems with skilled maintenance per-
sonnel
Another important aspect is the lack of sufficiently
skilled personnel that can operate and maintain
anything but the simplest equipment. The complex-
ity of a PIO controller is probably the upper limit of
understanding. It is regrettable that this very rele-

--l IDENTIFIER f--

-{} UNKNOWN
CONTROLLER -- PLANT - -

u(k)

vant prablem has never been seriously

Figure 1. Conventional systems identification.

addressed by leading world authorities in contrai
system research. What good is it to have the most
advanced contrai theory using high-Ievel mathe-
matics when the industrial contrai equipment im-
plementing it would have to be operated and main-
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tained by personnel with doctorates in control the-
ory?

The fact that the structure of fuzzy contrallers is
based on human experience and approximate rea-
soning rather than precise mathematical models
means, that training operators and maintenance
technicians is expected to be easier and much less
costly, and that less-qualified personnel can be
used. This factor alone should become a very im-
portant issue in deciding whether or no! to under-
take a more vigorous program of developing in-
dustrial fuzzy controllers!

Fuzzy controllers
Fuzzy logic techniques translate qualitative lin-
guistic statements about contraI pracedures into
computer algorithms. A fuzzy logic controller is a
non-linear process representing the qualitative
knowledge of a human expert about system behav-
iour and the desired contrai action. Thus fuzzy
systems are

• knowledge-based systems constructed frorn
expert knowledge

• universal approxirnators that can realise non-
linear mappings

• this duality allows qualitative knowledge to be
combined with quantitative data in a comple-
mentary way.

The key elements offuzzy control are:
• a set of fuzz» mies representing logical impli-

cations whereby input is rnapped into output,
• a set of membership functions which translate

Iinguistic values into numeric values
• a defuzzifier algorithm which converts the

fuzzy output into crisp values.

Comparison between traditional and
fuzzy control
In conventional contraI methodology shown in Fig-
ure I what is modelled is the system being con-
trolled. In this modelling procedure (systems iden-
tification) the systern, assumed to be linear or
nearly so, is characterised by a set of differential
equations, whose solution tells the



PIO controller how its parameters should be ad-
justed for each type of system behaviour re-
quired.In many control systems not amenable to
automatic control, human control operators are still
being used and fzzy control methodology focuses
on such a human operator's behaviour, i.e.how
he/she would adjust the control parameters for a

IDENIlFIER r-
c(k HUMAN UNKNOWN

OPERATOR I-

* u(k) PLANr

Figure 2. Fuzzy system identification.

given set of requirements. In contrast, in fuzzy
methodology, it is the operator whose model is be-
ing identified while he/she is controlling the system
.as shown in Figure 2. Thus the fuzzy controller,
based on the thus identified human operator model,
becomes a logical model of the thinking process a
human operator might go through when manipulat-
ing the system. This shift in focus from process to
person changes the entire approach to automatic
control problems!

Different types offuzzy controllers
The so-called rule-based fuzzy controllers may
use different rule formats. For a two-input single
output system, the general format is

IF V1 = A AND V2 = B THEN Vout = C

where A,B and C are fuzzy membership functions.
In contrast, so-called fuzzy PIO controllers have
the rule format

IFv=A AND tiV= BTHEN Vout= C

where V is the change or the first derivative of
variable v.
In the so-called parametrized fuzzy controllers, the
consequent (i.e. the fuzzy output term) has the for-
mat of a pararnetrized function:

IF errar =A AND deltaerrar =B TH!=N
drive =fj (Yj =Cjo + CjlX1+ Cj2X2)
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Another class of fuzzy controllers are the so-called
relational equation-based fuzzy controllers. Al-
though mathematically they are equivalent to the
rule-based controllers, they have certain unique
features :

• They avoid the laborious need for rule devel-
opment by human experts

• Input and output variables are either measured
on the real system or taken from a table of
measurements

• Inputs and outputs are fuzzified by membership
functions are still gathered from human experts

• Inputs and outputs are linked by a fuzzy rela-
tion array containing a fuzzy number [0,1] in
every cell of the array for every possible input-
output combination

• This fuzzy relation is said to be the fuzzy
image of the process being modelled

• This fuzzy controller is capable of self-learn-
ing. For each set of input-output values, it re-
calculates the corresponding entries of the
fuzzy relation, thus incorporating new infor-
mation in its structure.

• The fuzzy relation is thus the depository of ali
intelligence gathered about the process to be
modelled.

• No assumptions of Iinearity or time invariance
are needed regarding the process, since the
fuzzy relation is built up solely on the basis of
input-output data. The thus generated fuzzy
relation has therefore been "customised" for
the particular real system being modelled.

The controller consists of a fuzzy identifier and a
fuzzy estimator. The fuzzy relation isactually the
output of the fuzzy identifier which generates it in
a learning phase (by fuzzifying the inputs and out-
puts) , during which the controller produces no out-
put. When the learning phase has been terminated,
the estimating phase commences and the fuzzy
relation and the inputs are fed into the fuzzy esti -
mator to generate a fuzzy output according to the
rule of compositional inference:

B, = A, o R

where A, and B, represent the input and output
universes of discourse, R is the fuzzy relation, 'o'
the compositional operator. In turn, a defuzzifier
converts the fuzzy output into crisp values.



Advantages of fuzzy controlleri11lple-
mentations
• Fuzzy contrai strategies stem frorn experience

and experimentation rather than mathematical
models . Hence linguistic implementation and
the controller structure are much faster , more
transparent , and casier to understand, making
troubleshooting easier and training less costly.

• It is possible to incorporate rules for seldom-
occurring OI' alarm conditions at virtually no
extra cost. Fuzzy controllers are cost-effective
for the mass market, more code-efficient, have
less cornputational overhead, and oflcr faster
prototyping.

• Although they can be implemented both in
hardware and . software, software implcmcn-
tations are more ·Ilexible anti still fast cnough
for industrial use.

• Fuzzy controllers are olrcn incorporatcd into
conventional controllers whcrc they pcrforrn
only limited lunctions, i.c, those that rcally
need fuzzy control. In Iact. such so-callcd em-
bedded fuzzy controllers havc recently be-
come most popular.

When not to use fuzzy control
Let us look at the naturc of conventional control
applications. Ir the plant bcing controllcd is not
strictly linear but the non-Iincar input-output tunc-
tion is srnooth and contains no abrupt jumps, then
within a small range any changc in the input vari-
ablc causes approxirnately a proportion àl change in
the output variable. In such cases a PIO controller
is still the best and rnost cost-effective choice. pro-

that it is properly tuned. PIO contrallers can
control systems even witli incompletely known dy-
narnics, in as much as the P-component represents
the feedback errar at a particular instam, the 1-
component 'contributes the past history of the Ieed-
back error, while the D-componént attempts to an-
ticipa(e the future behaviour 0/' the feedback error.
Ir the parameters o,'· each component are tuned for
the specific performance needs of the plant, con-
trailer action will he satisfactory. Tuning implies
the mutual optimisation of response characteristics
such as damping, overshoot, settling time and
steady-state error. U 'nearity guarantees that the
three individual efTccts can be combined in an ad-
ditive manner, whereas nonlinearity would cause
interaction between them making tuning difficult ar
even impossible. Otherwise the feedback loop
should compensate adequately for plant parameter
changes and noise. Thus the PIO compensator rep-
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resents three specific contrai strategies which are
used to adjust dynamically the time behaviour of
the feedback errar function. Even though conven-
tional PIO would be adequate, some practitioners
still advocate the .use of fuzzy PIO controllers even
for mildly non-linear plants because of their robust-
ness and hence less need for periodic re-tuning.

When to use fllZZY control
lf the plant or process dynarnics under control are
substantially non-linear, PIO controllers cannot
provido satisfactory results. The range of industrial
control variablcs is usually very wide and non-
linear. while plant dynamics are prone to pararnetcr
changes and are impreciscly deíincd. In rnany proc-
esses. such as, for cxamplc, rubber extrusion and
uutomobilc tyrc sidewall manufacturing, the input-
output íunction of a Banbury mixer ar a sidewall
extruder cannot bc dcscribed mathcrnatically hc-
cause lhe rclatcd cornplcx chemical rcactions and
process dynamics are not fully understood evcn hy
cxpcricnccd pcrsonncl. Therc cxists, however, a
largo body of empirical rccipes which are known lo
producc acccptablc results. These recipes can also
bc rcgardcd as input-output functions , because they
relate ccrtain inpul variables to lhe output variahles
of product quality and production rate. Onc might
àlso mention that inputs and outputs of recipes such
as lhe ahove mcntioned one (input pressure, input
tcmpcraturc , input material chernistry, versus tyrc
Iilctime in kilornctres as output) havc incommcnsu-
rablc dimcnsions which would makc mathcmatical
modclling even more dilTicult if nol impossiblc.

Fuzzy controllcrs should bc considcrcd in the fol-
lowing cases:

• thc lack of precise and rcliablc scnsors,
• unknown side eflccts (Iriction. chernical or

hiological rcactions)
• complexity
• time-varying proccss behaviour
• suhstantial nonlinearity (process pararnctcrs

affect onc another)
• process is difficult to control econolllically

(100 much waste OI' scrap)
• operation depends on availahlc skill. knowl-

edge, attention
• process can be modelled linguistically hul not

mathelllatically (poorly known processes)
• fuizy contraller may also be used as an advisor

to an experienced operator.

FllZZY syste11l design problems
Controller designers invariably find that fuzzy sys-
tems require many more design choices than con-
vcntional systems. Such choiccs are , for example.



the number, shape and distribution of membership
function s, the right set of rules and their relative
weight , the inference structure and the defuzzifica-
tion method. Establishing a good rule base and an
accompanying set of good membership functions is
not a trivial task, in as much as it depends on the
knowledge and insight of the design engineer con-
cerning the plant dynamics to be controlled.

Fortunately, new graphics-based fuzzy control1er
software development tools that run on a PC are
now available which provide feedback (even visual
feedback!) to the designer regarding the sensitivity
of the control system to rule and membership func-
tion changes. Ali parameter changes can be ac-
cornplished'<quickly by means of a few mouse
clicks, no recompilation or relinking is needed . The
designer must only manipulate graphics instead of
program code. C-Ianguage or assernbler language
code is generated automatical1y after the controller
design has been found satisfactory.

leveI language is available, the fuzzy controller can
be gerierated with C-code and implemented directIy
on the PLC. If only ladder diagrams, instruction
Iists or functional blocks are available, then the
fuzzy con tral1er can be designed on the PC and
downloaded as a functional block. Thus neither
code generation, nor compilation or integration is
necessary. Some manufacturers even provide ready-
made fuzzy functional blocks as part of their rep -
ertoire of functional bIocks .

Further refinements of the fuzzy control algorithm
can be achieved by means of on-line fuzzy con-
troller tuning, whereby the actual plant under con-
trol is connected to the fuzzy controller develop-
ment system by means of a hardware link. It is even
possible to make changes on the fuzzy control1er
"on-the-fly" while the plant or process being con-
trolled is running. In short, thanks to modem and
reIatively inexpensive design software tools, a
fuzzy control1er can now be adequately tested on
both simulated and real target systems.

Figure 3. Fuzzy crane control.

The designer must first construct a rough behav-
ioural model of the plant. That is, the model is not
meant to be necessarily a closed-form mathematical
one; it could be piecewise linear, discrete, look-up
table, etc. However, it must include some kind of a
graphics representation characteristic of the opera-
tion in order to provide visual feedback to the
designer indicating the effects of updates and
changes that he has made in the fuzzy controller
during the tuning processo This model is then con-
nected to the fuzzy controller via a software link
(needless to say that ali of this occurs inside the
same cornputer by software!) which enables a data
exchange between "model" and controller.

Angh::
ütetence:
Powcr:

o
21.84
0.00

The interactive tuning procedure whereby the ef-
fects of changes in the fuzzy controller on system
performance can be observed directly, compensates
for the designer's relative ignorance of the plant on
hand. Such tooIs can also produce high-speed
fuzzy control whereby the entire ruIe set could be
scanned and executed within about one millisecond.
This procedure results in a viable fuzzy control
algorithm which can be transcribed into a PLC,
used directly in a PC, or downloaded into a micro-
controller. For example, when used in a PC the
entire fuzzy controller can be represented in a sin-
gle C-callabIe subroutine with parameters, to be
embedded in a main C-language programo If an
even faster cycle time is required « I00 usec ) a
suitable assembler language version of the fuzzy
controller can be downloaded into a microcontrol-
ler.

The fuzzy controller code can also be downloaded
to a PLC, depending on the type used .: If a high-
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Typical fuzzy controller software devel-
opment project
Figure 3 illustrates a container crane which unloads
a ship in a harbour and transfers the load to a rail-
road caro This is a typical praject which has been
implemented using a particular fuzzy software de-
velopment package.

Presently used techniques in industrial
control
• single-variable PID contral1ers are used

inindependent control loop. Supervisory con-
trol (setpoints) is performed by human opera-
tors (occasional1y by expensive minicomputer
systems) to determine the optimum operating
point, including the interaction of loops, a
complex mathematical model is needed (such
models are used in the minicomputers men-
tioned); writing such a model takes a long time
and is very expensive



• an .utivution Iun ction \\ hich de te rmi nes 111"
outpu t (l I" IhL' ncurun .

Figure 5 shows a three-Iayer neural network . In
essence, a neural network is a massiv ely para ilei
self-adaptive dynamic system that ca n alter its
structure incrementally in time, until it ac hieves the
des ired performance. The structura l change occ urs
during a so-ca lled training or learning phasc,
where by lhe nctwork is exposed lo known patt erns
of input-output data rather than followin g pro-
grammed rules,. In turn, the thus train ed network
can recognise and classify unknown or incomplete
input data patterns. WhiJe conven tiona l co rnputers
are good at per forming co rnplex ca lculations accu-
rately and handle data sequentially, neural networks
are good at shape recogniti on, speech synthcs is,
clcaning up noisy signals, perceiving pa rtially hicl-
den objects in a cornplicated scene, or recognising
subtle relationships that are not ohv ious to humans .
Anothe r adva ntage is that they are inherently fault-
tolerant and noisc-tolerant . In a conventional com-
puter, in one part fails, lhe whole system usually
brcaks down, while in a neural network fault toler-
ance is due to distributed processing and memory
structure; if one neural element fails, its erroneous
output would be swarnped by the correc t outputs 01'
its neighbour ing elements. Noise tolerance is attrib-
utable to the averaging cffec t 01' the parallel proc-
ess ing 01' input data. A neural network may have
many attrihutes that define its architecture, method
01' learnin g. means 01' handling data and use 01' time.
Therc are many different neural network models de-
scribed, in the literature. The most popul ar network
is ca lled backpropagation model representing a
spcc ific Iearning scheme. Whi le training this nct-
work with known input-output patterns, the inter-
connection weight s are changed so that the net-
work will eventually praduce the matching input
pattern when given a corresponding input.
Such a network is also built into neuro- fuzzy con-
trail er development systems as an option. The role
01' the neural network is to modify the rules OI'

mernbership fu nctions 01' a íuzzy contro ller set up
initially .

y
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Neuro-fuzzy system
Neuro-fuzzy systerns are cornbinations of an artifi -
cial neural network and a íuzzy controller. The role
01' the neural network is to genera tc/tunc the rule
base or the mernbership functions for the íuzzy
controller . Thi s so lves one 01' the problcms 01' fuzzy
control ler design mentioned earlicr. In this session,
only the most esse ntial prop ertics of neural nct-
works will bc describ cd .

• Each single process variablc is kept constam
by a PID contro llcr while setpoint values are
controllcd by a Iuzzy cont roller. In this con-
figurati on convcntional tcchniqu es {PID with
laddcr log ic and functional hlocks ) in PLCs are
intcgra tcd with fuzzy logic.

• Some PLC manu facturcrs otTcr íuzzy logic
functional bl ocks.

Fuzzy multivariable control
Promi sing application 01' íuzzy control: supervisory
mult ivariable contr ollcrs based on opera r0 1' cxpcri-
ence (setpoints)

Y1---L_-
f

T = offset (background activation levei)
Figure 4. Neuron model

• such model s are still s implified and idealised
• tuning is often 100 dilficult
• the mathernatical expert ise 01' personnel IS 01'-

ten insufficicnt

Artificial neur al networks consist 01' highly in-
terco nnec ted non-b iological models 0 1' neurons.
Figure 4 shows a sirnplified mathernatical model 01'
a neuron which consists of:

• a prop agation function which combin es ali
inputs, weighted with a factor w, producing a
weighted sumo

/
Figure 5. Neural network structure
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The design of a neurofuzzy controller would begin
with the establishment of an initial approximate
fuzzy rule and membership set. As regards rule
modification, each IF. ..THEN rule would be as-
signed a fuzzy number in [O, I] , a so-called "degree
of support", expressing the relative weight of the
rule in the fuzzy controller. This is one of the
properties of the fuzzy controller that can be tuned
by the neural network .The second aspect of tuning
consists of the shifting of the membership functions
as shown in Figure 6.

Figure 6. Tuning a membership function .

Neural nets Fuzzy logic

Knowledge Implicit, no Explicit, easily
representation verification verifiable

exists
Trainability Can learn data Not trainable

sets

Table l.Strength and weaknesses of neural nets
and fuzzy logic .

The table above shows how neurofuzzy systems
combine the best features of both neural nets and
fuzzy logic .

ket share for 8-bit and 16-bit chips was to rise to
about 50%. Figure7 shows these trends.
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Figure 7. The fuzzy logic market

Computational performance offuzzy con-
trollers
In the following , we will investigate the speed of
fuzzy controllers required for industrial applica-
tions. To this end, a number of benchmarks were
set up as follows . The terms refer to the number of
membership functions used for each input and out-
put variable.

• Position controller: 2 inputs, 1 output, 7 mies;
3 terms per input, 5 terms per output

• Fuzzy PI controller: 2 inputs, 1 output, 20
rules; 5 terms per UO variable

• Anti-Iock braking system: 3 inputs , 1 output,
80 weighted rules; 3,4, and 6 terms per input, 5
terms per output

• Research system: 8 inputs, 4 outputs, 500 mies.

Different types ofmicrocontrollers used
Position controller

Anti-Iock braking::
High-end 8-bit: 75 usec
lô-bit MCU:
8/16-bit MCU:
8-bit MCU:

The fuzzy logic market
It is interesting to consider that the value of fuzzy
software, design tools , support to develop and
maintain applications, consulting and custom engi-
neering exceeded US$ 15 billion in 1996. In 1991,
reports predicted the greatest growth in embedded
control applications using 8, 16 and 32-bit micro-
controllers implementing fuzzy-based designs. Ac-
cording to forecasts by Electronic Trends Publica-
tions, USA, one-half of the conventional microcon-
troller-based designs implemented use fuzzy logic.
In addition, 'the fuzzy logic based conventional mi-
crocontroller market was to reach US$ 6 billion in
1996. As regards dedicated hardware-based fuzzy
processor chips , a slow but steady growth has been
observed whereas the consumer and appliance mar-
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High-end 8-bit:
16-bit MCU:
8/18-bit MCU:
8-bit MCU:
Fuzzy PI:
High-end 8-bit:
16-bitMCU:
8/16-bit MCU:
8-bit MCU:

50 usec

50 usec

80 usec .
200 usec
1ms

90 usec
200 usec
2ms

150 usec
750 usec
8 ms



l<.esearch system:
High-end 8-bit: 90') usec
16-bit MCU: 750 usec
8/16-bit MCU: 2 ms
8-bit MCU 20 ms

Control1er execution times (assembler
language in microcontrol1ers)
• 10- I00 sec : biological processes
• I- I00 sec : chemical industry
• o. I- I sec: large mechanical systems
• 1-10 ms: automotive systems
• O. I- I ms: hard disk drives, motor contrai

Conclusions on execution times
• Low-cost 8-bit MCU can do I- IOms, can run

most real-time fuzzy logic applications
• I6-bit MCU needed only for complex systems

requiring execution times < I ms

Fuzzy software or dedicated fuzzy chips?
• Industrial control systems are slow because of

mechanical, therrnodynarnic, electric time con-
stants are greater than I ms.

• Thus software-based fuzzy controllers are
sufficient for most industrial applications.

The diffusion ofinnovation
It appears that the penetration of new technology
into practical applications follows the fairly well-
defined avenues illustrated below.

Figure 8. The diffusion of innovatic...

Innovators are pure technologists. They will take a
new technology and try to make it work, no matter
how risky, difficult, incomplete, expensive or unre-
liable it may be. Innovators provide the spark for
earIy adopters. However, as long as the only users
of the technology are the innovators, the technology
is not yet ripe enough.

Early adopters constantly try to find solutions to
difficult problems. They care only about the solu-
tions that the new technology offers. They are toler-
ant to technology imperfections and will try to cor-
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rect them. Their success is crucial in making a new
technology practical.

Early majority wants to be sure that the new tech-
nology is economically and technologicàlly sound.
They convince the late majority that this is the way
to go.

Late majority represents the users who decided to
adopt the new technology based on sound evidence.

Laggards adopt the new technology just because
the market went that way.

Where is fuzzy control1er technology to-
day?
• In the US and South Africa, it is in the stages

of early adoption
• In Europe, it is in the beginning stages of early

majority
• In Japan, it is in the beginning stages of late

majority

Recent successful industrial fuzzy control
projects at the Rand Afrikaans Univer-
sity, South Africa

• Fuzzy speed controller for an electric direct
current locomotive

This project was done for Spoornet, the South Afri-
can state railway company . Its importance is high-
Iighted by the fact that Spoornet has more than
1000 Class 6E/6E I resistor-technology DC loco-
motives which do not possess modem controllers
that pratect the locornotive and the load against
driver errors when starting a long consist on an
undulating terrain. This causes jerking, large-scale
track damage due to wheel slip and the concomitant
overspeed damage of traction motors, as well as
coupler breakage and track wear. The traction
motors (both rotors and fields) are controlled
manually by the driver by means of control levers
and ampermeters. AIthough well-trained, human
controllers are not necessarily consequent, or can
react fast enough and, as a result, can cause over-
current or overspeed damage, even in the presence
of an electranic wheel slip indicator (in contrast to
the 6E/6E1, the traction contrai lever on modern
locomotives is used only to generate the setpoint for
the control system, while the conversion to current
as well as the contrai of motor currents is entrusted
to the control system itself).

The purpose of the new fuzzy contraller was to take
over certain well-defined operator functions that
need to be carried out in a consequent and efficient



manner within the allowable safety limits. Although
in principie it would have been possible to use elas-
sical (analogue or digital) controllers, the designer
would have had to possess detailed knowledge of
the motors , motor parameters , and the rest of the
system components, including their tolerances due
to component variations, temperature, ageing, etc.
Thus a classical design method would have re-
quired an accurate definition of ali of these factors
for both series and parallel operation and the vari-
ous weak field configurations, and also taking into
consideration unequal track conditions and varying
line voltage.
Because of their long service and regular com-
ponent changes , the electrical parameters of the
6E/6EI locomotives are very different from unit to
unit and it was not possible to identify a single
prototype mode!. Bes ides, the system contains vari-
ous nonlinea rities and rapid discontinuities such as,
for example, wheel slip. Furthermore, many elec-
tromagnetic components such as pneumatic
switches can cause considerable time delays . When
the locomot ive is accelerating, these time delays
must be taken into consideration by the driver. Thus
it is clear that drivers require a lot of training and
experience. The traction power of 6E/6EI loco-
motives is controlled by a combination of traction
power and weak field resistors which must be cho-
sen and switched by the drivers. In this case, the
non-linear, time-variant and experiential nature of
locomoti ve control made fuzzy control the best
choice to solve the problem of starting and acceler-
ating locomotives that pull a load of 50 to 200 fully
Iaden trucks over an undulating terrain.

The drivers' knowledge and experience remained
the basis of the development of this fuzzy control-
ler. However, a detailed knowledge or model of the
system was not needed , in contrast to classical con-
trollers . As regards implementation, the fuzzy con-
troller is only an embedded subsystem to the exist-
ing controller, placed between the traction power
control Iever and the existing relay-based control-
ler. The fuzzy controller carries out the following
functions:

• Cancels unnecessary jerks and maintains an
even acceleration from standstill with a large
load on undulating terrain

• Brings under control severe ar.d hitherto almost
uncontrollable wheel slip

• Prevents overspeed and overload of traction
motors

• Prevents the thermal overload of traction re-
sistors

• It can be overriden by the driver anytime.
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The success of this project made it possible to ex-
tend the service life of a large number of old-
technology locomotives .

• Fuzzy eleetrode positioning and power con-
troilerfor an industrial eleetrie are furnace

The subject of this project was a high-power are
furnace whose control is achieved by raising or
lowering the electrodes to decrease or increase the
power to the furnace by means of DC motors which
drive a drum-and-cable system attached to the
electrodes. The electrode regulator consists of two
main control loops: an inner position control loop
and an outer slower power control Iocr. Consider-
able analytical and experimental effort was devoted
to the development and tuning of the inner loop.
However , the outer loop relied on a combination of
discrete control (to make changes in the event the
are breaks) and PID control (for steady-state power
regulation).

Fuzzy logic was seen as the ideal control technique
to provide a balance between transient and steady-
state operation. The fuzzy controller is insensitive
to normal process variations such as bath ripples,
are scattering, etc. but responds rapidly to abnor-
mal process variations which occur .as a result of a
rapid bath surge or are break situations . After ex-
tensive plant and controller simulation, the thus
proven fuzzy controller software was installed. on a
PC interfaced with the plant through a standard
bus. In turn, the controller was extensively tested
and cornmissioned for use.

• Fuzzy eontroiler for a dry autogeneous mill
In this project , a rotating milI is used to grind
pieces of rock-sized minerais down to a specific
narrow size range for sale to customers. The milI
consists of a hollow rotating drum into which mate-
rial to be ground is fedoHeated air is used to dry the
material in the rnill as well as to winnow crushed
particles out of the mil!. The tempera ture and flow
rate of this air is variable. The air is heated by
mixing it with hot carbon dioxide resulting from
combustion of air and carbon monoxide .

The saleable quality of ore is critically dependent
on the control of the ground particle size. The
grinding action occurs as a result of impact between
particles in the mill, caused by tumbling action as
the mill rotates . The grinding efficiency of the mill
is governed by a number of variables , among them
the feed rate, mill load, air sweep rate and tem-
perature .

The milI was originally controlled as a system of
independent processes . Only the air temperature
was controlled automatically by using feedback.



Ore feed rate and air flow rate were controlled
manually . Consequently any process disturbance
resulted in a protracted period of iterative process
readj ustment.

The efficiency and cost-effectiveness of the mill
was improved by a multi-objective fuzzy control
strategy which simultaneously optimises ali major
control parameters associated with the milling pro-
cesso

Inputs to the fuzzy controller are: solids feed rate,
air flowrate , air temperature. Mill power consumed
as well as the hydraulic pressure of the bearings are
also available as continuously measured variables .
(Hydraulic bearing pressure is a function of the
material load in the mill) .

The outputs were: material production rate, size
distribution of ground material , and temperature of
the air leaving the mill. The size distribution is
measured by analysing samples in a laboratory.

In the foregoing, the merits of fuzzy and neurofuzzy
control have been elaborated on in some detail.
After this, let us turn our attention to a new field of
research: genetic algorithrns.

Introduction to genetic algorithms
The fundamental goal is to design robust systems
that can perform adequately.despite environmental
changes and component degradation. A genetic
algorithm searches the solution space, i..e.all possi-
ble solutions of a problem, for the optimum, i.e.
most robust solution. Engineers seek robust hard-
ware and software designs that can survive unfa-
vourable environmental and component changes.
For example, in control systems, feedback is used
to reduce system sensitivity to plant parameter ànd
temperature changes.

• Biologicalsystems are inherently robust, flexi-
ble and efficient to ensure their survival.

• They can survive environmental changes due to
their adaptation to the environment

• They can survive component degradation due
to self-repair, self-guidance, reproduction.

Genetic algorithrns apply the mechanisms of bio -
logical genetics to artificial systems, like en-
gineering, business, economics, etc. The advan-
tages of genetic algorithms are:

• They are theoretically and ernpirically proven
tools

• They are computationally simple yet powerrul
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• They are not limited by restrictive assumptions
aboutthe solution space, such as, for example ,
continuity, existence of derivatives, unirnodal-
ity, e tc .

What are genetic algorithms?
• GA's are search algorithms based on the

mechanisms of natural selection and bio-
logical genetics

• They search for the fittest individual in a
given environment

• Natural selection: survival of the fittest

GA 's represent a very efficient optimisation
method applicable to any problem that requires an
optimum solution. In the following , the concept of
"the fittest individual survives best in a -given en-
vironrnent" will now be translated into the terms
demanded by our specific engineering problem.
Furthermore, genetic algorithms will be compared
to traditional optimisation methods.

Agenda
• We will ex amine as to what constitutes an "op-

Limai solution"
• An overview of design steps will be given
• Finally, an example will be shown for a simple

GA Lo illustrate the method

Figure 9. Calculus-based methods

t(x,Y)

Calculus-based method of extrema and
hill climbing
• In this method, the solution space is defined by

an objective (cost) function
• One must search for the maxima or minima of

this function



• The solutions are located wherever the gradient
of the objective function is zero in ali direc-
tions

• Find the local peaks by climbing the function
in the steepest permissible direction (gradient
ascent and descent)

Figure 9 shows the principies of a calculus-based
method .

Problems with calculus-based methods
• The global peak represents the optimum solu-

tion whereas local peaks are suboptimal solu-
tions. Starting from a single point, calculus-
based methods tend to find local peaks rather
than the global peak. A search for a better peak
can sometimes be found by means of superim-
posed noise which "shakes out" the function of
the local peak found.

• Calculus-based methods are not applicable if
the objective function is not smooth and dif-
ferentiable in as much as one seeks peaks
where the derivative is zero.

• The method is thus restricted to a limited
problem domain and is hence insufficiently ro-
bust.

What constitutes an "optimal solution"?
The most important goal of optimisation is that a
new solution must represent an improvement with
regard to the previous one. Convergence to the
optimum is important in complex systems. In prac-
tice there is not enough time available to search a
large solution space. In selecting an optimisation
method, the question should arise: is it possible to
take a relatively small random sample of the solu-
tion space and yet find the optimum solution?

The "big picture"
• Assume that a mathematical model describes

the system or condition to be optimised
• Each set of its parameters (coefficients) per-

tains to a particular solution
• One can in some way select N such sets of pa-

rameters and substitute them into the model to
obtain N solutions

• Depending on some optimisation criteria, some
of these are "better" than others.

The questions are:

• what criteria to use to find "better" solutions
(i.e. parameter sets)?

• how to avoid processing toa many sets .(lime
consuming)? »>:
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• is there a method that works like human intelli-
gence which quickly and efficiently cuts through
irrelevant, useless or suboptimal solutions and tends
to identify the optimum rather quickly?

Optimisation method: genetic
algorithms
• The basic concept is borrowed from biological

genetic theory
• Applied to problems which have a very large

number of potential solutions
• The "best" solution is the fittest to survive in a

given environment
• Genetic operations (reproduction, crossover,

mutation) improve the fitness over many gen-
erations

The next task is to translate the genetic concepts
and terms to engineering concepts and terms.

Basic terms
• Each candidate solution (i.e. a set of corre-

sponding cost function parameters) is con-
sidered to be an individual

• Their ability to survive in a given environment
(cost function) is to be tested

• Each parameter set of the cost functions to be
represented by a coded string

• Thus: one set of parameters -> one solution ->
one coded string

• Select randomly a population of coded strings
(i.e. individuais) from ali possible ones

• Decode their corresponding parameter values
• Calculate the fitness value (a dimensionless

number) of each decoded individual
• The fittest individuais will get more offspring

in the next generation.

Genetic operations
• Individuais (i.,e. coded strings) along with their

fitness values are members of a population
• The population size (i.e. the mating pool) was

established when we randornly selected a num-
ber of coded strings

• Genetic operations are: reproduction, cross-
over and mutation.

• The purpose of these operations is to increase
the fitness values of individuais . These opera-
tions will now be discussed in detail.

Reproduction
• The task is to select the fittest population for

the next generation.



• The fittest individuaIs will have more offspring
(copies or clones). Calculate the expected
number of clones of each individual.

• Keep the population size constant, i.e. the same
as that of the present generation

Crossover
• Select a mating couple randomly from the

mating pool to produce an offspring.
Note that X and Y represent coded bits. If binary
coding is used, then they represent O's and I 's.

XXXXXXXX
yyyyyyyy

• Select crossing sites randomly and perform
crossover to mix their genetic material as
shown below :

Example: crossover site is at bit 3 from the left

Before: XXX/\XXXXX
yyy/\yyyyy

After: XXX/\YYYYY
YYY/\XXXXX

Note that crossover of only a certain percentage of
the population is usually done, not necessarily of
the whole population.

Mutation
• The purpose of mutation is to avoid gene stag-

nation. That is, there might be bit positions
which never change during reproduction and
crossover. Mutation complements a bit at a
randomly selected bit position:. That is, a O is
changed to 1, and a 1 is changed to O.

• Mutation is an occasional low-probability
random alteration of a string position. The typi -
cal rate of mutation is one per 1000 processed
bit positions (also called transfers)

Design steps (preparqtory)
• The cost function is either given or must be

created. For example, this might be a transfer
function expressed as an analytic function,
fuzzy logic function, lookup table, etc .

• In control engineering.Tthe controller output
fed to the plant is te -estimate of a reference
function (setpoint) .. The performance criterion
(performance index) """Ofl he-controller is ex-
pressed as the deviation (error) of the response
from the desired seJPCiint: .
e =ysp (t) - y(t) .
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• The most often used cost functions are time
integraIs, such as, for example, the integral of
the error sqnared.

• Code the parameters of the cost function. Ran-
domly select N coded values. Binary code,
Gray code, ali sorts of other codes are avail-
able from the líterature. Binary code is a good
starting point. The number of bits per variable
depends on the total number of values selected
in random . This may be increased for improved
resolution.

• Decode them, i.e. determine their corre-
sponding actual parameter values .

• Substitute these values into the cost function
tocalculate their fitness value .

Design steps (reproduction and crossover)
Reproduction
• Calculate the expected number of copies of

each string
• Keep the fittest only in the population, ignore

the rest while keeping the population size con-
stant

Crossover
• Randomly select two strings from the mating

pool (i.e.population)
• Randomly select the crossover point
• Calculate new population by perforrning the

crossover

Design steps (mutation).
• Calculate the number of transferred bit po-

sitions (i.e. the number of bits/string times the
number of strings)

• Multiply this by the previously assumed muta-
tion rate to obtain the number of bits that must
undergo mutation

• Randomly select bits and mutate them

Repeat calculations for new generations
• Population size: recommended values are be-

tween 50 and 100.
• Decode each string of the new population
• Calculate their fitness
• Reproduction: calculate expected number of

copies
• Crossover (at a certain rate); it controls the

frequency with which the crossover operator is
applied . Recornrnended values are 25% to
100% .

• Mutation (at a certain rate); recornrnended val-
ues are between 0.0 and 1.0 per 1000 trans-
ferred bit positions



• Establish new generation
• Repeat until fitness converges to a single value
• The parameter set that corresponds to the high-

est fitness value is the optimum solution of the
cost function.

Unique advantages ofgenetic algorithms
• In contrast with other methods, genetic al-

gorithms do not require the practitioners to
supply any knowledge of how to solve the
problem. They must only supply an evaluation
function (cost function) by which each poten-
tial solution can be vetted .

Briefsummary
• The above discussion showed only the basic

philosophy and methods of genetic algorithms .
There exist many refinements. Like fuzzy
systems, genetic algorithms offer many choices
to the designer and such choices can only be
tested empiricalIy by simulation . Examples :
population size, crossover rate, mutation rate,
reproduction rate, and how these choices influ-
ence convergence to an optimum fitness.

•

•

•

•

In contrast with other methods which work with
one point at a time, genetic algorithms work
with every string of a given population.(In
our example this was 50.) Thus the chances of
obtain ing a suboptimal solution , associated
with a local peak or valIey, aremuch reduced.

After many generations the fitness stays con-
stant. This represents convergence to the global
optimum, i.e. most robust solution.

The basic scheme of every genetic algo-
rithm is the same, only the cost function and
the parameter coding are unique to a specific
problem

A cost function may be algebraic, table-lookup,
fuzzy, neural, etc.

The power ofgenetic algorithms
Genetic algorithms have an astonishing power to
find optimal results out of a vety large number of
potential candidate solutions within a short
time.The folIowing practical example, borrowed
form industrial engineering and simplified from the
actual solution used in a South African steel plant,
will iIlustrate this.

Example: Production scheduling in a
steelmaking plant (simplified)
A steel plant has to process 10 customer orders per
day in a predetermined sequence such that the
processing cost be minimised. The orders are
known as "heats" which are large vats of molten
steel. The sequence of heats is a "schedule". Each
heat has two attributes : width and delivery time.

If one were to take a heat at random and tried to
folIow it with another randornly selected heat in the
production process where, for example, the widths
of the toa subsequent heats are widely different, the
production process would have to be stopped and
the equipment to accommodate the new width
would have to be adjusted, This results

Applications in control engineering
Multi-objective and multi-attribute optimisation
problems , such as, for example, the determination
of optimum tuning values for a PID controller.

Applications in industrial engineering
Examples:
• Optimum production scheduling
• Optimum product modularity
• Optimum maintenance plan
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Table 2. Heat attributes

attribute table for each heat:in a production delay, i.e. a mismatcli in lhe pro-
duction schedule. The object ive is thus to pick a
sequence of heats wuere the presence of such mis-
matches is minimised.
A I · f 50 d h f 11ssume a popu ation o an t e o owmg

AI A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 AIO
Width I 2 1 4 8 5 3 9 7 4
Del ivery 7 1 6 2 7 3 2 8 I 9
time

Selection and cloning
Fitter schedules gel more copies (c lones) ca lculated
as follows:

No.of clones = integer porti on of fitness value +
chance to produ ce an extra clone

Example: Fitn ess = 3.4 ; then lhe number of clones
is 3 + 40%;
Take rand om number in lhe interval [1,100] ; if it is
>60 (that is, 100% - 40%), then crea te a fourth
clo ne.

Coding ofa sequence ofheats (schedule)
• 10 heat s means lO! possibl e permutations
• Search space: lO! = 3,628,800 possibl e se-

quences of heats (sc hedules)
• A schedule was coded as a 22-bit binary string
• Given a particul ar string, the corresponding

sequence of heats (schedule) was calcul ated by
means of an inverse mapping function

• This function may be a simple binary-to-
decimal conversion or a more complex algo-
rithm

Genetic operations applied
• Reproduction
• Crossover
• Mutation

Results
After about 160 generations, lhe best fitness was
converging to 83.
From this the optima l sequence of heats (i.e. the
optimum schedule) was determined .

• As a check , (normally unnecessary), the costs
of ali lO! = 3,628,800 schedules were evalu-
ated

• There were 530 schedules with a cos t of < 90
• This represe nts only about 0.015 % of the

search space!
• If the genetic algo rithm produced a schedule

with a cos t < 90, then this was rather exce llent
because it belonged to the top 0.015 percentile
of possibl e solutions !

• By the way, ali schedules of this example had
cos ts < 90!

• Convergence was achieve in abou t 160 gen-
era tions.

Summary and conclusions
I would like to close with this rather remarkabl e
result and the hope that this example have stimu-
lated your mind about the benefits of intelli gent
sys tems approaches . I would like to enco urage you
to think up prob lems where fuzzy, neuro-fuzzy and
genetic algorithmic so lutions would be relevant.
At lhe mornent, commercial so ftware for genetic
algorithms is scarce. I believe that MATLAB TMof_
fers fuzzy, neural and genetic algo rithms tool-
boxes. So far, we have written our own by using
Delphi™ but almost any computer language will
do , for most of the routines required are re-usable.
The steelmaking peopl e for whom we d id the pre-
liminary work employed the genera l purpose expert
sys tem G_2™ I hope that this will point you in the
right direction .

I wish aga in to thank you for this wonder ful op-
portunity of being invited here and presenting this
L iynote add ress .

Check: how good was this genetic
algorithm?
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Abstract. After a brief introduction of lhe Grassmann-Cayley OI' double algebra we proceed to demon-
strate its use for modelling systems of cameras. In the case of three cameras, we give a new interpretation
of the trifocal tensors and study in detail some of the constraints that they satisfy. In particular we prove
that simple subsets of those constraints characterize the trifocal tensors, in other words, we give the
algebraic equations of the manifold of trifocal tensors.

Resumo. Depois de uma introdução da álgebra de Grassman-Cayley ou álgebra dupla, nós mostramos
a sua utilidade na representação de sistemas de câmeras. no caso de três câmeras, nós damos uma
nova interpretação dos tensores trifocais e estudamos em detalhe algumas das propriedades que eles
satisfazem. Particularmente, nós demonstramos que um subconjunto dessas propriedades caracteriza os
tensores trifocais, nos damos as equações algébricas do conjunto dos tensores trifocais.

1 Introduction

This article deals with the problem of representing the
geometry of several (up to three) pinhole cameras. The
idea that we put forward is that this can be done el-
egantly and conveniently using the formalism of the
Grassmann-Cayley algebra. This formalism has al-
ready been presented to the Cornputer Vision comrnu-
nity in a numbel' of publications such as, for example,
[Carlsson (1994), Faugeras and Mourrain (l995a)] but
no effort has yet been made to systematically explore
its use for representing the geometry of systems of carn-
eras .

The thread that is followed here is to study the
relations between the 3D world and its images ob-
tained from one, two OI' three cameras as well as, when
possible, the relations between those images with the
idea of having an algebraic formalism that allows us
to compute and estimate things while keeping the ge-
ometric intuition which , we think , is important. The
Grassmann-Cayley OI' double algebra with its two op-
erat?rs join and meet that correspond to the geometric
operations of summing and intersecting vector spaces
OI' projective spaces was precisely invented to fill this
need .

After a very brief introduction to the double al-
gebra (more detailed contemporary discussions can be
found for example in [Doubilet et ai. (1974)] and
[Barnabei et ai. (1985)]), we apply the algebraic-

"This work was partially supported by lhe EEC under lhe reactive
LTR project 21914-CUMULI.

geometric tools to the description of one pinhole carn-
era in order to introduce such notions as the optical cen-
ter, the projection planes and the projection rays which
appear Iater. This introduction is particularly dense
and only meant to make the papel' more OI' less self-
contained.

We then move on lo lhe case of two cameras
and give a simple account of the fundamental matrix
[Longuet-Higgins (1981), Faugeras (1992), Carlsson
(1994), Luong and Faugeras (1995)] which sheds some
new Iight on its structure.

The next case we study is the case of three carn-
eras . We present a new way of deriving the trifocal ten-
sors which appear in severaI places in lhe literature. lt
has been shown originally by Shashua [Shashua (1994)]
that the coordinates of three corresponding points in
three views satisfy a set of algebr aic relations of degree
3 called the trilinear relations. It was later on pointed
out by Hartley [Hartley (1994)] that those trilinear re-
lations were in fact arising from a tensor that governed
the correspondences of lines between three views and
which he called lhe trifocal tensor. Hartley also COf-

rectly pointed out that this tensor had been used, if not
formally identified as such, by researchers working on
the problem of the estimation of motion and structure
from line correspondences [Spetsakis and Aloimonos
(l990b)] . Given three views, there exist three such ten-
sors and we introduce them through the double algebra.

Each tensor seems to depend upon 26 parameters
(27 up to scale), these 26 parameters are not indepen-
dent since the number of degrees of freedom of three

I
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views has been shown to be equal to 18 in the projective
framework (33 parameters for the 3 perspective projec-
tion matrices minus 15 for an unknown projective trans-
formation) [Luong and Viéville (1994)] . Therefore the
trifoca l tensor can depend upon at most 18 independent
parameters and its 27 components must satisfy a num-
ber of algebraic constraint s, some of them have been
elucidated [Shashua and Werman (1995) , Avidan and
Shashua (1996)] . We have given a slightly more com-
plete account of those constrains in [Faugeras and Pa-
padopoulo (1998)], used them to parameterize the ten-
sor s minimally (i.e. with 18 parameters) and to design
an algorithm for their estirnation given line correspon-
dences. In this paper we explore those constraints in
great detail and prove that two particular simple subsets
are sufficient for a tensor to arise from three camera
(theorems 4 and 5) .

We denote vectors and matrices with bold letters ,
e.g. x and 'P . The determinant of a square matrix A
is noted det (A) . When the matrix is defined by a set
of vectors, e.g. A = [aI a2 a 3] we use I aI a 2 a 3 I·
The canonicaf basis of is noted e, i = 1,2,3. When
dealin g with projective spaces , such as ]p2 and ]p3, we
occasionally make the distinction between a projective
point, e.g. x and one of its coordinate vectors, x . The
dual of ]pn, the set of projective points is the set of pro-
jective lines (n = 2) or the set of projective planes
(n = 3), it is denoted by ]p*n. Let a , b , c, d be four
vectors of We will use in sec tion 5.5 Cramer 's re-
fation (see [Faugeras and Mourrain (1995b)]) :

I bcd I a-I a c d .] b-l- I abd I c-I abc I d =°
2 Grassman-Cayleyalgebra

Let E be a vector space of dimension 4 on the field IR.
The corresponding three-dimensional projective space
is noted ]P'3 . We con sider ordered sets of k, k :::; 4 vec-
tors of E . Such ordered sets are called k-sequences.
We first define an equivalence relation over the set
of k-sequences as follows. Given two k-sequences
a j , . . . , ak and b l , . . . , bk, we say that they are equiv-
alent when , for every choice of vectors Xk+ l , .. . , X n
we have :

I a I .. . a k Xk+l .. . X4 1=1b l . . . b, Xk+1 . . . X4 I
(1)

That this defin es an equi valence relation is immediate.
An equivalence class und er this relation is called an ex-
tensor of step k and is writtenas

(2)

The product operator \I is called the join for reasons re-
lated to its geometric interpretation . Let us denote by
G k (E), 1 :::; k :::; 4 the vector set generated by ali ex-
tenso rs of step k , i.e. by ali linear combinations ofterms
Iike (2). It is clear from the definition that G I (E) = E.

To be complete one defines Go(E) to be equal to the
field IR. The dimension ofGk(E) ism.The join op-
erator corresponds to the union of projective subspaces
of P (E) . The exterior algebra is the direct sum of the
vector spaces Gk , k = 0, . . . ,4 with the join operator.
For example, a point of ]P'3 is represented by a vector
of E, its coordinate vector, or equivalently by a point
of GI(E) . The join M I \1M2 of two distinct points
MI and M2 is the line (MI , M2 ) . Similarly, thejoin
M I \1M2 \1M3 of three distinct points MI , M2 , M3 is
the plane (M I , M2 , M3 ) . It is an extensor of step 3.
The set of extensors of step 3 represents the sets of
planes of]P'3.

Let us study in more detail the case of the lines of
]P'3. Lines are extensors of step 2 and are represented
by six-dimensional vectors of G2(E) with coordinates
(L i j , 1 :::; i < j :::; 4) which satisfy the well-known the
Plücker relation :

This equation allows us to define an inner product be-
tween two elements L and L' of G2 ):

[L IL'] =L I 2L;4+ - L13L;4 - +
L14L;3+ (4)

We will use this inner product when we describe the
imaging of 3D fines by a camera in section 4 . Not ali el-
ements of G2 (E ) are extensors of step 2 and it is known
that:

Proposition 1 An element L 01 G2(E) represents a
line if and only if [L IL] is equal to O.
To continue our program to define algebraic operations
which can be interpreted as geometric operations on the
projective subspaces of P(E) we define a second oper-
ator, called the mee t, and noted 6. , on the exterior alge-
bra G(E ). This operator corresponds to the geometric
operation of intersecti on of projective subspaces. If A
is an extensor of step k and B is an extensor Df step h,
k + h 2: 4, the meet A 6. B of A and B is an extensor
of step k + h - 4. For exampl e, if III and II2 are non
proportional extensors of step 3, i.e. representing two
plane, the ir meet III 6. II2 is an extensor of step 2,
representing the line of intersection of the two planes.
Similarly, if II is an extensor of step 3 representing a
plane and L an extensor of step 2 representing a line,
the meet II 6. L is either Oif L is contained in II or an
extensor of step 1 representing the point of intersection
of L and lI. Finally, if II is an extensor of step 3, a
plane, and M an extensor of step 1, a point, the meet
II 6. M is an extensor of step O, a real number, which
turns out to be equal to IITM, the scalar product of the
usual vector representation of the plane II with a coordi-
nate vector of the point M which we note (II, M). The
connection between a plane as a vector in G3(E) and
the usual vector representation II is through the Hodge
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opera tor and can be found for example in [Barnabei et
al. (1985) ].

We also define a special elernent of G4 (E), called
the integral. Let {aj , . . . , a4} be a basis ofE such that
I ai . . . a4 1= 1 (the 4 x 4 determinant), a unimodal
basis. The extensor I = a , V . .. Va4 is called the inte-
gral . In section 4 we will need the following proper ty
of the integral:

Proposition 2 Let A and E be two extensors such. that
step(A) + step( E) = 4. Then

A vB = (A t, B)VI =1 A B 1 I

This matrix is of rank 3. Its nullspace is therefore
of dimension I , corresponding to a unique point of 1P3 ,
the optical center C of the camera.

We give a geornetric interpretaíion of the rows of
the projection matrix . We use the notation :

(9)

where r , A, and 8 are the row vectors of P . Each
of these vectors represent a plane in 3D. These three
planes are called the projec tion planes of the carnera.
The projection equation (8) can be rewritten as:

The inner product (4) has an interesting interpre -
tation in terrns of the join LvL', an extensor of step
4:

Proposition 3 Wehave the fol lowing relation:

x: y: z = (r ,M) : (A,M) : (8 ,M)

where, for example, (r ,M) is lhe dot product of the
plane represented by r with lhe point represented by
M . This relation is equivalent to the three scalar equa-
tions, of which two are independent:

[L ILI] =1 ABA/BI I

[L ILI] = (PIA/)(QIB /) - (QIA/)(PIB /) (7)

ij the two lines are represented as the meets of two
planes P and Q and P' and QI, then:

/f one line is represented as the meet of two planes P
and .Q and the other as the join of two points AI and
B I

, then:

(10)
o
O
O

x (A ,M ) - y(r, M)
y (8,M) - z (A,M)
z (A ,M ) - x (8, M )

The optical center is the unique point C which sat-
isfies PC = O. Therefore this point is the intersec-
tion of the three planes represented by r, A , 8 . In the
Grassmann-Cayley forrnalism, it is represented by the
meet of those three planes r t, A t, 8 . Th is is illus-
trated in Fig. I. Because of the definition of the meet
operator, the projective coordinates of C are the four
3 x 3 minors of matrix P :

The planes of equation (r,M) = O, (A,M)
O and (8,M) = O are mapped ta the image Iines of
equations x = O, y = O, and z = O, respectively. We
have the proposition :

Proposition 6 The three projec tion planes of a per-
spective camera intersect the retinal plane along the
three lines going througn the first three po ints of the
standard projective basis.

(6)[L ILI ] =1PQP/Q' I

where e l ., . . . , e4 is the canon ical basis of IR4. In sec-
tion 3, we will use the following results on lines:

Proposition 4 Let L and LI be two tines. If the two
lines are represented as thejoins oftwo points A and E
and AI and E I, respectively, then:

We will also use in section 4 the following result:

Proposition 5 Let L and LI be two tines. The inner
product [L 1 L'] is equal to Oif and only if the two tines
are coplanar.

3 Geometry of one view
We consider that a camera can be modeled accurately
as a pinhole and performs a perspective projection. If
we consider two arbitrary systems of projective coor-
dinates, for the image and the object space, the rela-
tionship between 2-D pixels and 3-D points can be rep-
resented as a linear projective operation which maps
points of 1P3 to points of 1P2 . This operation can be
described by a 3 x 4 matrix P , called the perspective
projection matrix of the camera:

Proposition 7 The optical center C of the camera is
the meet r t, A t, 8 ofthe three projection planes.

The three projection planes intersect along the
three lines r t, A, A t, 8 and 8 t, r ca lled the pro-
jection rays. These three lines meet at the opt ical center
C and intersect the retinal plane at the first three points
eI, e2 and e3 of the standard projective basis. Given a
pixel m, its optical ray (C, m) can be expressed very
sirnply as a linear comb ination of the three projection
rays:

(8)

Proposition 8 The optical ray Lm of the pixel m of
projective coordinates (x, y, z ) isgiven by:

L m = xA t, 8 + y8 t, r + zr t, A ( I I )
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Figure I: Geometrical interpretation of the three rows
of the proj ection matrix as planes. The three projec-
tion planes r , A and 8 are projected into the axes
of the retinal coordinate system. The three projection
rays intersect the retinal plane at the first three points of
the retina) projective basi s. The three projection planes
meet at the optical center.

Proof: Let con sider the plane :l:A - yr. This plane
contains the optical center r 6. A 6. 8 since both A
and 8 do. Moreover, it also contains the point 1\11 . To
see this, let us take the dot product:

(:rA - yr ,M) = x (A,M) - y(r ,M)

but since .r : y = (r, M) : (A,M), this expression is
equal to O. Therefore , the plane xA - yr contains the
optical ray (C , 771.) . Similar1y, the planes zI' - x8 and
y8 - .::A also contain the optical ray (C , '171) , which can
therefore be found as the intersection of any of these
two planes. Taking for instance the first two planes that
we considered, we obtain :

(;l:A - yr) 6. (zr - x 8 ) =
- :r(:l :A 6. 8 + y8 6. r + zr 6. A)

The scale fact or :"1: is not significant, and if it is zero, an-
othcr choice of two planes can be made for the calcula-
tion . We conclude that the optical ray Lm = (C ,171) is
represented by the line x A 6. 8 + y8 6. r + zI' 6. A
(see proposition I I) for another interesting interpreta-
tion of this formula ). O

We also have an interesting interpretation ofmatrix pT
which we give in the following proposition:

Proposition 9 The transpose pT of the perspective
proje ction matrix defines a mappingfrom the ser oflines
o] the retinal plane TO the set of planes going through
the op tica l centei: This mapping asso ciates to the line
I represented by the vecror 1 = [x , y ,z]T the plane

T'P 1= zI' + yA + z8 .

Proof: The fact that pT maps planar lines to planes
is a consequence of duality. The plane xr + yA + z8
contains the optical center since eaeh projection plane
contains it. O

Having discussed the imaging of points, let us
tackle the imaging of \ines which plays a central role
in subsequent parts of this paper. Given two 3-D points
.M1 and ,M 2 , the line L :::::: M 1 'i7M2 is an element of
0 3 (IR4 ) represented by its Plüeker eoordinates. The
image l of that \ine through a eamera defined by the
perspective projeetion matrix P is represented by the
3 x 1 veetor:

1=PM 1 X PM 2 =
[(A,M1)(8, M 2 ) - (8, M 2)(A, M 1) ,

(8, M 1)(r ,M2 ) - (r,M2)(8, M 1 ) ,

(r,M1)(A, M 2 ) - (A, M 2)(r ,M 1)]T

Equation (7) of proposition 4 allows us to reeognize the
inner produets of the projeetion rays of the eamera with
the line L:

1 [[A 6. 8 IL] , [8 6. r I L] , Ir 6. A IL]f (\ 2)

We ean rewrite this in matrix form:

(13)

where P is the following 3 x 6 matrix:

The matrix P plays for 3-D lines the same role that the
matrix P plays for 3-D points. Equation (13) is thus
equivalent to

li : l2 : l3 = [A 6. 8 IL] : [8 6. r IL] : [r 6. A IL]
We have the following proposition :

Proposition 10 The pinhole camera also defines a
mapping from the set of lines ofjp3 to the set of tines of
jp2 . This mapping is an application from the projective
space P(02(IR4 ) ) (the set of3D lines) to the projective
space P(O2 (IR3)) (the set of2D tines). It is represented
by a 6 x 4 matrix, notedP whose row vectors are the
Plücker coordinates of the projection rays of the cam-
era:

(14)

The image l ofa 3D tine L is given by:

LI : L2 : L3 = [A !:::. 8 I L] : [8 !:::. r I L] : [r !:::. A I L]
The null spac e of this niappin g contains lhe se t of!ines going
through lhe optical cent er of the camera.
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Proof: We have already provcd lhe lirs t part . Rcgard-
ing lhe nullspace, if L is a 3D line such that PL = O,
then L intcrsect ali three projection ray s 01' lhe camcra
and hcnce goes through lhe optical ccntcr. O

Thc dual intcrpretation is also 01' irucrcst :
- '}'

Proposition 11 tt« 3 x 6 matrix P represents a
mapping .!ilJIII 11"2 lo lhe set o] 3D lines. subset o]

)). which associates lo each pixel 11I its "P:
tical ray L", .

Proof: Sincc P rcprcscnts a linear mapping írom
. - 'J'

G2( IR') lo G2(IR3 ), P reprc scnts a linear mapping
lrom lhe dual G2(IR3) * ofG2(IR:l ) which we can idcn-
ti fy lo G 1(IR:3 ) , lo lhe dual G2(IR'I )'" which we can
idcntiíy lo (see for examplc [Barnabc i et al.
(1985)1 for lhe definition 01' lhe Hodg c opcrator and du-
ality). Hencc it corresp onds lo a mapping frorn 11"2 to
P(G2( IR'1)). 11' lhe pixel 117 has projcciivc coord ina tcs
:/: , 11 and c . we havc:

simil arly F 21 = associatcs lo a pixel '17)'2 01' lhe
sccond view its epipolar line in lhe first one.

The rn atrix F I2 (rcsp. F 21) is 01' rank 2, lhe po int
in its null-spacc is lhe epip ole c1,2 (resp. lhe epipolc
('2,1):

FI 2el ,2 = F 21e2,1 = O
There is a very simple and na tural way oI' deri ving

lhe fundam ental matrix in lhe Grassman -Cayley for-
malism. We use lhe sim pie idea that two pixels '17).
and 11I' are in corrcspo ndcnce il' and only if their op-
iical rays (C , 11I.) and (C', m' ) intc rscct . We then write
down this condit ion using propositi ons 5 and obtain lhe
fundamen tal matri x using lhe properti es 01' lhe doubl e
alg cbra .

We will denote lhe rows of P by r , A , e , and
lhe rows 01' -p ' hy r' . A', e'. We have lhe Iol lowing
propos ition :

Proposition 13 The exp ression ofthefundamenta! II/a-
trix F as a function ot' lhe r(}\1' vectors o( lhe matrices
P atul -p ' is:

- TP m :rA 6 e + ye 6 r + .:r 6 A

and we recognize lhe righr hand side lo bc a rcprcsc n-
tation 01' lhe optical ray L",. O

[

I AeA'e' 1
F = IAee'r' I

1 x o r- A' 1

I erA'e'1
I ere'r'l
I o r r -A'I

1 r AA ' e' 1 ]
I r x er- I
I r x r :A' 1

( 15)

3.1 Affine digression

In lhe affinc Iramework we can give an inicrcsi ing inter-
prct ation 01' lhe th ird projcciion plane of lhe pcrspcctivc
projc ction rnatr ix:

Proposi tion 12 The third projection plane e oI" lhe
perspectiva projection matrix P is lhe jocal plan« o]
lhe comera.

Proof: Thc points of lhe plane 01' cqua tion (e , 1\1) =
oare mapped lo lhe poinls in lhe relinal plane such lhal
:; = O. Thi s is lhe equal ion 01' lhe line al infinily in lhe
relinal plane. The plane represenled by e is lhercfore
lhe sei 01' poinls in 3D space which do nol projecl ai fi-
nile dislance in lhe relinal plane. These po inls form lhe
foU/1 plalle, which is lhe plane conlaining lhe oplical
cenler, and parai lei to lhe relinal plane. O

When lhe focal plane is lhe pla ne ai infinily , i.e. e
e 'l, lhe camera is called an aftine camera and performs
a parallel projeclion . Nole lhal Ihis c1ass oI' cameras is
importanl in applicalions. including lhe Orlhographic .
weak perspecl ive, and scaled orlhographic projeclions.

4 Geometry of two vicws

In lhe case oI' lwo cameras. il ois well-k nown lhal lhe
geomelry oI' cor respondences helween lhe lwo views
can be descrihed compadly by lhe fundamenlal malri x.
noled F 12 which associales lo each pixel 1111 o I'lhe fi rsl
view ils epipolar line noled I"" in lhe second image:
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Proof: Lei 111 and 11I' hc two pixels. Thcy are in corre-
spondcncc if and only if thc ir opucal rays (C ,nl ) = L ",
and (C', 111') = L;", intcrsect . According lo propo-
sitiou 5, this is equivalem lo lhe [act that lhe inner
product [L ,,,IL; ", 1 of lhe two opt ical rays is equ al lO
I), Lct us translatc ihis algcbraically. Lei (: 1:. .11.': ) (rcsp .
(.r' . .li' , .:' )) bc lhe coordinatcs 01'11I (rcsp. 1/1') . Using
proposi tion I I. wc writc :

- I"
L ", P ll1 = .rA 6 e + .IIe 6 r + cI' 6 A

and:
- ' I"

:::: P 111 ' = .1" A' 6 e' + .II'e' 6 r' + .: 'r' 6 A'

We now wanl lo compulc [L '" In order lo do lhis .
we usc proposilion 3 and compule L", \7 L;II' :

L," 6 e + .IIe,\6 r + .: r /::, A) \7
(.r'A' 6 e' + .II'e' 6 r' + .: 'r ' 6 A')

Using lhe linearily oI' lhe jo in operalo!". we ohla in <In
exprcssion which is hiline ar in lhc coordinales 01' 111and
11I ' and conlains lerms such as :

(A 6 e)\7(A ' 6 e')

Sinc e A 6 e and A ' 6 e ' are cxlensors oI' slep 2. we
can apply proposilion 2 and wrile:

(A 6 e )\7(A' 6 e ') =1AeA'e' I I
where I is lhe inlegral delincd in seclion 2. We h,l\'e
similar exprcssion s ror all lcrms in L ", . . We Ihus
ohlain:

I ' I"i L ", \7 L ",. = (m Fm)I



Proposition 14 The expression ofthe epipo les e and e'
as a function of the row vectors of the matrices P and
-p' is:

where the 3 x 3 matrix F is defined by equation (15) .
Since L", V'L:n , = [Lm IL:n , ] I , the conclusion 1'01-
lows. O

Let us determine the epipo les in this forma lism. We
have the follow ing simple proposit ion :

Proof: We have see n previously that e (resp. e') is
the image of C ' (res p. C) by the first (resp . the sec-
ond) came ra , Accord ing to proposition 7, these opti-
ca l ce nters are represent ed by the vectors of G 1 (IR4 )
r 6 A 6 e and r' 6 A' 6 e '. Therefore we have,
for examp le, that the first coordinate of e is:

which arise naturally from the trifocal plane: for exam-
pIe, the epipolar line in view 2 of the epipole e1,3 is
rep resented by F 12e1,3 and is the image in view 2 of
the optical ray (C1, e1:3) which is identical to the line
(C1 , C3 ) . This image is the trifocal line t z which goes
through e2,3, see figure 2, hence the first equation in
(17 ).

[
I r 'r Ae I ]

e' IA'r Ae I
le'rAel[

I r r' A' e' I ]
e IA r' A' e' I

ler'A'e'1

(r ,r ' 6 A' 6 e')

Proposition 15 The fundamental niatrix of two affine
canieras lias thefonn:

whic h is eq ua l to (r ' 6 A ' 6 e ') 6 r =
- I r r' A' e ' I. o

4.1 Another affine digression

Let us now ass ume that the two cameras are affine cam-
era, i.e. e e' e4 (in fac t it is sufficient that
e e'). Because 01' the standard properties of deter-
min ant s, it is clear from equation (15) that the funda-
mentai matrix takes a spec ial form:

Figure 2: The trifocal geometry.

2. In the spec ial case where the 'three optica l ce n-
ters are aligned, the pred iction with the funda-
ment aI matrices fails a lways since, fo r example,
F l 3rn1 F 23rn2, for ali corresponding pix els
m1 and m2 in views I and 2, i.e. such that
rn§'F j '},ln1 = O.

For those two reasons, as we ll as for the es timation

I . In the general case where the three optical center s
are not aligned, when the 3D points lie in the tri-
foca l plane (the plane defined by the three op tical
centers) , the predi ction with the fundamental ma -
trices fails because , in the previous example both
epipolar lines are equal to the trifocal line ts .

This has an imp ortant imp act on the way we have
to es timate the fundamental matrices when three views
are available : very effic ient and robust algorithms are
now available to estimate the fund amental matrix be-
tween two views from point corre spondenees [Zhang
et al. (1995 ), Torr and Zissermann (1997), Hartl ey
( 1995)]. Th e constraint s (17) mean tha t these algo -
rithms cannot be used blindly to est ima te th e three fun-.
damental matr ices independently because the resulting
matri ces will not satisfy the constrai nts causin g errors
in further proces ses such as prediction.

Ind eed , one of the important use s of the fundamen-
taI matrices in trifocal geometry is the fact that they in
general allow to predict from two correspo ndences, say
(Tnj, Tn '2) where the po int Tn3 should be in the third
image: it is simp ly at the intersection of the two ep ipo-
lar lines represe nted by F 13rn1 and F 23rn2, when this
inters ect ion is well-defined.

It is not well-defined in two cases :

I r AA'e' I]
I r Ae ' r' 1
I r Ar ' A' I

( 16)

O
O

I err'A'1[

O
F = O

I Ae r' A'1

5 Geometry of three views

5.1 Trifocal geometry from binocular geometry

When we add one more view, the geome try becomes
more intricate, see figure 2. Note that we ass ume that
lhe three opt ica l ce nters C j , C'2 , C3 are diffe rent, and
cull this conditi on the general viewpoint assumption.
When they are not aligned they defin e a plan e, ca lled
the tri focal plane , which intersccts the three image
planes along the trifocal tines t i , t-z t3 whic h contain
the cp ipo les e ; ,j , I, =f:. i i = 1, 00, , 3, j = 1, 00 , , 3 .
The three fundamenta l matrices F I '}" F 23 and F 3 1 are
not indepcnd ent since they must satisfy the thre e con-
straints:
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problem mcnti oncd prcviously, it is intcrcsting lo char-
actcrizc lhe gco rnc try of thrcc views hy anothcr cntity.
lhe tri focal tensor.

The trifocal tensor is rcally mcun t at descri h-
ingI inc corrcspondcnccs and , as such , has bccn wcll-
known under disguise in lhe pari o f lhe computc r vi-
sion community dealing with lhe prob lcm of structurc
[rom motio n ISpctsakis and A loimonos ( 1990h ). Spc t-
sakis and Aloirnonos ( )990a) , Weng et al. ( 1992) I he-
Iorc it was Iormally idcnt iíicd hy Hart lcy anel Shashua
IHartl cy ( 1994) , Shashua ( 1( 95 )I,

5.2 Thc trifocal tcnsors

t.

LeI us considcr thrcc views. with projcction matri ccs
P II . "II. = 1,2 , :1 , a 3D line L with images f ll ' Given two
imagcs I i and I., of L, L can he dc lincd as lhe intcrscc-

. T 'I"
tion (lhe mcct ) o f lhe two planes P j l i und P ., 1.:

Figure 3: Thc line l i is lhe imagc hy carnc ra i 0 1" lhe 3D
line L intcrs cction of lhe planes dcfi ncd hy lhe optical
ccntcrs o I" lhe ca rncrasj and k and lhe lines l i and t i:
rcspcctivc ly.

The vcctor L is lhe Gx 1 vcctor of Pl ückcr coordinatcs
o I" lhe line L.

LeI us writc lhe right -hand sidc of this cqu.uion
cxpli citly in tcrms of lhe row vcctors o! lhe matri ccs
P j and P ., and lhe coo rdinatcs orl j and h:

By cxpand ing lhe mcct opcrator in lhe prcv ious cqua-
tion, it can bc rewritt cn in lhe Iol lowing lcss co rnpac t
Iorrn with lhe advantagc 01" making lhe dcpcndcncy on
lhe project ion plan es 0 1" lhe matriccs P j and P . ex-
plicit :

This expression can hc also PUI in a xlightly Icss
compact Iorm with lhe advantagc of making lhe dcpcn-
dency on lhe proj ccii on planes o f lhe matriccs P 11 . 11 =
1. :2, 3 cxplicit :

(21 )

This is, in lhe projcciivc Irarnework, lhe cx act analog
of lhe cquation used in lhe work of Spetsaki s and Aloi-
monos ISpctsakis and Aloimonos ( )990h)110 study lhe
struc turc trom motion probl cm fro rn line corrc spon-
dcnccs,

The thrcc 3 x 3 matriccs G i'.11 = 1. 2.3 are oh-
tuin cd Irorn cquations ( I X) and ( 19):

[ r , /'; r . r i /'; A. r i /'; 8 . ]L (I" A i /'; r . A i /'; A. A i /'; 8 . I..I e , /'; A. o, /'; A. e , /'; 8 .
( IX)

=
11\,6 r r, 1
1 1\:6 :1\';r ; 1
11\,6 ,6 ',r " 1

I 1\,6 ,r,1\,.. 1
11\,6, 1\,1\,.. 1
11\,6;6',1\,.,1

I 1\,e,r ,6" 1 ]
11\,e, 1\',6" I
11\,e, 6 ,6 ",1

( 22 )

wh ich is valid 1"01' i. f. j f. k . Nole lhal if we exchange
view .i anel view I.. , we JUSI change lhe sign of l i and
lherefore we do nol change I;. A geo l1le lric inler prela-
lion of lhis is shown in figure 3. For co nvenience. we
rewril e equalion (19) in a more compacl form :

Thi s equation should bc intcrprcicd as giving lhe
Plückcr coordinatcs 01" L as a linear co rnbination of lhe
lines defin ed by lhe mcets ofthe proj cct ion plane s otthc
perspec tive matri cc s P j and P ." lhe cocffic ients bcin g
lhe product s 0 1" lhe proj ccti vc coo rdinales of lhe lines 11
and Ik .

The il1lage l i of L is lherel"ore ohlained hy appl y-
ing lhe l1lalrix P; (delin ed in seclion 3) lo lhe Plück er
coard'inales 01" L , hence lhe equat ion :

lo predi<':l f. frol1l lhe images I; and / , o f L. 11" L is
also in an epipolar plane 01" lhe camera pair ( i . .I )
il is in lhe lrifocal plane o I" lhe lhree call1eras and

Note that cquaiion ( 19) allows us lo prcdict thc co-
ordinatcs of a line I; in image i given two images l i and
I., o f an unknown 3D line in images j and k. cxccpt in
two cases where T ;(l j ,h) = o:

J
I. When lhe lwo planes dete rmined hy l i and f., are
idenlical i.e. when l i and h ai'e corresponding
epipo lar lines belween views j and k. Thi s is
equivalenl lo say ing lhal lhe 3D Iinc L is in an
epipolar plane o r lhe camera pair (j .!.:) . The meel
lhal appears in equ alion ( 19) is lhen O and lhe line
I ; is undcfined , see ligure 4. Ir L is nol in an epipo-
lar plane of lhe camera pair (i , j) lhen we can use
lhe equalion :

(20)

( 19 )
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prediction is not possible by any of the formulas
such as (19).

2. When lj and li: are epipolar tines between views i
and j and i and k, respectively. This is equivalent
to saying that they are the images of the same op-
tical ray in view i and that li is reduced to a point
(see figure 5).

C 'J

Figure 4 : When lj and h are corresponding epipolar
lines, lhe two plan es P Jl j and P[lk are identical and
there fore T ;(lj , ld = O.

L_----- C:'
(: ,

Figure 5: When lj and lk are epipolar lines with re-
spect to view i , the line li is reduced to a point, hence
T ;(li ,h) = o.

Except in those two cases , we have defined an applica-
tion T;. frorn 1F'*2 x 1F'*2 , the Cartesian product of two
duais of the projective plane, into 1F'*2. This application
is represented by an application T i from IR3 x IR3 into
IR3 . Th is application is bilinear and antisymmetric and
is represented by the three matrices Gi\ n = 1,2,3. It
is caJled the trifocal tensor for view i. The properties
of this application can be summarized in the foJlowing
theorem :

Theorem 1 The application T;. : 1F'*2 x 1F'*2 ----+ 1F'*2
is represented by the bilinear application T i sucli that

- T T .T ;(lj ,ld P i(P j r, !:::, P klÚ T i hasthe following
properties:

/ . /t is equal to O iff

(a) lj and lk are epipolar lines with respect to
the i th view, or

(b) lj and lk are corresponding epipolar lines
with. respect to the pair (j, k) ofcameras.

2. Let lk be an epipolarline with respect to view i and
li the corresponding epipolar line in view i, then
for ali lines lj in view j which are not epipolar
lines with respect to view i: T i(lj , lk ) li.

3. Similarly, let lj be an epipolar tine with respect
to view i and li the corresponding epipolar line in
view i, thenfor all lines lk in view k which are not
epipolar tines with respect to view i: Ti (l j, lk)
l i

4. /f lj and lk are non corresponding epipolar tines
with respect to the pair (j, k) of views, then
T(l j , lk) = t i , the trifocal tine of the ith view,
if the optical centers are not aligned alld O other-
wíse.

Proof: We have already proved point I. In order
to prove point 2, we notice that when lk is an epipolar
line with respect to view i, the line L is contained in
an epipolar plane for the pai r (i, k) of cameras. Two
cases can happen. If L goes through Ci , i.e. if lj is an
ep ipolar line with respect to view i, then li is reduced to
a point and this is point 1.a of the theorem. IfL does not
go through Ci, lj is not an epipolar line with respect to
view i and the image of L in view i is independent of its-
position in the epipolar plane for the pair (i , k) , it is the
epipolar line li corresponding to lk. The proof of point
3 is identical after exchanging the roles of cameras k
and j .

If lj and lk are non corresponding epipolar lines
for the pair (j, k) of views, the two planes (Cj , lj) and
(C/c, ld intersect along the line (Cj ,Cd. Thus, if C,
is not on that line, its image li in view i is indeed the
trifocalline t i, see figure 2. O

A more pictorial view is shown in figure 6: the ten-
sor is represented as a 3 x 3 cube, the three horizontal
planes representing the matrices Gi ,n = 1,2,3. It can
be thought of as a black box which takes as its input
two lines, lj and lk and outputs a third one, li. Hartley
has shown [Hartley (1994), Hartley (1997)] that the tri-
focal tensors can be very simply parameterized by the
perspective projection matrices 'P« , n = 1,2,3 of the
three cameras. This result is summarized in the follow-
ing proposition:

Proposition 16 (Hartley) Let 'P« , n = 1,2,3 be the
three perspective projection matrices of three cameras
in general viewing position. After a change of coor-
dinates, those matrices can be writien, P 1 = [13 O],
P 2 = [X e2,d and P3 = [Ye3,l] and the matrices
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G í' can lr« cxpressed os:

Figure 6 : A three-di rncnsi onal represcntati on of the tri-
local ten sor.

whcre tlie vectors X ( IL ) and y ( " ) ore tlie COIIlJII II vec-
tots ofthe niatrices X and Y. respecti vel v.

Tlie correspotuling tines in vie lV i a re represented liy
e " x e i» and can be obtained as T ;(Ij , n = 1, 2, 3
fo r an)' lj not equal to lj' (see proposition J9).

Proof: Th e nu llspace of G ;' is the set o f lines
su ch that T i(lj , Ir) ha s a ze ro in lhe n -th co ord ina te
for ali lines lj . The co rre spo nd ing lincs I; such that
li = T i (Ij , Ir ) a li go th rou gh lhe poinl represented by
e ,,, n = 1, 2, 3 in lhe -i -Ih retinal plan e . T his is tru c if
and only if is lhe image in the I.: - lh retinal pl ane ofthe
proj ec tion ray Ai 6. 8 i (n = 1) , 8 i 6. r ; ('/I. = 2) and
r i 6. Ai (n = 3): lr' is an epipo lar lin e w ith respecl
lo view i and theorern I, point 2, shows that ror cach
n. lhe corresp onding line in vicw r is ind ependem of l i '
Moreover. it is rcprescntcd hy e" x e i.h" O

A sim ila r rea soning applies lo lhe rnntriccs G i' '!':

Proposition 19 (Ha r t ley) The nullspaccs oft lie nuuri-
ces G( I' ore the three epipolar tines. no ted l i' . 11 =
1. 2,3. in the j -th retina! plan e o] the threc projection
mys o] cumera i. Thesc threc tines inte rsect (J{ the
ep ipo le ('j ,i . see figure 7. The corresponcling line s in
view i are represented b)' e " x ei ,j and can be obtain ed
as T i (Ij" Id ,n = 1, 2, 3 fo r auy i, not equa l to I;:'

ti = 11:

We use this propositi on as a dcfinition:

Definition 1 AII,v tensor ot' the [o nn (23) is a trifocal
fcnsot:

5.3 A third affine digression

If the th rcc ca me ras ar e a ffinc , i .e . if 8 i :::::: 8 j :::::: 8 /,; ::::::
e.l , then wc can read o ff eq uation (22) the Io rrn o f the
matriccs G ;' , l1 = 1, 2, 3.

Proposition 17 For affin e canteras, the trifo cal tensor
takes thc simp le fo rm:

[ I A ; e ; r', r,.. I I A ; e i r , A ,. I o ]I A i e ; A j r ,. I I A ; e iA,A,· 1 o
o o o

[ I e ; L r , r,. I I e ;r;r, A ,. I o ]I e ; r ; A j r ,.. I I e , r ; A iA,. I (I

o o o

J [ I r ; A ; r' , r , I , r ; A; r j A ,. 1 I r , A ; r' , e ,o I ]G ;= I r ;A;Air/.. 1 I r, A ; A j A,.. I I r,A;Ai e ,. I
I r ; A , e j r,. I I L A ie jA i. I (I

,5.4 AIgebraic and geornetric properties of the tri-
foca l tensors

The maU'ice s Gi' , '/I. = 1, 2, 3 have inler esling proper -
tie s wh ich are cl os el y rel ated to the epipo lar geol11e-
try o f th e view s j and k . We st arL with the foll owing
propos it ion , which wa s pro ved for exal11 p le in [H arll ey
( 1997) J. The proof hop efull y g ives some more geo me t-
rie insight of what is going o n:

Proposition 18 (HartIey) The IIwfrices Gi' are ()t'
ra llk 2 alltl fheir lIu llspaces are lhe fh ree ep ipola r lill es,
lIofetl Ir' in view k oI fhe fhree pmjecfioll rays ot' ('(1 //1 -
era i. These fhree lill es illferseCf (J{ fhe ep ipo le (' Li .

Figure 7 : The lines lj' (r esp . l r), 11. = 1, 2, 3 in thc
null spaces 01' lhe matrices G;"r (resp. G i' ) are lhe im-
ages 01' lhe th ree projecti on rays 01' carnera 'i . Hcncc,
they inte rse c t at lhe epipole e j . ; (res p . ( 'h' ,;). T hc cor-
res ponding epipo lar lines in ca rncra i are ohtai ncd as
T;{l j' . ld (rcsp. ror " cF 'r' (res p . l i cF i ;' ).

This pro vid es a geor netri c in tcrp rc ta tion o f lhe mat ri-
ce s G ;': they represem mappings Irorn lhe se t 01' Iine s
in view I.: lo lhe sct 01' points in view .i locatcd on the
epipo lar line li' dcfincd in prop osition 19. This rnap-
ping is geo rnc trically delined hy laking lhe inl er section
o I'the plan e delined by lhe oplica l ce nle r o I'lh e I.: th ca l11-
e ra and a ny line 01' ils relinal plan e w ilh lhe '/I Ih projec-
tion ray o I'lhe ilh came ra and ronning lhe image o I' lhi s
po inl in lhe j lh camera . Th is llo inl does nol ex ist whe n
lhe pl ane conlain s lhe projection ray. Th e correspond-
ing lin e in lhe {,:lh retinal plane is lhe ep ipo lar line
delined in propositi on 18. Moreover , the lh ree co lum ns
01' G ;' represenl three poinls which ali bel ong to the
epipo lar tine li'.

Similarl y, lhe maU'ices G;"I' represe n t l11appings
fro l11 the set oI' lines in view .i to the seI 0 1' poinls in
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view J.: located on the ep ipo lar line lí.:' .

Remark 1 It is importan t to note that the rank of the
mat rices G " cannot be less than 2. Consider for exam -
ple the case n = 1. We ha ve seen in prop osition 18 that
the nullspace ofG 1 is the image of the projection ray
A i t::, 8 i in view k . Under our general viewpoint as-
sumption, this projection ray alld the opt ical center Ck
define a unique plane unless it goes througli Ck, a situ -
at ion that CCI/1 be avoided by a change of coordinates in
the retina ! plane of the ith camera. Theref ore there is a
unique line in the righ t nullspace ofG; and its rank is
equal to 2. Simi lar reaso nings app ly to and Gr.

A question that will turn out to be important later
is that 01' knowing how many distinct lines lk (resp. lj)
can there be. This is described in the following propo-
sition:

Proposition 20 Under the general viewpo int assump-
tion, tlie rank of the matri ces [lLli and [1; 1; 1]] is
2.

Proof: We know from propositions 18 and 19 that
lhe lhe ranks are less than 01' equa l to 2 because eac h
tripl et 0 1' lines intersect at an ep ipole. In order for the
ranks to be equal to I, we would need to have only one
line in ei ther retinal plane. But this would mean that
the three planes defin ed by Ck (resp. Cj ) and the three
projection rays 01' the i th ca rnera are identi cal which is
impossiblc since C; I- Ci. (resp. C j I- CiJ and the
three projection rays o f the it h camera are not cop lana r.
O

Algebraically, this implies that the three determi-
nants det( G i' ), n = 1,2 ,3 are equal to O. Another con-
strainl impli ed by proposit ion 20 is that the 3 x 3 deter-
minants forrned with the three vec tors in the nul!spaces
ofthe G ;" 'n = 1, 2, 3 (resp . ofthe Gi T ,n = 1,2,3)
are equal to O. It turns out that the applications T i , i =
1,2 ,3 satisfy other algebraic constra ints which are also
important in practic e.

The quest ion 01' characterizing exactly the con-
stra ints sa tisfied by lhe tensors is 01' great practical im-
portance for lhe problem 01' est ima ting the tensors from
tripl cts 01' line correspondences (see [Faugeras and Pa-
padopoul o ( 1998)]). To be more specific, we know that
the tensor is equ ivalent to the knowledge 01' the three
pers pec tive projection matrices and tha t they depend
upon 18 parameters. On the other hand a trifocal tensor
depends upon 27 parameters up to sca le, i.e. 26 pa-
ramcters . To be more precise , this means that the set
of tri focal tensors is a mani fold of dimension 18 in the
projcctivc space of dimensio n 26. The re must therefore
cxis t constra ints between lhe coefficients that define the
tensor, Our next task is lo discover some 01' those con-
stra ints and find subse ts 01' thern which characterize the
trifocal tcnso rs, i.e . that guarantee that they have the
1'01'111 (23).

To simp\ify a bit the notations, we will assume in
lhe sequeI that i = 1, j = 2, k = 3 and will ignore the
i th index everyw here, e.g. denote TI by T .

We have already seen severaI such constraints
when we studied the matrixes G" . Let us summarize
those constra ints in the fol!owi ng proposition :

P roposition 21 Under the general viewpoint assump-
tion, the trifocal tensorT satisfie s the three constraints,
called the rank con straints:

rank( G n
) = 2 => det(G ") = O n = 1, 2, 3

The trifocal tenso r T satisfies the two constraints,
called the epipolar constraints:

rank( [q q]) = rank( [q q q]) = 2 =>
Iq I= I q I= O

Those five constraints which are c1early algebraically
independent since the rank constraints say nothing
about the way the kernels are related constrain the form
01' the mat rices G " .

We now show that the coeffi cients of T sat isfy
nine more algebrai c constrai nts of degree 6 which are
defined as follows. Let en , n = 1,2 , 3 be the canon-
ical basis 01' 1R3 and let us eonsider the four \ines
T ( e k 2 ,ek3 )' T ( e I2 , e k3 ) ' 7 (e k2 ,e/3 ) and T ( e /2 ,eI3 )
where the indexes k2 and l2 (resp. k3 and l3) are dif-
ferent. For example, if k2 = k3 = 1 and lz = l3 = 2,
the four lines are the images in camera I of the four 3D
\ines r 2 t::, f 3 , A 2 t::, r 3 , r 2 t::, A3 and A2 t::, A3 .

These four lines can be chosen in nine different
ways satisfy an algebraic constraint which is detailed in
the followi ng theorem which isproved in [Faugeras and
Mour rain (1995b)).

Theorem 2 The trifocal tensor T satisfies the 9 alge-
braic constraints of degree 6, called the vertical con-
strai nts:

I T 'k 2k3T ' k213T ' /2/3 I1 T 'k2k3T '12k J7'/2 /3 I -
I T '12k3T ' k 213T .121J 11 T' k2k3T '12k3T ' k 213 1=O,

(24)

where T ,lm represents the vec tor T ( el , em),

The reade r can convince himself that if he takes any
general set of lines, then equation (24) is in general not
satisfied. For instance, let li = e . , i = 1, 2,3,4. It is
readily verified that the left hand side of (24) is equal to
-2.

Referring to figure 6, what theorem 2 says is that
if we take four ver tical columns of the trifoca l cube
(shown as das hed lines in the figure) arra nged in such
a way that they form a prism with a square basis, then
the expression (24 ) is equal to O. Thi s is the reason why
we cal! these const ra ints the vertical constrai nts in the
sequeI.
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It turns out that lh e samc kin el 01' relaiions hold for
lhe o the r two principa l d ircciion s o lthc cube (shown as
so lid lines o f dilfcrcnt widths in lhe samc figure ):

Theorem 3 The I rifá {'([ I tenso r T sat isfie s al so lhe
nin e algchrai« const raints, ca llccl lhe row constrain ts:

I T k,.k"TÁ.,./:,T', h ·11 T k, .Á·"T', .k"T" .I:. I -
I T',. Á·"Tk,.,,,T, , .I,, 11 T k, .Á·"T', .k;,T k, .I" 1= 0,

(25)

and lhe nin e algebrai c coustraints. called lhe column
constraints:

IT Á:, Á'c T k" ".T,, ,". 11 T Á,kc.T" Á·c.T" ,c. l-
IT" Á'" T Á·" ., .T" ,c. I1T Á,Á" T " k".T,." , . 1= (J

(26)

Proof: We do lhe proof for lhe Iirst sct of con xtruints
wh ich co nccrn lhe co lumns of lhe matri ccs G il. Th c
proo f is ana logous for lhe othcr sct concerning lhe rows.

T he th ree co lumns o f G il represenl th rcc poinls
G' h: ' I,: = 1, 2 , 3 of lhe cpi polar line 12 (scc lhe d is-
cuss ion a lter proposition 19). To he co ncre te , lct us
con sid cr lhe Iirst two co lumns o f G I and G 2 , lhe
proof is s imi lar for lhe o the r co rn bina tio ns.We cons idc r
lhe two se ts of poi nls dcfi ncd hy {/2G : + b2G i and
{/2Gf + These two seis are in proj cct ivc cor-
rcsp onden cc , lhe col lin eation hcin g lhe idcruity. lt is
known th at lhe lin e j oining two corrcsponding poinls
en velops a conic. It is eas ily shown that lhe dci crmi-
nanl 01' lhe ma tr ix defining this coni c is equa l lo :

I TI 1T l.2T'2.2 I1T IIT2.IT22 I -
I T 2 .JTI .2T2. 2 11 TI .IT2.ITI2 I

In order lo show tha t thi s exp ress ion is cq ua l lo 0 ,
we show that lhe co n ic is degenerare, co nta in ing two
po ints . T his result is readil y obta ine d íro m a gcome ui c
interpret ation 01' what is go ing on.

The poinl {/2G{ + b2G i is lhe image by G 1 of
lhe lin e (/ 2ej + b2e 2 , i.e . lhe firs l se I of poinls is lhe
image by G J o f lh e pen c il 01' lin es go ing lh rough lhe
poinl e3. Using aga in the geometric inlerprel ali on o f
G ' , we re ali ze lhat th ose points are the images in the
seeonel im age or the points 0 1' inler seeli on o f lhe flr st
pr oi ecti on ray AI 6 8 I of the fl rs t came ra w ilh the
penei I 0 1' p lanes go in.g throu gh the lhird projee lion ray
T 3 6 A 3 01' lhe lhird camera. S im ilarly , the second set
01' points is the image of the points o f int er seclion of lhe
second proj eetion ray 8 1 6 ri 01' lhe rirst camer a wit h
the penci! 01' p lan es going through the third projecli on
ray r 3 6 A :1 01' the thi l:d camera .

The lin es j oin ing lwo corresp onding po inls o f
those two se ts are thu s the images o f the lines j oining
lhe two points of in le rsection o f a p lane co nta in ing lhe
thirel projectio n ray r 3 6 A, 01' lhe third eame ra with
the firs l and the second projection rays , AI 6 8 I and
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8 1 6 ri ,of the first ca rnera. Th is line lies in the third
proj ecti on plane 8 I of lhe firsl ca rnera anel in the pl an e
TI of the pcncil . Th ere fore it gocs throu gh the point o f
intcrscction o f lhe third proj ccti on plane e I 01' the first
carncra anel the thir d pr ojecti on ray 8 2 6 r :1 o f lhe
thi rd carneru, sce figure 8. In im age two , ali lhe lines
goi ng ihrough two corrc sp on din g poi nts go throu gh lhe
imagc o f th at po int. A spcc ial case occu rs whe n the

TI

Figure 8: A plan e o f lhe pene il o lax is r 3 I:::. A3 int er-
sec ts lhe plane ri al on g a line go ing through lhe po int
ri 6 r , 6 A :1· T he poinls a({/2 , b2 ) anel b ({/2, b'2 ) ar e
lhe images by G I ar {[.2 G : + b2Gi and {[.2 G f +
rcsp ect ively.

plane TI go es through lhe tirst opiica l conter, lhe two
poirus are identi cal to lhe epipo le ('2 , I and the Iine j oin-
ing thcrn is no t de lineei. T hc rclorc lhe co n ic is red uccd
lo lhe two poin ts C2 ,1 anel lhe point o f int ersecti on o f
lhe two lines (G : , Gf) and (Gi , This po int is lhe
image in the se co nd carner a 01' th c poinl o f int ersecti on
r I 6 r 3 6 A:1 o f the firs t projection plan e , ri , o f lhe
first carncra w ith lhe third projccti on ray, r :1 6 A :1, o f
lhe third camera, O

T he thco rern elraws our att cntion lo thrce se is o f th rcc
po inls, i.e . th rec triangles, which have some very in-
leresling properti es . T he lri an gl e lh al ca me up in lhe
proor is lhe one whose ve rtexes are lhe imag es o r lhe
po ints AI = ri 6 AI 6 8 a , B I = ri I:::. 8 a I:::. r :1
and D I = r I 6 r 3 6 A a. The o the r two lri an gl es are
lh ose whose verlexes are lhe images 01' the poinls A '2 =
AI I:::. A 3 6 8 a , B 2 = AI 6 8 :1 I:::. r:1, D '2 = A I I:::.
r 3 I:::. A a on one hanel, anel A :1 = 8 1 I:::. A:1 I:::. 8 a ,
B a = 8 1 6 8 :1 6 r a , D a = 8 1 6 r :l I:::. A I on the
othe r.

Not e lh al the lhree se ts 01' vertexes A I , A 2 , A:1,
B I , B 2 , B3 and D I , D 2 , D a, ar e aligneel o n lhe lhree
projecli on rays o f lhe lhird came ra and lherefore
lheir images are also ali gn eel, lhe three lin es / 2 1 =
(a i , (J.2, (/:l), 122 = (bJ , b2 , b:l ) anel 12:1 = (d i , ri:!. rl:d
co nverg ing to the ep ipole 1'2, :1, see figure 9. The co rre-
spo nding epipol ar lines in image 3 are represented by
h; = ea.2 x e ; , oi = 1, 2, 3, resp eclivcl y. Note that a li



poi nts (Li , bi , di , i = 1, 2, 3 can be expressed as sim-
pIe functio ns 01' the co lumns of the matrixes G " . For
example:

Figure 9 : Th e three triangles have corr esponding ver-
texes aligned on epipolar lines for the pair (2,3) 01' im-
ages.

Th e same is true 01' the constraints on the rows 01'
lhe matrices G " . More spec ifically the co nstraints (26)
int rodu ce nine other po ints (HiJC , lVIi ), i = 1,2,3
with H I = r i l::i A 2 l::i O2, K I = r i l::i O 2 l::i r 2,
M I = r i l::i r 2 l::i A 2, H 2 = AI l::i A 2 l::i O 2,
K 2 = A I l::i O 2 l::i r 2 , M 2 = A I l::i r 2 l::i A 2,
and H 3 = 0 1 l::i A 2 l::i O 2, K 3 = 0 1 l::i O 2 l::i
r 2, M 3 = 0 1 l::i r 2 l::i A 2 . The three se ts of
points H , , H2 , H3 , ](1 , ](2 , ](3andJ11l, lVh , 1113 are
aligned on the three projection rays 01' the second ca rn-
era and therefore their images are also aligned, the
three (ines = (h l ,h2,h3 ) , = (k l , k2 ,k3 ) and

= ('171'1,777.2, 7Tl.3) converging to the ep ipo le e3,2'

Th e co rresponding epipo lar lines, l; i ' i = 1, 2, 3 in im-
age 3 are represented by e2,3 x e. , i = 1, 2, 3, respec-
tively.

Note that this yie lds a way 01' recovering the fun-
dament aI ma trix F 23 s ince we obtain the two epipo les
e2 ,3 and e3 ,2 and three pair s of co rresponding epipo lar
lines, in fac t six pairs. We wi ll not add ress further here
the problem 01' recoveri ng the epipo lar geome try oI' the
three views, let us simp ly menti on the fact that the fun-
damenta i matrices whic h are recovered from lhe trifocal
ten sor are conipatible in the sense that they satisfy the
constrain ts ( 17).

Th ere is a further set 01' constraints that are sa tis-
ti ed by any trifocal tensor and are also 01' interest . Th ey
are describe d in the next pro position:

Proposition 22 The trifoca l tensor T satisfies the ten
algebraic constraints, called the extended rank con-
straint s.

3

rank( L ÀnGn ) 2 VÀn n = 1, 2, 3
n =l

Proof: The proof can be done either algebraically OI'

geometrically. The algebraic pro of simp ly uses the pa-
rameterization (23) and verifi es that the constraints de-
scribed in proposition 23 are sat isfied. In the geometric
proof one notices that for fixed values (no t ali ze ro) of
the Àn 's, and for a give n line l3 in view 3, the poin t
which is the image in view 2 of line l3 by Àn G n
is the image of the point defin ed by :

ÀI1'fll::i (AI l::i 0 r) + À21'fll::i (0 1 l::i r r) +
À31'fll::i (r i l::i AI )

Thi s express ion can be rew ritten as :

1'fll::i (ÀIA l l::i 0 1 + À20 l l::i ri + À3 r l l::i A I )
(27)

The line ÀIA l l::i 0 1 + À2 0 l l::i r i + À3r l l::i A I
is an opt ical ray 01' the firsl camera (proposition 8), and
when l varies in view 3, the point defined by (27) is we ll
defined except when l is the image of that line in view
3. In that case the meet in (27) is zero and the image of
that line is in the null space of À n G ". O

No te that the proposition 22 is eq uiva lent to the van-
ishing of the 10 coefficients of the homogeneous poly-
nom ial of degree 3 in the three variables Àn , n =
1, 2,3 equ al to ÀnGn ). The coefficients
01' the terms n = 1,2 ,3 are the determ inant s
det(G n) , n = 1, 2, 3. Therefore the ex tended rank con-
straints co ntai n the rank cons traints.

To be complete, we give the express ions of the
seve n extended rank co nstra ints which are different
from the three rank constraints:

Proposition 23 The sevell extended rank const raints
are given by:

>.i>'2 1G: G ; 1+ I G: G ; G; 1+ 1G i G; 1= o
(28)

),i),3 1G: 1+ 1G: G; 1+ I G; 1= o
(29)

),; )" 1Gi G ; G ; 1+ I G i G; 1+ 1G : G ; G ; 1= o
(30)

..\;..\ 3 1G i G ; I + I Gi G; 1+ 1 G; G ; 1= o
(3 1)

),;),1 1 G; 1+ 1 1+ 1G : 1= o
(32)

'\; ..\2 1 G; I + I G ; 1+ I G i 1= o
(33 )

>' 1>' 2>'3 1G: G ; 1+ 1G: G; 1+ I G i Gg 1+
1Gi G; 1+ 1 G; 1+ 1 G ; G ; 1= o

(34)
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5.5 Constraints that characterize the tensor

We now show two results which are related to the ques-
tion of finding subsets of constraints which are suffi-
cient to characterize the trifocal tensors . These subsets
are the implicit equations of the manifold of the tr ifocal
tensors. The first result is given in the following theo-
rem :

Theorem 4 Let T be a bilinear mapping froni 1P'*2 x
1P'*2 to 1P'*2 which sat isfies the fourteen rank, epipolar
and vertical constraints. Then this mapping is a trifo -
cal tensor, i.e. it satisfies definition 1. Those fourteen
algebraic equations are a set of implicit equations of
the manifold of trifocal tensors.

The second result is that the ten extended constraints
and the epipolar constraints characterize the trifocal
tensors :

With obv ious notations, we have in parti cular :

Let us now interpret this equation geornetrically: the
line represented by the vector x i.e. the line
going through the points xiI) and x àl ) belongs to the
pencil of lines defined by the two lines represented by
the vectors Z I and Z2. Th erefore it goes through their
point of intersection represented by the c ro ss-product
ZI x Z2 and we write as a linear combination of
(I) -

X I and Z I Z2:

= + (31ZI x Z2
We write e2,1 for Z I x Z2 and note that our reasoning
is valid for xin ) and x àn) :

Theorem 5 Let 7 be a bilinear mapping from 1P'*2 x
1P'*2 to 1P'*2 which satisfie s the twelve extended rank and
epipolar constraints. Then this mapping is a trifocal
tensor, i.e. it satisfi es definition 1. Tho se twelve alge-
braic equations are another set of implicit equations of

of trifocal tensors.

The proof of those theorems will take us some
time. We start wi th a proposition we will use to prove
that the three rank constraints and the two epipolar con-
straints are not sufficient to characterize the set of trifo-
cal tensors :

Prop osit ion 24 lf a tensor T satisfies the three rank
constraints and the two epipolar con straints, then its
matrices Gn, n = 1,2,3 can be written:

The same exact reasoning ca n be applied to the pairs
n = 1, 2,3 yielding the expression :

Y (n) y (n) $;
I = "Yn 2 + Un e3,1

We have exchanged the roles and for rea-
sons of symmetry in the final expression of G n . Re-
placing and by their values in the defin ition
(36) of the matrix G n , we obtain :

G n ( + ) X(n)y(n)T + Ó X (n ) T + (3 y (n )T= Cl<n In 1 2 n 1 e 3 ,l n e 2 , l 2

We can absorb the coefficients ón in xin ) , the coefficients
(3n in and we obtain the announced relation. O

[X (I) x X(1) X (2) x X(2) X (3) x X(3)]I 2 I 2 1 2

ZIT i + z2TI

where e2,1 (resp. e3,1) is a fixed point of image 2
(resp . of image 3), the three vectors x(n) repres ent
three points ofimage 2, and the three vectors y (n ) rep-
resent thre e points of image 3.

Pro of : The rank constraints allow us to write:

(37)

P roof: In order to show this, we show that the nine
vertical constraints imply that 7(121 ,131) = O for ali
pair of epipolar lines (l 21 , l31), i.e . for ali pairs of lines
such that l21 contains the point e2,1 and l31 contains
the po int e3,1 defined in (24) . Indeed, this implies that
a n (1I1x (n)) . (y (n)TI3d = O for alI pairs of epipolar
lines (121, 131) which implies an = Ounless either x (n)
is identical to e2,1 or y (n ) is identical to e3,1 which
contradicts the hypothesis that the rank of Gn is two.

In order to show this it is sufficient to show that
each of the nine co nstraints implies thatT (hl i , hlj ) =
O, i, j = 1,2,3 where 12li (resp. 131j) is an epipolar
line for the pair (1,2) (resp. the pair (1,3)) of cameras,

The next proposition is a proof of theorem 4 tha t the
fourteen rank and epipolar con straints characterize the
set of trifocal tensors:

P roposit ion 25 Let T be a bilinear mapping from
1P'*2 x 1P'*2 to 1P'*2 which satisfies the fourteen rank ,
epipolar and vertical constraints. Then its matrices G n

take the form:
(36)

where the six vectors n = 1,2, 3 repre-
sent six points of the second image and the six vectors

n = 1,2,3 represent six points of the third
image.

The right nullspace of Gn is simply the cro ss-
product x the left nullspace being x

Those two sets of three nullspaces are of rank 2
(proposition 21). Let us consider the first set. We can
write the corresponding matrix as :
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going the ith (resp. the jth) point of the canonical ba-
sis o This is sufficient because we can assume that, for
example, e2 , ] does not belong to the line represented by
e 3 . In that case , any epipolar line l2 1 can be represented
as a linear combination of 12 1J and h12 :

Similarly, any epipolar line l 3J can be represented as a
linear combination ofl311 and 13J2 , given that e3, 1 doe s
not belong to the line represented by e 3 :

We now use the constraint (24) :

to replace the coefficient of the second term by
À] À 3 À 4 1I À] À 2 À 4 I. The coefficient I À] À 3 À4
is a factor and we have:

T( I À 2À3À4 1 ek2 - 1À ]À3À4 1 e12 ,

I À ]À3À4 I ekJ+ I À JÀ2À3 [ el J ) =
I À IÀ3).4 I (I ). 2À 3).4 I À I- I ).1).3).4 1).2 +

I ).IÀ2).4 I ).3- I À IÀ2).3 I À 4)

The bilin earity of T allows us to conclude that
T(121 ,l3tl = O.

To simplify the notations we defin e:

To help the reader follow the proof, we encourage him
to take the example k 2 = k3 = 1 and l2 = l3 = 2.
If the tensor T were a tri focal tensor, the four lines
)'1 , À2 , À3 , À4 would be the images of the 3D lines
r 2 /'; r 3 , A 2 /'; r 3 , r 2 /'; A 3 , A 2 /'; A 3 , respectiv ely.

We now con sider the two lines di and d2 in im-
age I which are defined as follows . dI goes through
the point of intersection of À I and À2 (the image of
the point r 2 /'; A 2 /'; r 3 ) and the point of intersec-
tion of the lines À3 and À4 (the image of the point
r 2 /'; A 2 /'; A 3 ) . In our example, di is the image
of the projection ray r 2 /'; A 2 . d2 , on the other hand,
goes through the point of intersection of À2 and À4 (the
image of the point A 2 /'; r 3 /'; A 3 ) and the point
of intersection of ÀJ and À 3 (the image of the point
r 2 /'; r 3 /'; A 3 ) . In our example, d2 is the image of
the projection ray r 3 /'; A 3 . Using elementary geome-
try, it is easy to find:

À] = T(ek2,ek3)
À 3 = T(ek2 ,el3)

À 2 = T(eI2,ekJ

À 4 = T (el2, el 3)

The second factor is seen to be equal to O because of
Cramer's relation.

We therefore have two set s of three line s, one
in image 2 noted lau , i = 1,2,3, one in image 3
noted l 3l j ,j = 1,2 ,3, corresponding to the choices of
k2 , l 2 , k 3 , l3 and such that T(hli , 131j ) = 0 , i , j =
1,2 ,3. For example, one of the lines l 21 i is represented
by I ).2 À 3 À 4 I ek 2- [ ).] À 3 ).4 . I el 2 and one of
the lines l 31 j is represented by I À I ).3 ).4 I ekJ + [
À] À 2 À 3 I el J •

Let us see what this means in terms of the linear
applications defined by the matrices G " . Consider the
first line in image 3, l311 its image by G "' , 17, = 1,2 ,3
is a point on the line l2' 17, = 1,2,3. According to
what we have j ust proved, those three points are a lso
on the thre e lines l 2l i , i = 1,2 ,3, see figure lO. This
is only possible if a) the three lines laic, i = 1,2 ,3
are identical, which they are not in general, or if b) the
three points are identical and the three lines go through
that point. The second possibil ity is the correct one and
implies that a) the three points are identical with the
point of intersection , e2,1, of the three Iines l;\ 17, =
1,2,3 and b) that the three lines [2I i , i = 1,2 , 3 go
through e2 ,1 ' A similar reasoning shows that the three
lines l3 ] j , j = 1,2,3 go through the epipo le es.i .

d J =1 À 2 À 3 À 4 I À I - I À J À 3 À 4 I À 2
d 2 =1 À J À 3 À 4 I À 2+ I À I À 2 À 3 I À 4

According to the definition of the lines À I , À2 , À3 , À4 ,
di is the image by T of the two lines (I À 2 À 3 À 4 I
ek2- I À ] À 3 À 4 I e12, ek 3) and d2 the image by T 01'
the two lines (eI2' I À] À 3 À 4 I ek 3+ I À I À 2 À 3 1el J.

We now proceed to show that T (I À 2 À 3 À 4 I
ek 2- I À I À 3 À 4 I e12 , I À I À 3 À 4 I ek3+
I À] À 2 À 3 I e13 ) = O. Using the bilinearity of T , we
have:

T( I À 2À3À4 I ek2 - I À] À 3À4 I e12 ,

I À]À3À4 1ek3+ I À IÀ2À3 I e13) =
I À 2À3À4 11 À]À3À4 IT(e k2,ekJ +
[ À 2À3À4 1I À I À 2À3 IT(ek 2, e13) -
IÀ]À3À4 11 À IÀ3À4 IT(eI2, e k3)-
I À]À3À4 11 À]À2À3 1 T(eI 2 ,eI3)

Figure 10: The three lines lau , i = 1, 2, 3 are identical ,
see the pro of of proposition 25 .

This completes the proof of the proposition and of
theorem 4. O

An intriguing que st ion is whether there are other sets of
constraints that imply this parametrization, or in other
words does there exist simpler implicit parametrization
of the manifold of trifocal tensors? One answer is con -
tained in theorem 5. Before we prove it we prove two
interesting results , the first one is unrelated, the second
IS:
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Proposit ion 26 AIlY bilinear II/(/ppillf; T wliich satis-
fi es the 14 rank , epipolar {///(I vertical constraints also
satisfies the 18 ro H' and CO I Il Il IllS constraint s.

Irwe use lhe paramctrizati on (35) and evalua te lhe
constraints (28-33) , we find:

Proof: The proof consists in noticin g that if T satis-
fies lhe rank , epipo lar and vertical constraint s, accord-
ing lo prop osition 25 , it satisfies definit ion 1 and thcrc-
fore, according lo theorern I 3, it satisfies lhe row and
column constraints. O

The reader may wonder about lhe tcn cx tcndcd
rank const raint s: Are they sufficicnt lo charactcrizc lhe
lrilinear tensor? lhe following proposiii on unswcrs this
questi on ncgativc ly.

Proposition 27 The teu extended rank const raints do
not imply lhe ep ipo la r const raint s.

-(/"2 I e "2 ,1 X( l ) X ( 2 ) II e 3,1 y (l ) y( 2 ) I
-(/3 I e "2 ,l X (I) X( 3) II e :l ,l y(l) y( 3) I
- (/ 1 I e "2 ,l X (l) X ( "2 ) II e 3 , l y( l ) y (2 ) I
- (/:1 I e"2,l X ( "2 ) X ( 3 ) II e :! ,l y ( 2 ) y P ) I
- (f I I e2 ,l X (I ) X ( 3 ) II e :l , l y (l ) y (3 ) I
- (/2 I e2 , l X ( "2 ) X (3 ) II e:u y ( :! ) y( :n I

(38)

(39)

(40)

(41 )

(42)

(43 )

Proof: The proof consi sts in cxhibiting a counterex-
ample. The reader can verify that thc tensor T defined
by:

[O O O] [ - 1 -1 O]G 1 1 -1 O G:!= O O O
1 O 1 O 1 O

1 O 1 ]a [ O -1 OG =
O O O

satisfies lhe ten extendcd rank constraints and that lhe
corresponding three left nullspac es are the canonic lines
represent ed by en , n. = 1, 2, 3 which do nol satisfy one
of the ep ipolar constra ints . O

Before we prove theorcrn 5 we prove lhe following
propo sitio n:

Proposition 28 The th ree rank constraints and lhe two
ep ipo lar constraints do 1101 cha racteri ze lhe set oftrifo-
ca l tensors.

Proof: Indeed , proposition 24 gives us a parametriza-
tion of lhe matrices Gn in that case. lt can be verified
that for such a parameri zation , the vertica l constraints
are not satisfied. Assume now that the rank and epip o-
lar constrain ts imply that rhe tensor is a trifocal tensor,
then, according lo propos ition 2, it satisfies lhe vertical
constra ints, a contradiction. O

We are now ready lo prove theorern 5:
Proof r The proof consists in showing that any bilinear
application T that satisfies the fivc rank and epip olar
constraints , i.e. whose matr ices G " can be written as in
(35) and lhe remaining seven extended rank constraints
(28-34) can be writl en as in (37) , i.e. is such that (/n =
O, n = 1, 2,3 .
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In those formul as, our attention is drawn lo deterrni-
nants of lhe Iorm I e2 , 1 X {i ) X U ) I, -i i= j (type 2)
and I e 3 , I y( i ) y (j) I. i i= j (type 3). The null ity of
a determinam of lhe first type impl ies that the epipole
e2, l (resp. e3 , l ) is on the line defined by lhe two
point s X( i ) , X (j) (resp. Y{i) , y (j)) , if the correspond-
ing points are distinct .

If ali deterrninants are non zero , lhe constraints
(38-43) imply that ali (/ n ' S are zero. Thin gs are slightly
more compli cated if some of the deterrninants are equal
lo O.

We prove that if lhe matrices G " are of rank 2, no
more than one of the three determinants of each of the
two types can equal O. We consider several cases.

The first case is when ali point s of one type are
differenl. Suppose first that the three points represented
by the three vectors x (n) are not aligned. Then, hav-
ing two of the determi nants of type 2 equal to Oimp lies
that lhe point e"2. ! is identic al to one of the points x( n )
since it is at the intersection of two of the lines they de-
fine. But , according to equation (35) , this implies that
the corresponding matri x G " is of rank I, co ntrad icting
the hypothesis that this rank is 2. Similarly, if the three
points x (n) are al igned , if one determinant is equal to O,
the epipole e2, 1 belongs to the line (X(I) , X( "2 ) , X (3 ) )

which means that.the three epipolar lines l1, are
identical contradicting the hypothesis that they form a
matri x of rank 2. Therefore, in this case. ali three deter-
minants are non null .

The second case is when two of the point s are
equa l, e.g . X(I ) X (2). The third point must then
be diffe rent, otherwise we would only have one epipo-
lar line contradictin g the rank 2 assumption on those
epip olar lines, and, if it is di fferent , the epipo le e 2 , I

must not be on the line defined by the two point s for
the same reason. Therefore in this case also at most one
of the determinants is equal to O.

Having at most one determinan t of type 2 and one
of type 3 equal to O implies th'at at least two of the a"
are O. This is seen by inspecting the constraints (38-43).



11' we now express the seventh constraint :

ai 0,2 0,3 I y{l) y(2) y(3) 11 X(l) X(2) X(3) I -

(I e 2,1 X(l) X( 2) 11 e 3 ,1 y(l) y(3) 1+
I e 3 ,1 y(l) y( 2) II e 2,1 X(l) X( 3) 1)0.1 +
(I e:3,1 y(l) y(2) I1 e 2,1 X( 2) X (3 ) 1+
I e 3 ,1 y( 2) y(3) 11 e 2 ,1 XCI ) X(2) 1)0.2 -

(I e 2 , 1 X( 2) X( 3) 11 e 3 ,1 y(l) y(3) 1+
I e:l,l y(2)y( 3 ) I1 e 2 ,lX(J) ,X(3) 1)0.3 +
(I e 2.1 X(l) X(2) I1 y(l) y(2) y(3) 1+

I e :3 ,1 y(J ) y(2) 11 X(J) X (2) X(3) l)al(L2 +
(I e :l,l y (2) y (3) 11 X(J) X(2) X(3) 1+

I e2, 1 X(2) X( 3) 11 y (l) y(2) y (3) 1)0,20, 3 -

(I e2 ,J X(J) X(3) I1y(l) y(2) y(3) 1+
IX(J) X(2) X(3) 11 e 3 ,1 y(J) y(3) 1)0.1(L3 ,

we (ind that it is equal to the third CLn multiplied by two
01' the non zero deterrninants, implying that the third CLn
is null and cornplcting the proof.

Let us g ive a few examples of the various
cases . Let us assume first that I e 2 ,1 X(l) X( 2) 1=
I e:l ,l y(l) y( 2) 1= O. We find that the constraints
(42), (43) and (41) imply 0'1 = 0,2 = CL:l = O.
The sccond situation occurs if we assume for example
I e 2 ,1 X( I) X( 2) 1=1 e 3 ,1 y(l) y( 3) 1= O. We find that
the constraints (43) and (41) imply CL2 = 0,3 = O. The
constraint (34) takes then the forrn:

and implies aI = O. O

Note that Irorn a practical standpoint, theorem 5 pro-
vides a simple set 01' sufficient constraints than theorem
4: The ten extended constraints are of degree 3 in the
clcmcnts 01' T whereas the nine vertical constraints are
of degree 6 as are the two epipolar constraints .

This situation is more or less similar to the one
with the E-ll1au'ix [Longuet-Higgins (1981 )]. It has
bcen shown in severaI places, for example in [Faugeras
( 1993)] proposition 7 .2 and proposition 7.3, that the set
of real E-matrices is characterized either by the two
equations:

or hy the nine equations:

In a somewhat analogous way, the set 01' trifocal tensors
is characterized either by the fourteen, rank, epipolar
and vertical constraints (theorem 4) or by the twelve
extended rank and epipolar constraints (theorem 5).

6 ConcIusion

We have shown a variety of applications of the
Grassrnann-Cayley or double algebra to the problem of
modeling systems of up to three pinhole cameras. We
have analyzed in detail the algebraic constraints satis-
fied by the trilinear tensors which characterize the ge-
ometry of three views. In particular, we have isolated
two subsets of those constraints that are sufficient to
guarantee that a tensor that satisfies them arises from
the geometry 01' three cameras. Each of those subsets
is a set of implicit equations for the manifald of trifocai
tensors. We have shown elsewhere [Faugeras and Pa-
padopoulo (1998)] how to use some of those equations
to parameterize the tensors and estimate them from line
correspondences in three views.
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on In telligent Agent s edited by Professor Hendler.

In the following short article, I seek to explore the issue of why so much attention
is starting to focus on the potent ial for AI in the area of information techno logy, with a
spccial emphasis on the use of "intelligent agent s" as the technological device that will get
IIS there . To summarize some of the key points, it is my content ion that we are current ly in
the early days of intelligent agents , analagous perhaps to the late 1970s viz. the emergence
of ru le-based expe rt sys tems . This is because AI, and intelligent agency in particular, is a
crucial tool in coping with the complexit ies of the information rich problems imposed by
the explosion of data residing on the current and future internet.

The Emergence of Intelligent Agency
During the mid-19S0s a funny thing happened to some of us in the AI planning comunity.
Discouraged by the lack of progress in thirty years of generat ive planning systems , we began
to explore new approaches in which the AI systems were situated in a changing world. We
bcgan to explore domain s in which "goal sat isfaction" had to compet e with reacting to
change 0 1' to take a second place to protecting the planner 's survival. My own research
group 's work in this area, for example, ranged from simple "react ive" mechanisms aimed
at coping with resp onding to rapid change in the world through to software archit ect ures
for integrating these reactions with more delib erative, tr aditional goal-based planning.!

As successes star ted to be reached with these technologies, some members of the planning
community t urne d to roboti cs as the proving grounds for the ídeas.? Rather than looking
at simulated, symbolic change in artificial worlds , we began to explore the complexit ies of
interacting with a physiçal world as perceived through robotic sensors . Others , deterred by
the then high-cost of robots and the vagarities of limited sensors and mechanical act uators,
turned to sof tbots3 (a variant on the earlier datab ase-oriented Knowboté) which would

I Sce http ://www.es.umd.edu/projeets/plus/
ht tp ://www.es.emu.edu/afs/es.emu. edu/userjjkr/www/roboties.html

JSce http ://www.es.washington.edu/researeh/projeets /softbots/www/index.html
http: //204-148 .98.169/seleet /wp.1l .html
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try to similarly roact to iUI uncon troll cd cuvi ro umc nt t lic inforrn ation onvi ro nrnent of
co iuputcr sys tcui» , anel Inter. t ho in ternet . T ho gelle ral tc rm "iutc lligcn t agcncy" started t o
lx : hoard a.t AI coufcrouccs , with a groWillg rcsearch conununi ty oxplori ng thoso iSSllCS of
agellt s wliich had ).!;oals a ud wliich al so had to Iuuctiou in a n ouv iro umcnt 1101. cornp lctely
t.hcirx to «out rol.

At a bo ut t lic samc tiuic, a scp arato conununity was forming a lso us ing tl ic tc rm "agents ,"
soniof.iuio s iu a s im ila r way. T his was tho sof /.w (J,n: (J,y cn/.s comrnun ity , which was cxp lo ri ng
how siual lcr a nel moro sc lf-rc lia nt p ioccs of coulc l lx: dcvclop od . T'hc idea of progr ama
which cou lc l ruu somowh at separata froui a liost onv iro nment, moviug across nctworks to
dcli ve r in format.ion , OI' more ofton cntcrtaiiuuont va lue, grc'0. Laugu agcs likc J ava aud
Act iveX , in which software could bc dcvclop cd iu onc placo a liei r un p ortabl y and rcl ocatably
in ano t licr, b ccamc a new focus of oxcitcmout.

Unfort.uu a tcly, thc blend of softw are- anel in to "In tc lligcnt software
agcll t s" has uot a lways bccn casy. Co nfusion botwccn thc use of thc tc n us in t.hc difforont
communit ies hns rc igucd , anel t. hc uiarriagc of t ho two tcclmologics has oftcu bccn a marringc
oi' convenience, a liei a to tli a t , a n un casy ou o. C urro nt ly, thcsc two ac ti vc and highly vis ib lo
«ornmuni ti cs a re bcginning to compoto a lld/o1' converge, anel t. h is has bccornc une of t hosc
"lio t" arcas in wl iich tho srnokc oftc n obscuros t hc real re su lts b ci ng made by thosc in t hc
Iorcfront of tho roscarch.

In tliis a rt.iclc , a n el thc spccial issu c it.'s includcd in , t lic foc us is on in telligcn t agen ts as
tho te rrn was usorl i11 thc AI commun ity, bu t with a li cmp hasis Oll t.hoso agellt.s functioning
in informatiou ri ch worlds, ra th cr t. han t.hc physi cal worlds of a utonomo us ro bots ." {Whilc
t horc a re many siniilari ti os betwccn robots a nd so ft.bots , t hc di ffcr en ce in crnphasis is <:leal'.)
T he p oint. I t.ry t.o in t. h is a rt.i<:le , a lld in my of t.he mticles inclucled ill t h is issuc ,
is t. hat. t. he marri age of AI t.cclm iquc s a nd ill forrna t.i on is 11M . Ol W of
Imt. Olle oi' lwccss ity, wi t.h t. ha t. ca ll aCCrlW t.o b ot.h comlllu llit.ies .

What are "intelligent agents"?
P u t. simply, t. he ).!;oal oi' AI WOl'k ill).!; 011 ÚI./.cUi.y cnl. n.qcnl.s is to <:reat.e a elva llced
art. ific ial illt.ell igellce p l'Ograms t.hat. nU! fllll< :ti oll llsd'lllly ill ell virolllllel lt.al llidlCs of irnpor-
t. a nce to hlllnall s . For physical agcllts , tl iese OllCS ill which it. is di fficlll t.
t.o pl ace humans , sueh as out.er space or sea bcels , or as ill t,llC core of a
IIIH:!ear rea<:t.or. For informatioll agent.s , t. he domains "v ir t. ual " - worl ds t. ha t. dOIl ' t. ex is t.
in Ollr sensory 11lliverse : sueh as t.lw infol'ln at.ioll 1'ich wo rl d oi' t. lw or t.llC i11t.era<:t. iv('

wo rl els being t alkeel abollt. in t. llC v irt.llal rea lit.y cOllllllllni t.,Y. A lt ho llgh SOll[('
s'yst.ems hav e s t.lllnblcd in t.o some simplcr probkllls whidl call adm ito t.o solll ti on llsillg Silll-
pie t.edmiques (for IWrfol'llling Intel'l lCt. usillg I lIfo r lllat.io n
Rct. r ieva l t.echniqlles) , the payoff is t.o syst.ems t. llil. t. call amp li(y hlllllall probklll-
solvillg abilit.ies a lHl/or fllll<:t. ioll a llt.ollomollsly in compkx worlel s t. llC cOlllp kx it.,Y is

b'y illformat.ioll co lllp!cx it,Y of t. llC
As wd l as t.he oft.-discusseel of so- calbl so ft.bot.s for illt.erJIct. ap p lica t. iolls. l.h e pot.ell-

!EEE gr.JII:l'l. ! nldliq r:nl Sysl.r:m.s nn ri lh á/' A 7i ]J li l'l/.ti lJT/.s , (11. Ar k ill . ('CI. ) Sp('('ial iSSllc' 1II) IlIt<'lIigc'lIl
l101>oti(' SvStC'IIlS. Ap ril. HHFi
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tial use of more significant "intelligent agents" is both diverse and economicalIy important.
Current applications being explored include the management of air traffic and other trans-

I

port services; aircraft flight control and mission analysis; the control of telecommunications,
power, and cornputer networks; transaction management in banks and insurance companies;
the monitoring and control of industrial processes; on-line fault diagnosis and malfunction
handling; the supervision and control of manufacturing operations; the provision and mon-
itoring of medical care; and the control of industrial robots. In addition, wearing a more
"theoretical" AI hat, what we learn from this endeavour is sure to have significant implica-
tions on how we view the nature of intelIigence and how we describe intelIigent behaviors.

To appreciate the problems inherent in designing such intelIigent agents, one need only
conside r the difficulty of operating in complex and diverse environments such as those men-
tioned above. To be effective, 01' to survive at all, these agents must be able to accommodate
conflicting goals, to choose among them, and to reason about how best to accomplish those
that are chosen. This choice, and the means chosen to realize these ends, will depend upon
the beliefs the agent has about present and future situations, and upon any committments
or intentions that may have been earlier decided upon. Often it will be necessary to obtain
more information about the tasks to be performed, either prior to choosing a plan of action
01' during its execution. Furthermore, knowledge of the world itself is frequently incomplete,
making it necessary for these agents to have some means of forming reasonable assumptions
about the possible occurrence of important events 01' the behaviors of other agents.

To make matters worse, all this has to be accomplished in a complex and dynamic world
typicalIy populated with many other agents. These other agents may be other computer
programs of varying complexities , 01' even human beings working interactively in the same
environment. The agent planning 01' deciding upon possible courses of action can choose
frorn an enormous repertoire of actions, and these in turn can influence the world in very
complicated ways. Moreover, because of the presence of other agents, and the many en-
vironmental "processes" that occur every day, the world is changing continuously-even as
the agent deliberates on how best to achieve its goals. In short, the system must deal with
an overwhelming amount of complex knowledge about an ever-changing world while at the
same time navigating its way towards its possibly changing goals.

The challenge of information technology: When too much IS

worse than none at all.

One problern that is beginning to claim the attention of a great many AI scientists is that
of scaling AI to much larger information domains. In particular, the "holy grail" for the
"inforrnation technologist" is clearly the internet - not just searching the pages World Wide
Web, but also taking advantage of the numerous databases and other reposito-
ries available on the "informat ion superhighway." In fact, the analogy to the development
of the interstate highway system makes clear a basic underlying assumption - that rapid
access to large amounts of information will be as crucial in the 21st century 's data rich
society as transportation needs were to the citizenry in the 20th. However, means for nav-
igating this new resource are still a puzzle - how is the user to find appropriate knowledge
given that so much is out there?
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Consider the situation of a medical professional in the next decade. A health care worker
is sitting at a terminal connected to the global information network. The amount of infor-
mation available to help in aiding a patient is staggering. The online information includes
patient records and the full history of all doctors, hospitalizations, tests , etc. concerning
the patient. Data is also available for thousands of other patients being treated worldwide.
Added to this are rnedical libraries , including all the most recent journal articles on little
known diseases (some written in languages other than the professional's own) , current data
about drugs and their interactions, information about past therapy plans and their results
(including contraindications) , and thousands of bytes more of multimedia information relat-
ing not only to conditions the patient might have, but to a vast array of medical conditions
which are not relevant to the current patient .

To put it mildly, the medical practitioner (01', in fact, any other user) is faced with a new
and daunting problem - how to find that information which is relevant to their problem,
and how to use that information to solve it. The information available via the network
will be overwhelming, and it is the ability to appropriately access, scan, process , modify
and use the relevant data that will be crucial in the future. Taking appropriate action will
require the ability to manage not just information, but also to apply knowledge about the
underlying networks, the organization of the data, and the particular problem being solved.

Information technology poses many exciting challenges to the AI researcher. New in-
ference classes and access mechanisms must be developed for efficiently exploring the ever
larger knowledge repositories available to users. New techniques must also be found for
"mining" the data stored in scientific and medical databases , and reasoning mechanisms
must be developed for extending software agents technology, tailoriug it to the creation and
use of large knowledge- based memories. As these techniques become more commercialIy
viable, we can expect to see the next great stride in the use of AI technology in industrial,
government, and scientific applications.

Information Complexity: Why Information Technology needs
AI
Given my earlier "definition" of intelIigent agents, with the particular emphasis on infor-
mation complexity as the measure of the complexity of the tasks to be performed, it is not
surprising that information technology problems have an appeal for AI researchers. But
more importantly, it should be noted that this same complexity is exactly the reason why
AI is so important to the future of inforrnation-based applications. To simplify the issue
drasticalIy, searching for relevant information is exactly a search problem, and what's more
the use of knowledge to direct this search is necessary for the searches to be successful. In
short, the same things that made rule-based expert systems attractive to those with limited-
domain decision-making problems, make AI technology attractive to problems concerned
with finding and using relevant information in information space.

In fact, information technology problems have paralIels, on a smalIer scale, in the expert
systems domain. Developing knowledge-based expert systems requires a vocabulary for
talking about and managing information. Expert systems developers, who realize that much
information can be used in multiple applications , have begun talking about "knowledge
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sharing" - mechanisms and infrastructure for finding and filtering appropriate knowledge in
distributed networks. In addition, the need forcommon "ontologies," shared representations
of the crucial information and relations in a domain, has led to the development of tools and
languages aimed at handling communication about information itself (not just its content).

The question obviously arises, however, as to which AI technologies might be most
appropriate for attacking information technology problems. The answer is that we need an
approach which can handle the features of these information problems: domains with high
information complexity, domains in which there is constant change, and domains in which
many players may interact in solving a prablem. In fact, however, these are exactly the
kinds of problems that intelligent agent techniques were designed to attack! Thus, it is not
surprising that many of the most successful attacks on complex information problems are
being led by this segment of the AI community.

A cautionary note, however. To date, while agent-based tools and techniques are very
promising, they still require the sorts of drastic domain limitations that were the hallmark of
the early successes in expert systems. For example, agents can be fairly complex but limited
in their domains of discourse, such as the Firefiy agent which allows one to interact with
other agents for domain-limited items such as music and movies'' or the University of Wash-
ington Internet softbot 7, which helps users with a set of Unix-based internet commands.
Conversely, the agents may be simpler but allow one to interact in a more complex domain,
such as the agents for electronic commerce currently under development''. However, much
current research is looking at how to scale these solutions to the much larger sizes and less
well-defined domains inherent in the internet and other large information spaces.

Thus, my contention in the introduction that the current world of agents has some of
the feel of the early days of rule-based expert systems. We're starting to see a promising
technology transitioning out of the laboratories in a limited way. The first companies
marketing agents are starting up, and the economic potential is promising, but not yet
realized. The future looks good (although, if we learned anything from the old expert
systems days, we'd better be careful not to oversell the technology)! In short, the use of
intelligent agents for information technology tasks is an important area of investigation and
development. In addition, the excitement of the intelligent agents field may be just what
the doctor ordered to get a somewhat moribund AI field back on its feet .
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Abstract: Th is papel' evaluates the shape discriminatory potential of the geometry vectors in the Hermite
Cubic Polinomial Representation . This potentia l is analyzed considering the classification of two species
of legume by the shape of leaf secondary veins .

Resumo: Este trabalho avalia o potencial discriminatório dos vetores da Representação Polinomial Cúbica
de Hennite na classificação de formas , Este potencial é analisado com base na classificação de duas
espécies de leguminosas pela forma das nervuras secundárias de suas folhas.

1. Introdução

Tamanho, forma , cor, textura e posição são a lguns
dos fatores utilizados no reconhecimento de objetos.
Experimentos psicológicos, entretanto, indicam que o
ser humano está apto a reconhecer objetos
considerando unicamente a sua forma , o que toma
este o elemento mais importante no processo de visão
e reconhecimento [N iklas (1994)].

Embora a forma apresente este pape l
preponderante no processo de reconhecimento, a
descrição e a comparação de formas não são tarefas
simples. '.

Recentemente, com a disponibilidade de meios
eletrônicos de aquisição de dados, um grande número
de trabalhos que tratam do recon hecimento e
classificação baseado em formas tem sido
apresentado na literatura. Estes trabalhos, em sua
maioria, empregam descrição de formas realizada a
partir de medidas de comprimento, largura, área ou de
relações entre estas medidas, que são tratadas como
variáveis contínuas.

Este tipo de abordagem, entretanto, apresenta
dificu ldades originadas pelo fato de que as relações
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consideradas para descrição da forma podem
apresentar uma alta correlação com variáveis que
definem o tamanho. De fato, as variáveis medidas
devem ser interpretadas mais realis ticamente como
uma mistura (combinações) de forma e tamanho e
neste caso métodos para análise de sistemas
multivariáveis devem ser empregados na separação
- destes elementos [Sundberg (1989)] .

Para muitas áreas de aplicação a descrição e
comparação de forma assume importânc ia essencial.
No caso específico da biologia , a similaridade de
formas (shape) há muito tempo tem sido aceita como
elemento fundamental na sistemática animal e
vegetal. Todavia, se a desc rição de formas nos termos
quantitativos acima considerados é uma fonte
relevante de informação para testes de homologia é
ainda uma questão controversa [Zeld itch et a lI.
(1995)]. Os métodos quantitativos de descrição não
permitem determinar onde a diferença entre formas
está localizada, nem permitem determinar a extensão
das regiões que diferem entre si . O que se compara,
neste caso , é uma mera lista de medidas ou
coeficientes.

Esta restrição ao em prego da forma como
característica sistemática só poderá ser removida se



2.2 Representação na forma de Hermite

2. Técnicas de aproximação de curvas

Uma representação mais compacta das equações
2.1 é obtida utilizando-se uma representação matricial
da forma

(2.3)

(2.4)

(2.2)Q(t) = rc
onde

T=[eetl]
e

a x a y

c= b x by
= [cx Cy ]Cx c y

dx dy

As equações polinomiais cúbicas que defmem uma
curva paramétrica genérica Q(t) são do tipo:

jX(f) = axt 3 +bxt2 +cxt+dx (2.1)
y(f)=ayt

3 +byl 2 +cyl+dy '

Como já observado na introdução a representação das
curvas será feita através de equações cúbicas
paramétricas na forma de Hermite. A opção pela
representação por funções paramétricas de terceiro
grau se deu pela flexibilidade no controle da forma,da
curva. Funções de grau inferior não permitem um
ajuste adequado da forma, enquanto funções de grau
superior, além de proporcionarem ondulações
indesejadas na forma da curva, requerem um custo
computacional maior.

2.1 Representação ,

Para uma curva representada na forma de Hermite o
segmento polinomial é deteiminado pelos valores dos
seus pontos inicial e fmal, Pie P], e dos vetores
tangentes àcurva nestes pontos, RI e R], onde t
assume valores no intervalo [0,1]. Estes vetores são
denominados vetores de geometria da curva e estão
representados na figura 2.1.

Os vetores de podem ser expressos
em função do vetor de posição Q(t)" como descrevem
as equações 2.5.

(a)

Dentre estes descritores, o que tem apresentado
maior aplicação tanto em biologia como em outras
áreas de conhecimento é o Descritor de Fourier
[Persoon e Fu (1986), Maze (1982)], que é aplicado
principalmente a formas ou curvas fechadas, embora
sua aplicação possa ser estendida para curvas abertas.
O custo computacional na determinação dos
coeficientes é relativamente alto e para efeitos de
discriminação um número .grande de coeficientes
pode eventualmente ser necessário.

Dentro deste contexto, tendo como objetivo a
busca de descritores globais alternativos de menor
custo computacional, é que se realiza neste trabalho
uma avaliação do potencial discriminatório associado
aos elementos da representação polinomial de
Hermite (vetores tangentes nos pontos inicial e fmal
da curva e posições destes pontos) .

Para avaliação do potencial discriminatório do
descritor foi tomado como exemplo a classificação,
com base na forma das nervuras foliolares
secundárias , de duas espécies aparentadas de
leguminosas (Lonchocarpus subglauscescensMart. ex
Benth e L. muehlbergianus Hassl.), que apresentam
grande semelhança vegetativa nas formas de suas
nervuras e de seu contorno (fig. 1.1).

Este artigo está organizado na seguinte forma:
na seção 2 é apresentada uma revisão sobre a
representação polinomial de Hermite; na seção 3 é
discutido o ajuste polinomial de curvas pelo método
dos mínimos quadrados; na seção 4 a metodologia
para aquisição dos dados utilizados na avaliação do
descritor é apresentada, na seção 5 é feita a
apresentação e análise dos resultados obtidos, e na
seção 6 são apresentadas as conclusões finais.

uma descrição global e não ambígua for disponível. É
dentro desta visão que tem sido considerado e
discutido por diversos autores p uso de descritores
globais de forma, destacando-se dentre eles: ângulo
tangente e curvatura, momentos, Descritores de
Fourier.

(b)

Figura 1.1: Folíolos de Lonchocarpus muehlbergianus
Hassl.(a) e de L. subglaucescens Mart. ex Benth (b).

r, = [PIX p/y ]= Q(O) (2.5 a)

= [P2X P2Y]= Q(1) (2.5 b)

RI = flx r/y]= Q'(O) (2.5 c)

R2 =r2X r2y ]=Q'(l) (2.5 d)
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3.1 Ajuste polinomial para uma função
explícita

O ajuste polinomial consiste em encontrar um
conjunto de coeficientes b, que minimize a função de
mérito e é feito a partir de um conjunto de N pontos
com coordenadas (x; v) , i=:/ ,...,N, amostrados sobre a
curva. O valor ajustado y, relativo a x, é dado pela
equação 3. I.

Dada uma curva real, o que se procura neste contexto
é a determinação dos parâmetros da matriz de
geometria que a representa. Duas formas para
determinação destes parâmetros podem ser
consideradas. A primeira delas consiste no ajuste
iterativo dos módulos e direções dos vetores de
geometria, até a obtenção da aproximação desejada
para a curva real. Esta abordagem não é recomendada
pois exige um trabalho exaustivo para o ajuste e
depende da experiência de quem o realiza. Na
segunda forma, é feita uma amostragem de pontos
sobre a curva e os vetores de geometria obtidos
através da minimização do erro entre a curva real e a
curva modelada. Esta última abordagem, por ser a
mais apropriada e conceitualmente mais elegante, foi
empregada neste trabalho e os aspectos relacionados a
sua implementação são apresentados na seqüência.

O ajuste da curva a ser modelada é feito através
do método dos mínimos quadrados [Press et aI.
(1992)], sendo os seus parâmetros ideais obtidos
através da minimização de uma função de mérito.
Neste caso, esta função é uma medida de erro entre a
curva modelada e a curva real.

3. Ajuste polinomial pelo método dos
mínimos quadrados

(2.9)

(2.7)

(2.6)o]c

r
121 3 -31] +/

1-213 +31]

B" = I

l/ 3 _- 2 12 + 1

13 _1 2

r; p,yl

Gu
r.. P2y

=
R,x Ri\"
s., R2.,· .J

Definindoa matriz de geometria

Q(t)=[x(t) y (t )] = T .C = Bu· Cu (2.8)

y

onde os elementos da matriz

Figura 2.1: Curva de Hermite com os Vetores de
Geometria PI, P2, RI e R2.

são denominados funções de b/ending de Hennite
(fig. 2.2) e ponderam a influência de cada elemento
da matriz G" ao longo da curva Q(I) .

onde

é possível mostrar que o vetor de posição Qtt) pode
ser escrito na forma

e a função de méritoç = F(b I.b2, ... , bl' ) como o erro
quadráticoS'

o valor mínimo para a expressão do erro quadrático é
obtido pela determinação das derivadas parciais da
equação 3.3 em relação a cada elemento ' b, e
igualando os resultados a zero. Na forma matricial,
esta condição é expressa pela.equação

o.

O.
f(t)

O.

o.

t
Figura 2.2: Funções de b/ending de Hermite
associadas aos elementos do vetor de geometria GH .

Definindo o erro

e i = y , - Yi

N

ç=Iel = ele, +eje] + ···+e", eN
i='

(3 .2)

(3.3)
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3.2 Ajuste de curvas para um modelo -----o
paramétrico

Para uma representação polinomial paramétrica a
abordagem apresentada no item 3.1 deve ser
modificada de modo que as equações paramétricas
x(t) e y (t) sejam dependentes e ajustem
adequadamente a curva no plano xy .
Conseqüentemente, os ajustes das duas curvas (t,x(t))
e (t,y(t)) deverão ser efetuados iterati vamente.

Além disso , para o caso 90modelo polinomial
de Hermite, o método dos mínimos quadrados deve
ser modificado de modo a introduzir restrições
garantindo que os pontos inicial e final da curva
mod elada coincidam com os pontos inicia l e final da
curva real, respectivamente.

Para o ajuste das curvas param étricas x(t) e y(t) é
necessá rio que o parâmetro t seja estabelecido. Os
valores ideais de ti associados a cada ponto amostrado
[x; yJ são determinados pelo algoritmo de otimização
proposto por [Plass e Stone (198 3)], que minimiza o
erro entre a curva modelada e os pontos amostrados.

O algoritmo utiliza inicialmente uma
distribuição uniforme para os valores dos parâmetro ti .
e ajusta as curvas xlt) e y/t) pelo métodos dos
mínimos quadrados. Em cada iteração seguinte são
calculados, pelo método de Newton-Raphson [Press
et a I. (1992)], -os novos valores de t i (eq. 3.7) que
min imizam o quadrado da distânc ia (eq. 3.6) de cada
ponto amostrado à curva modelada. Com estes novos
valores de t i , o método dos mínimos quadrados é
utilizado para o ajuste das novas curvas (t,x(t)) e
(t,y(t)) , sendo este processo de ajuste repetido até que
o critério de convergência seja satisfeito.

d/ = (c;- i(t)Y +(y; - y(t)Y

ti.II+,<t. ; - -x(t )]+ - y(t )] }/

{(t)[Xi - x(t) ]- [x(t)r+y(t )[Yi - y(t)]- [Y(t)r
y

x

4.2 Fase 2 - Modelagem' das curvas e
obtenção dos descritores
Para o ajuste das curvas foram estabelecidos sistemas
referenciais para cada nervura, como mostra a figura
4.2.

y

Figura 4.1: Imagem de um folíolo com a marcação
dos pontos amostrados

Apesar da marcação apresentada na figura 4.1,
na prática, foram considerados na modelagem
somente pontos amostrados até a terça parte da
projeção de cada nervura secundária sobre o eixo
horizontal, visto que a representação de Hermite não
consegue modelar o comportamento de algumas
nervuras na região mais próxima à borda do folíolo
sem comprometer o restante da curva.

Os dados utilizados para descrição da forma das
nervuras foram adquiridos manualmente. Não houve
preocupação com o automatização do processo de
aquisição visto que o objetivo primordial deste
trabalho é a avaliação da capacidade de discriminação
de formas do descritor cons iderado.

A aquisição foi feita conforme as fases a seguir.

4.1 Fase 1- de dados
Nesta fase foi colocada sobre a imagem do folíolo
uma reta que aproxima sua nervura principal. Esta
reta é usada como referência para determinação da
transformação de rotação que alinha o eixo principal
do folíolo com o eixo horizontal do dispositivo de
exibição. Os pontos foram então marcados sobre as
nervuras, tal como observado na figura 4 .1.

Figura 4.2: Colocação dos sistemas referenciais sobre
as nervuras do folíolo .

4. Utilização do polinômio de Hermite na
descrição da nervura foliolar secundária

(3.6)

(3 .7)

N

k j = L Yx/
; =/

s" bo k"
s" +' b, k,
S"+2 b2 k2 (3.4)

s2" b" k"

e
.\'

s. = 'x j
I L.,. -'

;=/

So S, s2

S, S2 s;

s2 S, S, -I

SI' S" +' S" +2

onde :

onde ti,1I é o valor de ti para a n-ésima iteração durante
a passagem pelo método de Newton-Raphson. De modo a manter consistência entre os

sistemas referenciais de todas as nervu ras secundárias
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e possibilitar a análise dos dados modelados, os eixos
horizontais dos sistemas referenciais estabelecidos
foram tomados coincidentes com a nervura principal
do folíolo, tendo o sentido base ápice, e os eixos
verticais de cada nervura o sentido nervura principal
borda lateral correspondente. A origem dos eixos ,

para cada nervura modelada, foi colocada no ponto de
inserção da nervura secundária analisada.

confiança de 95% para as médias e para as variâncias
[Box e Hunter (1978)] foi calculado, pelo método de
Bayes, o ponto de separação entre classes na reta de
projeção.

Nas figuras 5.1 a 5.4 são apresentados os
gráficos obtidos para os dados projetados
considerando as proposições I a 4.

Além disso, foi feita a escolha de uma nervura
representativa para o folíolo com base no vetor de
geometria RI' Uma transformação da forma

(4.1)

foi realizada e o valor de eI calculado para todas as
curvas do folíolo. A nervura que fornece o valor
mediano para eI no foliolo foi considerada a nervura
representativa.

A análise do desempenho discriminatório foi
realizada com base nas probabilidades de
classificação errada, isto é, nas probabilidades de um
folíolo pertencente à espécie A ser classificado como
sendo pertencente à espécie B e vice-versa. Tais
probabilidades foram calculadas a partir das
estimativas da média e variância do conjunto dos
dados projetados, considerando também intervalos de
confiança de 95%.

0.6
Lmuehlbergianus o
L.subg laucescens t-

lim iar de separação - -

o
o

o----- ---- --- - -- -- - - - - ------

0.4

o .. .. .... .. .... ".... -t- .. .. .. .... "" .... .. .... ..·0.2 .. " + .. "-t- """ " ..
""·0.4

10 15 20 25 30 35 40
Número da amostra

Probabilidade de classificarão errada (%)
Esp écie A Lmuehlbergianus Lsubglaucescens
Espécie B Lsubglaucescens L.muehlbergianus
Caso
I 3,19 % 1,95 %
2 3,23% 1,97 %
3 3,81 % 2,52 %
4 4,29 % 2,45%

Figura 5.1: Valores das projeções para R" Rze Pz.

Para todas as proposições foi possível a
separação das espécies,. Para as proposições 1 a 3,
embora os erros máximos de classificação tenham
sido menores que os' obtidos na proposição 4, a
diferença entre os mesmos não foi significativa. Os
vetores de geometria Rz e Pz por si só não
possibilitam a discriminação das amostras. Embora o
vetor RI, isoladamente, possa separar as espécies com
erro inferior a 5%, é claro da análise da tabela 5.1 a
superioridade discriminatória quando todo o conjunto
dos vetores de geometria é considerado.

Tabela 5.1: Erros máximos de classificação.

(5.1)

Para estudar o potencial dos elementos da forma de
Hermite como discriminadores, foram analisadas 76
amostras de folíolos, sendo 38 amostras da espécie
Lonchocarpus subglaucescens e 38 de L.
muehlbergianus. Em todos os casos a aquisição dos
dados foi realizada no terceiro par de fol íolos, como
descrito na seção 4.

Calculados os vetores de geometria, com base
na nervura representativa do folíolo, foi analisado o
potencial de discriminação do descritor considerando
os casos:

I. Somente os vetores de geometria RI e Rze Pz.
2. Somente os vetores de geometria RI e Rz.
3. Somente os vetores de geometria RI e Pz .
4. Somente o vetor de geometria RI .

O critério separador de classes utilizado foi o
discriminante linear de Fisher associado à teoria de
Bayes [Schalkoff (1992)]. O método de . Fisher
determina uma reta no espaço n-dimensional cuja
orientação assegura que o conjunto dos dados
projetados ortogonalmente na mesma tenham a
máxima separação possível. Tal orientação é
calculada maximizando uma função que relaciona as
médias' e variâncias projetadas das amostras, tal como
mostra a equação 5.1.

Para cada conjunto de dados projetados na reta
correspondente às classes consideradas foi assumida
distribuição normal N(f.!;.(JJ. Utilizando intervalos de

S. Resultados obtidos e discussões
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6. Conclusões

Figura 5.4: Componentes do vetor de geometria RI'
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Os resultados obtidos mostram que a representação
polinomial de Hermite possui capacidade de
representação global e potencial de discriminação de
formas. O descritor foi testado com dados reais
mostrando que o problema de separação envolvendo
duas classes de curvas similares foi resolvido
adequadamente.

A eficácia do descritor foi demonstrada pela
baixa taxa de erro obtida na classificação da amostra
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Abstract. This work descr ibes an efficient and acc urate technique for two-dimension al sh ape
recogm ti on ut.i lizing polygonal mod els , which int egr a tes severa] pro cessing steps into a single
stage. T his feature ruakes it very appropriate for a par allel hardwar e implement ation.

R esu m o . Este trabal ho descreve uma eficiente e precisa técn ica de reconh ecimento de formas
bidimensionais que uti liza modelos poligonais e int egra vári as etapas , podend o ser util izado
numa arquitetura para lela em hardware.

1 Intro dução

Aplicações de visão computacional na indústria se
concentram nas a t ividades de inspeçâo e de ma-
nipula çâo de partes . Com o intui to de aumentar a
flexibilidad e de um a célula de manufa tura do tad a
de um sistem a de visão, este deve ser ca paz de re-
alizar as tar efas de identificação e de locali zação
numa cena para objetos em quaisquer posição , ori -
entação e com partes oclusas [1].

Diversos sis temas tem sido desenvolvidos para
resolver o prin cipal problema de manipula ção au-
tomát ica numa célu la de manufatura , dentre os qu a-
is se destacam aqueles qu e se baseiam .ern modelos
(madel-bas eei). Muitos desses sistemas usam pro-
pri edades geométricas dos modelos para a descrição
e o reconh ecimento de obj etos na cena, como os
sistemas desenvolvidos por Maes [2], Boussofian e
e Bertrand [3], Wen e Lozai [4], St ein e .Med ioni
[5], Nasrabadi e Li [6], Basak e PaI [7], Cortez e
Carvalho [8], Cortez [1], dentre outros. As pro-
priedades geométricas uti lizadas por est es sistemas
são ext raídas de modelos po ligonias construídos a
partir da cena.

A sensibilidade às variações no modelo po ligo-
nal const it ui a principa l desvantagem dos sistemas
desenvolvidos por Maes [2] na fomação das strings,
Boussofiane e Bertrand [3] na composição da tabela
de caminhos e St ein e Medioni [5] na representação
dos modelos por supersegmentos . O sistema pro-
posto por Wen e Lozzi [4] apresenta o problema de
det eçà.o de cliq ue máximo , comum às técnicas que

usam grafos no pro cesso de classificação . Os sis-
temas desenvo lvidos po r Nasrabad i e Li [6] e por
Basak e Pai [7]. limitam o número desegm entos
qu e o mod elo da cena pode possuir . O maior pro-
blem a do sist em a proposto por Cortez e Carvalho
[8] está na complex idade de locali zação das formas
iden tificadas .

As pr incipais contribuições originais do sistema
apresentado neste tr ab alho são: integrar os pro-
cessos de segmentação , modelagem e ext ração de
atribu tos em um úni co pro cesso durante o t reina-
mento, in tegr a também , duran te o reconhecim ento,
o processo de geração e classificação de hipó teses
e permitir, de forma obje ti va, a ligação ent re os
pro cessos de modelagem e reconh ecimento . Além
disso , a estratégia de integrar diversos processos em
um único, permite a ut ilização de uma arquitetura
paralela em hardware (funcional) para melhorar o
desempenho do sistema como um todo [1].

Nas seções 2 e 3 são descritos os processos
de pr é-processamento, segmentação, modelagem e
de reconhecimento, respectivamente. Os resulta-
dos são apresentados na seção 4 e na seção 5 são
analisados os resultados e são tiradas algumas con-
clusões.

2 P r é-pro cessamen t o , segmen t ação e mo-
delagem

Para obtenção dos resu ltados ap resentados neste
trabalho, o pr é-processamento consistiu em subme-
te r a imagem original sucessivamente aos processos
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onde f/ é um limiar fixo predefinido. Sendo ver-
dad eir a a desigualdad e 1, t ambém são obtidas as
vari ações de orientação O(h ) entre os sistemas de co-
ordenad as da cena e do k-ésimo modelo , bem como
o fator de escala f e(h) dados por,

ca racteriza-se pelo casamento entre um segmento
da cena e um segmento de um determinado mo-
delo . Uma dada hipótese h é formada , resultante
do casamento ent re o i-ésimo segme nto da cena e o
segmento !-ésimo do k-ésimo modelo se o erro el(h)
satisfaz a desigualdade ,

ond e 0(.) define a orientação do segmento em re-
laçã-o ao eixo-e positivo, variando de 00 a 3600 no
sent ido hor ári o. Desta forma, pode-se caracterizar
a h-ésima hip ótese par a o k-ésimo modelo pelo ve-

- (h)tor Vk = [i ,! , el (h),O(h),fe(h)].
A geração de hipóteses , da forma descrita a-

cim a , pode produzir uma explosão do número de
hipóteses, tornando lento o processo de reconheci-
mento. Para qu e isto nã-o ocorra é necessário con-
trolar o número de hipóteses geradas .

3. 2 Controle do número de h ipóteses
A reduçã-o do número de hipóteses é feita em duas
et apas ainda durante a sua ger ação . Na primeira
etapa , lim it a-se o número de segmentos L I dos
mod elos a serem pesquisados, considerando-se so-
men te os segm entos da cena li qu e são maiores do
qu e um valor de limiar ca lculado para cada modelo
duran te a fase de t reiname nto, ou seja, li 2: Lmink .
Este limi ar mínimo par a o k-ésimo modelo é calcu-
lado pela equação ,

(1)

(2)

el(h) = .:...I....:.li_-=--L..:..I -'.'- :S ei,
LI

{
O(h) =O(li) - B(L J ) e
f e(h) = Ji...

LI '

el e limi ari zação, filtragem passa-baix as (médi a) e
cá lculo elo grad iente .

A técnica de limiar ização foi empregada pa ra
isolar os objetos, rem ovendo o fundo original da
imagem, j á qu e as im agens utili zadas apresentam
um histograma bimcdal . A im agem lirn iar izada foi
submet ida a um a filtr agem passa-baix as com a fi-
nalid ad e ele espalhar as bordas e com isto facili-
tar a tarefa do detetor de bord as . Esta filtragem
foi rea lizad a por convoluçâo no domínio espac ia l,
empregando-se um a máscar a J\1 (3 x 3). Em seguida ,
usou-se um filtro pass a-al t as implem entando o op-
era elor gr adiente dis creto el e Roberts par a fazer a
e1 et eção elas bordas do objeto [9, 10].

Par a obter a lista dos pon tos de borda , utili zou-
se um métod o do t ipo boundaru tmcki ng com vizi-
nhança expandida (BT VE) , desenvolvido para es te
t rbalho . Este mét od o consegue lid ar com bordas
qu e apresentam vari ações abruptas de direçã-o , au-
mentando a fl exibilidad e te confibilidade em relação
ao método clássico boundarç irackinq [11, 1]. Um a
van tagem adicional dest e método é permi tir a op e-
ração simul tan ea de um algoritmo de mode lagem
poligonal sequenc ia J. Dest a forma , à medida qu e
se obtém a lista dos pon tos de borda é também
construído o modelo pol igonal do obj eto [1].

Para se obter os modelos usados neste trabalh o
foi empregado o algoritmo de modelagem poligo-
nal Cortez-Carvalho [12] qu e satisfaz as condições
desej ad as para sua int egraçã-o com o processo de
obtenção elos pon tos de borda [13, 1].

Os a t. r ibut.os elos mod elos empregados na iden-
t ificaçã-o são : v érti ces , pon t.os médios ent re os vért i-
ccs, com prime nto dos lados elo polígono, or ientação
de cada. lad o (daela pelo angulo qu e o lado fa z com o
cixo-z posi tiv o) e àn gul os in tern os. Estes at ributos
são extra ídos de cad a mod elo de objeto e a rmazena-
dos estrutu ralmente , duran te a et apa de tr ein a-
men te . Is to significa qu e ao perco rrer a lista de
atrib utos , percorre-se também o modelo poligonal
no sent ido horário (escolhido) [1].

3 Reconhecimento

O pr ocesso de reconhecimento é o mais importan t.e
e complexo processo num sis tem a de visão a rt ificia l,
embora seu desempenho dep enda em grande par te
do processo de modelagem . Reconhecimento con-
sist e na análise e interpretação dos dados da cena
para que sejam casados (ou não) com os dados j á
existentes, obtidos durante a etapa de treiname nto.
Este processo se inicia pela geração de hipóteses.

3 .1 G e r a çã o de h ipóteses

A formação de uma hipótese , ainda durante a etapa
de segmen taçã-o e mod elagem do contorno da cena,

(3)

onde Lk é o va lor médio dos comprimentos dos seg-
mentos qu e compõem o k-ésimo modelo e Tk é o seu
desvio padrão. Além disso , a pesquisa só se inicia
se li 2: Lminr, onde Lminr é o menor valor de li-
mi ar para o conj unto de modelos armazenados, ou
seja , Lminr =min [Lmink], com k =1, . . . , In , onde
m é o número de modelos.

A segunda et apa reduz o número de hipóteses
gerad as pelo ag rupament o das hip óteses semelhan-
tes para cad a modelo , at ravés de uma função de
similaridade aplicada a cada par de hipóteses. A
primeira hip ótese do primeiro grupo de hipóteses
de um dado mod elo é formad a apenas satisfazendo
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e

s(h,I)(fiel ,.6.0) = p1. ,1 fi el I + (4)
2.elm ax fUm a.r

(7)

onde

3.3 Avaliação das hipóteses
O processo de avaliação de hipóteses é responsável
pela principal t arefa de um sistem a de visão , isto
é, a classificação das formas que são apresentadas
ao sistema. É neste pro cesso qu e o d esempenho
do sist ema pode ser avaliado , principalmen te pelo
tempo utilizado na ava liaç ão das hip óteses c pela
classificação correta das form as.

No presen te trabalho , as hip óteses são avali -
ad as pelo g ra u de sim ilaridade entre e las , obt ido
durante o pro cesso de agrupamen to . Est a avali a-
ção é feit a de man eir a ind ep endente para cada mo-
delo, por uma funçà.o dis criminante que depend e
da posi ção relati va ent re os segm en tos casados da
cena e do modelo .

Conside re a avali ação da hipó tese h gerad a
par a o /';-ésimo modelo, ca racterizada pelo vetor
v2' = [i ,I , elCh), f eCh)]. A transformaçãogeomé-
t rica tc-) será aplicad a sobre o ponto médio elo
modelo P,.,,( ..YJ ,Yd par a faze-lo coinc id ir com os
pontos Pm ( ;I: i, !/i) d a cena. A equação qu e carac-
te riza es t a transformação [3], é dad a por

Terminado est e processo , as hipóteses que não
conseguiram se agrupar com nenhuma outra, atra-
vés da função de similaridade (equação 4), deixarão
de existir . Em seguida, inicia-se a etapa de avalia-
ção de hipóteses para grupos de hipóteses com pelo
menos um par de hipóteses .

correspondem resp ectivamente à rotação e os para-
metros e tL-) à translação nas direçõ es ,'I: e !/ ,
resp ectivamente.

A determinação dos par âmetros de translação
e t L-) é feita a partir da equação 6, conhecendo-

se os dois primeiros pa râmetros aC- ) e f eC- ) da t rans-
formação t c-) e os pon tos médios Pm( X J, Yr) do
modelo e Pm (:I:i,!/i) da, cena, escolhidos para se su-
perpor um ao outro . Est es parâmetros com pletam
a referida transformação T( -) .

É importante resaltar qu e os parâmetros t;\,.)
e 4-) encont rados através da equação 6 est ão in-
trinsicamente ligados aos pontos d a cena e do mo -
delo que são superpostos um ao ou tro. Por outro
lado, os parâmetros f eC-) e eC- ), obtidos durante
a geração de hipóteses, est ão relacionados apenas
com os comprimentos dos segmentos casad os da
cena li e do modelo LJ .

{
fi el (",1 ) = ezU' ) - e l (t )

elm aJ: = (/

{
.6.e(h,l) = aCh ) - e(t)
(h,t )_ .[.t ( 2.L ri )('Um ax - nlax d.I' C an -[-;- ,

1 Part e- se do princípio de que o erro máx imo permitido,
en t re os pontos do contorno e os seus respectivos segmentos
retos produzid os durante o processo de modelagem, oco rre
110 p on to médio de cada um dos segmentos [1].

onde pl e p2 s âo pesos , esco lhido s de form a qu e a
soma deles sej a igu a i a um . Estes pesos pond eram
as diferen tes vari ações qu e possam vir a ocorrer nos
com priment os e ori en t açõ es dos lados. Os para-
metros /s el, elm aJ: , fie e eum a ,,, são definidos pe lo
conj u nto de equações qu e se segu em ,

a desigualdade 1. A partir de então, cada hipótese
gerada, juntamente com a primeira hipótese do gru-
po, comporá um par de hipóteses para o qual a
similaridade é testada.

Considere o par de hipóteses {h, t } para o k-
ésimo modelo , com t #- h, e t, h :::; li», caracteri-

- Ch)zadas pelos vetores Vk = [i , I, elCh), «» ,f eCh)] e
\{ Ct) = [j , J, el(t) , e(t ), fe(t)], onde hk é o número
tot al de hipóteses. Estas hipóteses resu ltam do
casamento ent re os segmentos li , lj E C da cena e os
segmentos LJ, L J E lI/h, resp ectivamente. Então ,
a função ele similar idade para o par de hipóteses
{h , t} é dada por,

arctan ( '.l/ri)],
.1

(5)
onde Ld é o err o máximo permi tido para a con-
stru çào elo modelo poligonal, definido no processo
de modelagem [1].

As hipóteses h e 1, sà o conside radas sem elh an -
tes se o valor d a fun ção sCh,t)( ., .) for menor ou
igu al à. soma dos pesos pl e p2 (equação 4). Caso
contr ári o é rejeitada a similaridad e e a hipótese
i não far á. parte do mesmo grupo que contém a
hip ótese h. Quanto menor for o va lor da função de
sim ila ridade dada pela equação 4 maior ser á o grau
ele seme lhança entre as hipóteses .

A partir da formação do primeiro grupo , um a
hip ótese qu a lqu er passa a pertencer a um dado gru-
po se sat isfizer o crit ério de sim ilaridade defin ido
pela equação 4 par a pelo menos um a das hipóteses
contida no grupo . Caso cont rário, dará início a um
novo grupo.

A equação 4 expressa a ligação entre os pro-
cessos de modelagem e reconhecimento, at ravés do
I· . . - d . - Ch tl1 Emu ar para a vanaçao e onentaçao sta
ligação evide ncia de maneira ob jetiva a dependência
ent re aque les pro cessos .
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Conhecida a transformação T(*) e aplicando a
equaç ão 6 ao ponto médio Pm (XI, YI) do l-ésimo
segmento do modelo , obtêm-se sua projeção na cena
Pm(Xl e ,YIJ .

Em seguida, são determinadas a variação de
ori entação .6..B entre os segmentos casados do mo-
delo proj etado na cena e o da cena e a variação de
distância .6..D]Jm entre a proj eção do ponto médio
do modelo Pm (.,."1(1e' YIJ e o ponto médio do respe c-
tivo segmento casado na cena Pm(Xi ,Yi). Os valo-
res destas variações são calculadas pela equação,

onde B(LIJ é o ângulo do l-ésimo segmento do
modelo projetado na cena.

Para decidir se a hipótese em verificação é ver-
dadeir a ou não , os valores encontrados para .6..B e
.6..D]Jm , pela equação 8, são submetidos à função
discriminante ponderada f p, dad a por ,

.6..D]Jm I .6..B I
f p = ]J1. + ]J2 .- - , (9)

edm ax eam ax

onde edm ax = 2.L d é o valor máximo permitido
par a a distância entre os dois pontos médios e eam ax
é o mesmo da equação 4. Quanto menor for o valor
desta fun ção, melhor é o casamento ent re os seg-
mentos pert\encentes à hipótese (mais provável). O
valor de fp é usado para ord enar as hipóteses do
mesmo grupo , sendo que a primeira é sempre a
mais provável de todas. Para que uma hipótese seja
considerada como verd adeira, o valor desta função
f(., .) deve ser menor ou igual a um. Este mesmo
procedimento é adotado para cada nova hipótese
considerada verdadeira, pertencente ao grupo de
hipóteses em verificação .

Ao final da análise de cada grupo de hipóte-
ses , se aceito pelo menos um par de hipóteses como
verdadeiro , é associado ao mesmo um valor dado
pela fun ção discriminante de grupo fg ,

O parâm etro hv representa o número de hipóteses
verd adeiras do referido grupo. Esta função é usada
par a auxiliar na decisão de casos de contornos com
mais de um modelo presente (reconh ecidos) e onde
as hipóteses, geradas par a os diferentes modelos , se-
j am conflitantes. Um exemplo seria o caso em que
um mesmo segmento da cena se encont re presente
nas hipóteses avaliadas como verdadeiras para mo-
delos distintos .

Como próxima etapa, para os casos em que o
valor da função, dada pel a equação 9, é menor ou

igual a um , é feito o teste para saber se o critério de
oclusão é satisfeito, ou seja, se a soma dos segmen-
tos casados é maior ou igual a 50% do perímetro
efetivo do modelo em verificação. Caso não satis-
feito este critério, a próxima hipótese do mesmo
grupo satisfazendo a equação 9 é incorporada ao
processo de verificação . Este procedimento é repe-
tido até que todas as hipóteses do grupo sejam ve-
rificadas ou que seja satisfeito o critério de oclusão.
No caso de mais de um modelo ter sido identificado
como presente na cena, faz-se também a verificação
para determinar se existem hipóteses conflitantes
ent re eles. Se exis t irem hipóteses em conflito , será
reconhecido como presente na cena o modelo que
apresentar menor valor de fg, se o valor absoluto da
diferença entre os percentuais de oclusão for menor
do que 10%. Caso contrário, é escolhido aquele
modelo que obteve menor percentual de oclusão.

A transformação empregada na avaliação de
hipóteses é uma transformação média T cujos pa-
râm etros são inicialmente calculados a partir do
primeiro par de hipóteses em avaliação. Os pa-
râmetros referentes à translação, tx e ty: são calcu-
lados através da equação 6, utilizando o casamento
dos pontos méd ios calculados Pm e (x, Y) da cena
e PM(X ,Y) do modelo. As coordenadas destes
pontos são calculadas como a média aritimética
das coordenadas dos pontos médios PmJXi , Yi) e
PmJXj, Yj) dos segmentos da cena e PM(XI ,YI) e
PM(XJ, YJ) dos segmentos do modelo, respectiva-
mente.

Os. parâmetros da transformação média T se-
rão atualizados a cada nova hipótese do mesmo
grupo, que satisfaça a função discriminante, in-
corporada ao processo de avali ação. Isto pode in-
troduzir uma maior discrepância nos parâmetros
de translação e conseqüentemente comprometer o
posicionamento relativo entre o modelo e a cena.

O problema exposto acima pode ser solucio-
nado por uma filtragem, ou eliminação por limiar ,
de hipóteses. Isto pode ser feito logo após o pro-
cesso de geração de hipóteses ou após o casamento
do modelo do objetá na cena. Adotou-se esta úl-
tima solução por envolver apenas o grupo de hipó-
teses responsável pelo casamento , reduzindo por-
tanto o número de hipóteses e conseqüentemente o
tempo de filtragem . Adotou-se como limiar mínimo
o valor absoluto da média de cada um dos parâme-
tros . Portanto , somente continuam no grupo aque-
las hipóteses cujos valàres absolu tos de tx e de t y
são superiores aos respectivos valores absolutos de
suas médias tx e ty . .

Para determinar os parâmetros fe(*) e B(*) da
tr ansformação média T, como os parâmetros rela-
tivos ao produto fe(h) .R (B(h») (equação 6) depen-
dem ap enas do casamento dos segmentos. Desta
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forma, é possível caracterizá- lo apenas por um dos
produtos fe(h) .COS(fJ(h)) ou fe(h) . sin(fJ(h)) . Desej a-
se calcular o valor médio, de um destes prod utos,
por exemplo E [Je(/') . cos(fJ(/'))]. Isto é suficiente
para se determ inar o valor esperado E [cos(fJ(h)) ] =
cos(fJ*(/')), onde e*(h) é o valor do ângulo que pro-
duz esta igualdade .

Seja H o conj unto de hipóteses agrupadas à
hipótese h para o k-ésimo modelo, tem-se que

(11)
onde fe(w) e e(w) são independentes para qualquer
w S hv e Ii; é o número de hipóteses em verificação.
Pode-se encontrar o valor médio E[Je(H)] = f e(H)
e, a partir deste , calcular E[cos(fJ(H))] =cos(fJ*(lJ)),
através da seguinte equação,

(12)

Através da transformação médiaT, os segmen-
tos casados dos modelos são mapeados para o sis-
tema de coordenadas da cena. Em seguida, são
determinadas as variações de orientação !'J..fJ e de
distância 6.Dpm entre cada um dos pontos médios
dos segmentos casados da cena e dos mapeamentos
dos pontos médios dos segmentos do modelo .

4 R esultados exper imen t a is
O sistema desc rito foi implementado em liguagem
C e executado numa estação SPARC-2. Os resu lta-
dos mostrados nesta seção foram obtidos com ima-
gens reais por uma câmera de vídeo. Estas com
256 x 252 de dimensões e 256 níveis de cinza. São
utilizadas cenas reais de obj etos cujos contornos são
extraídos através do algoritmo BT VE, sendo que
as cenas são geradas com auxílio do editor gráfico
"XFIG" e outras obtidas pela rotação, no sentido
ho rário, da imagem gradien te em torno do primeiro
ponto de borda. A idéia de empregar nos testes ce-
nas geradas artificia lmente é para controlar a quan-
tidade de oclusão e com isto experimentar de forma
controlada a técnica desenvolvida.

Utilizou-se um conjunto de treinamento com
onze objetos de forma variada, ou seja, são ex-
traídos onze modelos po ligonais e armazenados os
seus atributos.

Os valores de limiares empregados para o erro
re la t ivo ci, a distâcia máxima perm itida Ld entre
um ponto e o segmento anterior, du rante o pro-
cesso de modelagem , os pesos p l e p2 e a oclusão

máxima permitida são 0.30, 2.0 , 0.60, 0.40 e 50%,
respect ivamente.

Os parâmetros empregados para avaliação fo-
ram:
1. t cl : o tempo empregado para a avaliação das
hipóteses (class ificação) e localização do modelo na
cena, obtido calculando o tempo médio de dez exe-
cuções distinta,
2. Th: dada pela relação entre o número total de
hipóteses geradas sem utilizar aquele mecanismo
e o número total de hipóteses a serem analisadas ,
utilizando o controle do número de hipóteses ,
3. 6.0: variação média de orien tação, em graus,
entre os pontos médios dos segmentos casados da
cena e do modelo ident ificado,
4 . fg : função discriminante de grupo .

Para as cenas da figura 1, os parâmetros me-
didos são mostrados na tabela 1.

5 A n álise d os r e sulta d os e co n cl usões

Os resul tados apresentados na seção anterior ates-
tam um baixo tempo de processamento na ident i-
ficaçã.o e localização das formas e que este tempo
depende da taxa de redução de hipóteses e da com-
plexidade da cena. Os valores de erros máximos
médios de distância e de orientação são iguais a
1.36 pixels e 5 graus, respectivamente :' Isto indica
que o posicionamento das formas reconhecidas é
preciso , como pode ser visto na figura 1. F inal-
mente , a função discriminante de grupo abaixo de
1.0 mostra qu e a classificação das formas é feita de
maneira correta.

Diante da análise exposta, conclu i-se que esta
téc nica é eficiente na classificação e locali zação de
formas e rápida se comparada com outras técnicas
j á citadas. Além d isso, para red uzir o tempo de
processamento, o sistema proposto pode ser imple-
mentado numa arquitetura paralela em harduiare
(funcional) , por integrar diversas etapas em uma
única etapa, poss ibi litando sua aplicação em tempo
real. Neste caso, cada máquina participante da ar-
quitetura do sistema executaria uma de suas eta-
pas. Esta ca racterística, associada a utilização de
um algoritmo sequencial de modelagem po ligonal
num sistema de visão, a ligação entre os proces-
sos de modelagem e de recon hecimento através de
uma função discriminante e a formação de grupos
de hipóteses, são contribuições originais da técnica
descrita neste trabalho .
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Abstract. This paper proposes a 3D object recognition system based on the matching of
geometric attributes extracted from polyhedral models.
Resumo. Este trabalho propõe um sistema de reconhecimento de objetos 3D baseado no
casamento de atributos geométricos extraídos de modelos poliedrais.

/

1 Introdução

Este trabalho apresenta um método de reconhe-
cimento de objetos em cenas tri-dimensionais ba-
seado em modelos poliedrais . O reconhecimento é
obtido através do casamento de atributos de super-
fícies , extraídos de imagens bi-dimensionais dos ob-
jetos [1] . O método consiste de três etapas: 1) cons-
trução de modelos, 2) extração de características do
objeto na cena e 3) casamento de características
(identificação e localização).

A figura 1 mostra o diagrama em blocos do
sistema de reconhecimento proposto. A biblioteca
de modelos consiste de modelos tri-dimensionais
(3D) e um conjunto de atributos geométricos de
superfícies correspondente a cada um dos modelos .
Na etapa de extração de características são cap-
tadas três imagens do objeto as quais passam por
processos de digitalização com extração de algu-
inas características bi-dimensionais (2D). Tais ca-
racterísticas são reunidas e um conjunto de atribu-
tos geométricos 3D correspondentes às superfícies
visíveis do objeto é elaborado.

Com as informações provenientes do conjunto
de atributos da cena, o bloco da identificação faz
uma busca na biblioteca de modelos, determinando
qual o modelo que contém aqueles atributos, através
do casamento de características. Nesta etapa, o sis-
tema define não apenas o modelo mas também as
superfícies do mesmo correspondentes às superfícies
visíveis na: cena. Com as informações do modelo
identificado e da cena, o sistema determina a loca-
lização espacial do modelo no ambiente da cena e
produz o relatório de saída.

O casamento de características, reconhecimento
propriamente dito, ocorre em duas fases: a geração

1-- - --------------------- -----
I C:.lructcrL,UclI;'I' dll ()hJctu na ccnll,
, r-"--'-''---,,
,

,
------

Rccunhcctmentu

Figura 1: Diagrama em blocos

de hipóteses e a uerificaçiio de hípóteses. As hi-
póteses são geradas a partir de atributos locais e
globais das superfícies e são verificadas (confirma-
das ou não) a partir dos atributos relacionais entre
as superfícies.

2 Biblioteca de Modelos

Os modelos foram elaborados no ambiente 3D do
sistema CAD - AutoCAD R12, como se estivessem
em repouso sobre uma mesa. Foram construídos
dez modelos poliedrais representando formas pos-
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Os atributos do modelo Mk , onde Mk EM, são:

• superfície S: área (AkS), perímetro (PkS), nor-
mal (NkS), centróide (Ck..S) , número de ares-
tas (NLkS) e o conjunto de vérticesJVks),

• sólido k: quantidade de superjicies (faces) (NFk),
área mínima (AMI Nk J.e ârec máxima (AMAXi)
das faces, número mínimo de arestas (NLMI Nç}
e número máximo de (NLMAXk) das
faces .

• superfície s: área (a.) , perímetro (p.) normal
(Ti.), centróide (c.), número de arestas (nl.)
e o conjunto de todos . os vértices (VC.).

AM1Nk AMAXk (1)
NLMINk NLMAXk (2)

4 Casamento de características
4.1 Identificação
A geração de hipóteses é inicializada após a cons-
tatação do seguinte lema:

Lema 4.1 O modelo k é analisado se a área e o
número de arestas da i-ésima superfície da cena
estiverem contidos nas faixas de variações da área
e do número de arestas do modelo, ou seja:

Definição 3.2 Os atributos da cena com nf faces
visíveis são:

da segmentação. A segmentação fornece listas dos
vértices em 2D que definem o contorno das su-
perfícies de cada imagem. A partir destes vértices
2D, são elaboradas listas contendo os vértices 3D de
cada superfície, através de técnica de cruzamento
dos dados provenientes das imagens. '

Para os testes realizados foram sintetizadas vá-
rias cenas com auxílio do AutoCAD, que forneceu
as imagens de linhas correspondentes às vistas su-
perior, frontal e lateral do objeto ou objetos na
cena. Um programa em AutoLISP aplicado às ce-
nas forneceu a lista dos vérticesSf) das superfícies
visíveis em mais de uma vista. A partir dos vértices
3D, calculou-se os demais atributos de sup.erfícies
da cena, necessários ao casamento: área, perímetro,
quantidade de vértices (ou arestas) , comprimento
das arestas; centróide e normal unitária. As cenas
foram elaboradas com os objetos em posições dife-
rentes das utilizadas para a construção dos modelos
correspondentes. Nas figuras de 4 a 6 são mostra-
das as cenas usadas nos testes aqui relatados.

As características (atributos) dos modelos e
, das cenas são formuladas da seguinte maneira:

Definição 3.1 Seja o conjunto de modelos

{,( \ ,'. I \
Hollw>lo 7 : \ ' .

I

HolJ.IO 3

MCll..lelos 3D

r' 11-1;/111< f Co
I f "'" ,

"'.)dele.. 2

]'- ' . -
Hod.to E:t

!----,
l i" ')

. " .
I •. " ,

Hodelo I

1A numeração em cada modelo se refere ao número da
superfície.

Figura 2: Vista 3D dos modelos

3 Extração de características
A cena é composta de um ou mais objetos de su-
perfícies planas que repousam sobre uma mesa. As
imagens do objeto são obtidas através de estrutura
em estereoscopia passiva em que três câmeras cap-
tam três imagens 2D do objeto. Estas câmeras de-
vem ser colocadas na cena de modo a obter as vistas
superior, lateral e frontal do objeto, tendo a mesa
como referência.

Para cada vista foi definido uJIl plano . Para a
vista superior, paralela ao plano da mesa, foi defi-
nido o plano XY, para a lateral o plano XZ e para a
frontal o plano YZ. É importante mencionar que as
câmeras devem estar à mesma distância do centro
da mesa e possuir mesmo comprimento focal para
garantir um alinhamento entre as imagens.

Cada imagem passa pelas etapas comuns de
pré-processamento e segmentação. A função do
pré-processamento é reduzir cada uma das vistas
do objeto a uma imagem de linhas, onde apenas os
contornos das superfícies são visíveis. Estes contor-
nos devem ser contínuos e bem definidos, de modo a
garantir uma boa extração das superfícies na etapa

sivelmente em ambientes industriais.
A figura 2 mostra a vista 3D dos modelos! que
compõem a biblioteca. Procurou-se construir gru-
pos de modelos com certa semelhança de formas e
de atributos geométricos entre si, como é o caso
dos modelos de número 1, 6, 8 e 10 bem como
os modelos 2, 3 e 4, de modo a dificultar a tarefa
do sistema de reconhecimento. Um programa em
linguagem AutoLISP foi elaborado e determinou o
conjunto de atributos geométricos correspondente a
cada modelo. Os atributos de superfícies utilizados
são: vértices, quantidade de vértices, área, períme-
tro, comprimento das arestas, centróide e normal.
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Vi = {(kq;hqSl,hqs" ..·)},q= 1,2,... (7)

A geração de hipóteses encontra as superfícies
casadas isoladamente, ou seja, realiza o casamento
de atributos locais e globais das superfícies inde-
pendentemente uma das outras. A fase seguinte,

3. o número de arestas da i-ésima superfície da
cena (nli) com o número de arestas da !-ésima
superfície do modelo k-(NLkI) , através do se-
guinte critério de erro e"';'J

1. a área da i-ésima superfície da cena (ai) com a
área da !-ésima superfície do modelo k (AkI) ,
com 1 :S i :S nf e 1 :S ! :S N Fk, através do
seguinte critério de erro ea :

eB= [cos é, -COSBII:S 0.28 (8)

Lema 4.2 Sejam Bi e B1 o ângulo entre as normais
de um par de superfícies da cena (ni, ni+l) e um
par do modelo (NkI, NkIH), respectivamente. Seja
eB o erro angular dado pela diferença absoluta entre
os cossenos destes ângulos (produtos escalares). O
critério de erro será dado por:

onde:

cos Bi = ni .ni+l
cos B1 = NkI . NkIH

Lema 4.3 Sejam dist, e dist, as distâncias entre
os cenirôides' de duas superfícies da cena (Ci' Ci+l)
e duas do modelo (CkI, CkI+l), respectivamente.
Seja ed o erro da distância dado pela diferença ab-
soluta entre as distâncias dos centróides relativa a
dist] , O critério de erro será dado por:

ed = Idisti - distI I < 0.10 (9)
dist, - ,

20 centróide é dado pela média aritmética dos vértices,
onde c. == (x .,y.,zs) e Cks = (Xks,Yk"Zks)'

a verificação de hipóteses caracteriza-se por rea-
lizar casamento com atributos relacionais das su-
perfícies, visando selecioná-las de acordo com sua
posição espacial no sólido. A verificação procura
agrupar as superfícies hipotetizadas, tal que as rela-
ções entre elas sejam as mesmas relações encontra-
das entre as superfícies da cena.

Os atributos geométricos mais indicados para
determinar as relações entre as superfícies de sólidos
são a normal [2, 3, 4] e o centróide [5]. Estes valo-
res são definidos em relação ao sistema de coorde-
nadas onde encontra-se o objeto . Como os sistemas
de coordenadas da cena e do modelo são diferentes,
utilizam-se como atributos relacionais o ângulo en-
tre as normais e a distância entre os centróides de
duas superfícies do objeto. Na realidade, o ângulo
entre as duas normais representa o ângulo entre as
duas superfícies correspondentes e a distância entre
dois centróides representa a distância média entre
as duas superfícies correspondentes.

A verificação das hipóteses ocorre em duas fa-
ses. Na primeira fase as superfícies de cada mo-
delo hipotetizado são agrupadas em pares tal que
o ângulo entre as normais e a distância entre os
centróides das componentes de cada par casem com
o ângulo entre as normais e a distância entre os
centróides das componentes de um par de superfícies
na cena. Considerando que a cena pode conter um
ou mais objetos, são feitas todas as 'combinações
possíveis de pares de superfícies para esta análise,
com exceção da combinação que envolve a superfície
com ela própria. Os pares de superfícies do modelo
são selecionados de acordo com os critérios de erro
estabelecidos nos lemas 4.2 e 4.3 .

(6)

(3)

(5)

(4)- Ipi - PkIl < O20'ep - P _ .,
kI

_ lai -AkII < O20'ea - A _.,
kI

l - Inli - NLkII 020'en - N L :S .,kI

el = Icom pci - COMPMkII < 0.20.
COMPMkI -

4. o comprimento de uma aresta da z-esima su-
perfície da cena (compci) com o comprimento
de alguma aresta da !-ésima superfície do mo-
delo k (COMPMkI), através do critério de
erro el:

2. perímetro da i-ésima superfície da cena (pd
com o perímetro da !-ésima superfície do mo-
delo k (PkI), através do seguinte critério de
erro ep :

Estas quatro restrições somadas às iniciais (eqs
1-é2) geram todas as hipóteses da identificação. O
espaço de pesquisa, comparado ao espaço total, é
bem reduzido e bastante confiável. O limiar fixo de
0.20 nos critérios de erros é definido empiricamente
e corresponde a um erro (ou diferença) máximo en-
tre os atributos da cena e modelo de vinte por cento
(20%) do -atributo do modelo . Ao final desta fa;se,
para cada superfície i da cena é selecionado um
conjunto contendo os modelos kq e as respectivas
superfícies h q casadas, ou seja:

Este lema é importante porque evita a pes-
quisa à modelos com atributos fora destas faixas de
valores, 'ou seja, reduz o tempo de pesquisa. Caso
seja satisfeito, cada superfície do modelo k é anali-
sada. Assim, a !-ésima superfície do modelo k é se-
lecionada se houver simultaneamente o casamento
entre:
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onde:
I

disi, = J(Xi - xi+d2+ (Yi - Yi+1)2 + (Zi - zi+d2

disi, = J(XI - XI+1)2 + (YI - YI+d 2+ (ZI - ZI+1)2

o valor de limiar 0.28, definido empiricamente,
na equação 8 corresponde a uma variação angular
aproximada de 15°, próximo de O valor de li-
miar 0.10 na equação 9, também definido empirica-
mente, é menor que o limiar da geração de hipóteses
para permitir um maior refinamento nesta seleção.

Nesta fase, procura-se uma sequência de su-
perfícies na cena e nos modelos que obedeçam um
dado critério de continuidade na formação dos pa-
res . Por exemplo, se o par de superfícies da cena
(a, b) tem como resposta o par de superfícies (v,w)
em algum modelo, o próximo par de superfícies na
cena a ser analisado deve ser algum que comece com
b. Por sua vez, procura-se no mesmo modelo pares
que começam com w, e assim por diante. Esta re-
gra consegue agrupar um conjunto de superfícies no
modelo que possui a mesma sequência de ângulos
que um dado grupo de superfícies na cena. Além
disto, pode-se concluir no final desta análise qual ou
quais os modelos que apresentam correspondência
com um grupo de superfícies na cena.

Na segunda fase, a verificação final, os grupos
de superfícies por modelo são analisados através de
uma árvore de pesquisa contendo todos os pares
selecionados. A melhor combinação de pares cor-
responde a um caminho em que não há repetição de
faces e o segundo elemento do último par coincide
com o primeiro elemento do par que iniciou a pes-
quisa. As superfícies que compõem este caminho da
árvore de pesquisa são as superfícies procuradas.

Elabora-se assim uma lista dos resultados en-
contrados contendo os modelos ordenados na or-
dem decrescente da quantidade de superfícies iden-
tificadas. Esta ordem indica os modelos mais pro-
váveis e são eliminados os que têm superfícies cor-
respondentes à superfícies da cena já identificadas
por outro modelo de prioridade maior.

4.2 Localização

Determinar a localização do modelo identificado na
cena é o mesmo que reconstruir o modelo no sis-
tema de referência da cena. Este processo de re-
construção ocorre através de transformaçõês geo-
métricas que! transportam o modelo elaborado no
sistema de referência do AutoCAD para dentro doIsistema de coordenadas da cena, o mundo real. Tais
transformaçõks envolvem operações de translações
e rotações de superfícies no espaço 3D de acordo
com os passos ilustrados na Figura 3:

1. Traçar a superfície do modelo no sistema de
coordenadas da cena.

2. Transladar as superfícies da cena e modelo para
origem tal que a origem coincida com os cen-
tróides de cada superfície.

3. Rotacionar a superfície do modelo tal que sua
normal coincida com a normal da superfície da
cena.

4. Rotacionar a superfície do modelo tal que uma
de suas arestas coincida com uma aresta da
superfície da cena.

5. Transladar as superfícies da cena e modelo até
a posição original da superfície da cena.

Os passos acima traduzem a necessidade de
apenas duas .matrizes de Transformações: MT1 e
MT2 • MT1 é composta da translação do item 2 e
da rotação do item 3. A matriz MT2 é composta
da rotação do item 4 e da translação do item 5. O
ângulo e o eixo de rotação para MT1 são calcula-
dos com as normais das superfícies casadas (da cena
ne e do modelo nm ) . O ângulo é obtido através do
produto escalar (cos B1 = fie ' iim) e o eixo pelo pro-
duto vetorial (vr = iimx fie)' Para MT2 , calcula-se
inicialmente o ponto médio de duas arestas casadas
(da cena pme e do modelo pmm)' Uma vez que am-
bas superfícies estão na origem, calcula-se o ângulo
através dos vetores normalizados dos pontos médios
(cos B2 = . 11=:11); o eixo de rotação desta
matriz coincide com própria normal da superfície
da cena.

5 Resultados e Conclusões
O método de reconhecimento foi implementado em
linguagem C e testado em vinte e quatro cenas,
sendo dez com objetos isolados. As Figuras 4, 5 e
6 mostram cenas com objeto isolado, dois objetos
e três objetos, respectivamente. A tabela 1 mostra
os resultados obtidos durante a fase de geração de
hipôteséspara cada cena (eq. 7). As tabelas 2,
3 e 4 mostram as fases da verificação de hipóteses
das cenas indicando os grupos de superfícies por
modelos correspondentes à grupos de superfícies da
cena'' (eqs. 8 e 9) e os resultados. finais com a identi-
ficação das superfícies . Para a cena 2, por exemplo,
as superfícies 1, 2, 3 e 7 da cena foram identificadas
como sendo respectivamente as superfícies 3, 2, 4
e 7 do modelo 7 e as superfícies 4, 5 e 6 da cena
como sendo respectivamente as superfícies 3, 5 e 8
do modelo 8.

Os resultados encontrados foram muito bons,
todos os objetos nas cenas foram corretamente iden-
tificados. A tabela 5 mostra a distância média,
d, entre os vértices de cada superfície dos modelos
com os vértices das superfícies da cena correspon-
dentes, conseguidos na etapa de localização. O pior

3 Indicadas com x.
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Figura. 3: Passos para a localização

'0 -""""''''• 2

= ======'
A · 1

.__l.illll.l__

Figura 4: Cena 1

caso verificou-se na cena 3, Çi= 0.37cm. Como a or-
dem de grandeza dos comprimentos está em torno
de 10cm, este .valor é insignificante.

resultados comprovam a eficiência do mé-
todo e mostram que pode ser aplicado em sistemas
de visão para automação industrial, quer seja em
tarefas de identificação ou em localização de partes
dó objeto. As principais características do método
desenvolvido são : eficiência na convergência para
o resultado correto , simplicidade de cálculos, baixo
esforço computacional, baixo custo , facil idades de
construção e ampliação da.biblioteca de modelos.
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Tabela 3' Verificação - Cena 2

Tabela 4: Verificação - Cena 3

s.l s .2 s.3 s.4 s.5 s .6 s.7 Mod .
x x x x 7

x x x 8
3 2 4 7 7

3 5 8 8

s.l s.2 s .3 s.4 s .5 s.6 s.7 s .8 s.9 Mod .
x x x x 1

x x x 3
x x 6

2 3 1 4 1
3 4 5 3

7 5 6

..--=__Tabela 1: Geração de hipóteses
Cena I sup .Cena I Vsie un od ; sup casadas),
1 s.l (6; 5 8)

.!
(10; 6 9)

s .2 (1; 3 6)
(6; 6 9)
(10; 7 10)

s.3 (6; 4)
s.4 (1; 3 6)

(6; 6 9)
(10 ; 7 10)

2 s.l (7; 3 6)
s.2 (1; 3 6)

(7; 1 2 3 4 6)
(10; 7 10)

s .3 (1; 3 6)
(7; 1 2346)
(10 ; 7 10)

s.4 (8; 3 8)
s .5 (6; 6 9)

(7; 2 3 4 6)
(8; 1 2 5 6)

s .6 (8; 3 8)
s.7 (7; 5 7)

3 8.1 (1; 2 5)
s.2 (1; 2 5)

(6; 7)
(10 ; 5 8)

8.3 (1; 3 6)
(6; 6 9)
(10 ; 7 10)

s.4 (1; 1 4)
8.5 (3; 3 4 5 6 7 8 9 10)
s .6 (3; 3 4 5 6 7 8 9 10)
s.7 (3; 3 4 5 6 7 8 9 10)
s.8 (6; 5 8)
8.9 (1; 1 4)
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work dcscribes a meth od for rccovcring the tridime ns iona l shape of objec ts based on
...Jhe-aGquis it ion and the proeessing of images takcn wi th the objec t ro ta ting . W hi le st ud ies al ready
prese nted requ ire th at the poi nts on the objec t surfacc de scr ibc a trajcc tory whic h can be eas ily
idcnti fied , the meth od prescnted here is based on the analysis o f lhe variatio n o f the intensi ty that a
poi n t shows in th c images . The ellec tiveness o f the mc iho d is de mo ns tra ted hy simula tions and
cxperiments.

Resumo: Es te trabal ho desc reve um mé todo para a recuperação de formas tridim ensiona is de objetos
basead o na aqui si ção e processamento de imagens ohtidas co m o obje to em ro tação. Enquan to os
es tudos até agora aprese ntados pressup unham que os po ntos da supe rfície de sc re viam traj etórias
faci lme nte iden tificáve is nas imagen s, o método aqui ap resentado se baseia na aná lise da variação da
int en si d ad e qu e o po nto apresenta nas imagens. A vali dade do mét od o é dem ostrado at ravés de
sim ulações e expe rimentos .

V 'lntrodução
Qu an do compara da com as dema is a lte rna t ivas

I
ex istentes , a aquis ição e processame nto de imagem
co\nsti t ui um a es tratég ia p ro m issora para a
rec uperação da fo rm a , ou seja , pa ra obtenção de
informações re la t ivas a fo rmas geométr ieas de
objetos em gera l, dada a s ua simp lic idade em
termos de sis tema físico e versat ilidade de uso .
Dentre os d iversos tipos de métodos baseados no
processamen to d e im ag em , ex is te um métod o
co nhecido como Método do Obj et o em Rotação!'
qu e re q uer um s is te ma- fís ico a inda mais simples.
Es s e m é t od o c on si st e bas icame nte e m obte r
sucessivas imagen s do obje to em ro tação, e através
da aná lise da trajet ór ia do s pontos da superfíc ie do
obje to nas im agen s, recuper ar a posição orig ina l
dos mesmos. O present e trabalh o trata dest e método
básico.

2. Princípio

2.1 Método do Objeto em Rotação para
Recuperação da Formal )
Na Fig. I, co nsidere um obje to se ndo observado por uma
câmera de vídeo. Um sistema de coordenadas cilíndricas
(a , r , y ) é fixo ao obje to e outro, or togonal (xcYczc), é
fixo à tela da câme ra , se ndo que y é parale lo a Yc. Su põe-
se aqu i qu e o t am anh o d o objeto o bservado é
suficie nteme n te pequen o comparado il d istância de
observação - d is tâ nc ia en tre y e -"c ' de m od o qu e a
pr oj eção em pers pe c t iva pode ser ap rox imada a uma
projeção o rtográfica , de modo qu e qualq ue r ponto P da
sup erfíc ie do obje to é projetado paralelame nte ao e ixo z.
em P, no plano XcYc.

Nestas condições, quando o obje to g ira em torn o
do eixo y a uma velocidade angul ar co, a posição do ponto
pr ojetado P, correspondente a um ponto ge né r ico da
supe rfíc ie do obje to P, é dado por:

Xc = fj sen(a , + c.o . t) ( I)
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y" = y, (2)
Aqui .o.., r/ e )'/ representam a posição inicial do
ponto P e são portanto valores constantes. O valor
de y, será um valor constante independente da
rotação do objeto, que poderá ser obtida
diretamente lendo-se o valor de y" na imagem
obtida pela câmera. Já os valores de' a e r são/ /
obtidos através de EPI.

A EPI (do inglês "Epipolar Plane Image")
é uma imagem obtida através do corte
perpendicular ao eixo y" a uma determinada altura
)',,1> numa seqüência de imagens tomadas do objeto
em rotação arranjadas ao longo do eixo ( do tempo
(Fig.2). A EPI é uma representação gráfica da
Eq.( I) de forma que, os valores de a e r para um/ /
determinado ponto poderão ser obtidos diretamente
da EPI, a partir da trajetória que o ponto em
questão descreve nesta EPI. Se para facilitar o
processo, for adotado um coconstante, a trajetória
será senoidal e portanto, determina-se a amplitude e
a fase inicial desta trajetória.

Desta forma, a partir de uma EPI ,
recupera-se as coordenadas dos pontos
correspondentes à seção transversal do objeto à
altura )'d ' Repete-se então o processo, para várias
EPIs a outras alturas e com isso recupera-se a forma
total do objeto.

Já existem alguns estudos a respeito deste
métod02l) l, mas todos tratam somente de casos em

.'

.',,,
"

"

Figura I Projeção do objeto em rotação

Yc

P'

/ /
scquência de imagens ------

Figura 2 Construção da EPI a partir das imagens

que se a trajetória dos pontos da superfície do objeto na
EPI são facilmente identificáveis, mesmo através da
visão humana. Isto contudo não é possível em muitas
situações e por conseqüência, os estudos realizados até
agora, se aplicam e um universo muito restrito de objetos.

Nisso, aqui se propõe um método, denominado
Identificação pela Intensidade, segundo a qual, a
identificação da trajetória dos pontos nas EPIs, é feita
com base numa previsão da variação da intensidade da
luz refletida por um perito do objeto ao longo da EPI.

2.2 Recuperação da forma através da
Identificação pela Intensidade
Assim como nos outros, este método adota a hipótese de
reflexão perfeitamente difusa na superfície do objeto.
Supõe-se que a iluminação é feita através de luz com
raios paralelos segundo a mesma direção longitudinal da
camera e segundo um ângulo vertical <1> (Fig.3) . O objeto
é colocado sobre uma mesa que gira a uma velocidade co
constante. Para efeito de explicação, assume-se uma
rotação da mesa no sentido horário.

A FigA ilustra um trecho de uma EPI. Conforme
o objeto gira em torno de Xc.o com velocidade co
constante, o ponto P, descreve uma trajetória senoidal
sobre a EPI correspondente. Considere-se então que P,
está em P-I> Po e P+1 , respectivamente nos instantes t t, -I' o
e (+/' sendo P_I e P +1., simétricas com relação a Po.
Chamando a intensidade em P-I> Po, e P+1 de I./, lo e 1+/ e
uma vez que a reflexão é perfeitamente difusa, estas
intensidades podem ser escritas conforme segue.

Io=A ·cosS (3)
(4)

1+1 = Acos(S + 0). (5)
onde, A=i;,cos(<p-<1» = constante, St: intervalo de tempo e
co: velocidade de rotação. Já, e : a componente angular
horizontal do vetor normal, <p : a componente angular
vertical do vetor normal, <1>: a componente angular
vertical do vetor de fonte de luz paralela e i; : fator de
reflectância. Os ângulos mencionados, são conforme
Fig.S e caracterizam a forma do objeto e descrevem a

iluminação

camera

câmera

b) Vista lateral
Figura 3 Montagem para aplicação do método
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Figura 4 Trajc t óriu do ponto P,. na EPI

( 10)
G

Feito isso . passa-s e para a an álise d as dema is posi ç ões
a haixo de Po. por exemplo. ao long o de .1.'1'.11 (e ixo de
rotação) . Com isso, va rre-se toda a EP I, ob te ndo a for ma
da seção tran sversal do objeto Ü a ltu ra d a EP I ana lisada .
A form a co mpleta é re cuperada obtendo-se v árias seções
transversa is a d i[crentes alturas do objeto.

Ob ser ve- se qu e o mét od o se ba sei a na an álise da
va r iação da inten sid ad e da luz refl etid a por um único
ponto da superfíci e do ob je to ao longo de sua trajetória
nas imagen s , nã o ex ig indo portanto qu e o o bjeto tenh a
pont os c om t raj et óri a fac i lme n te id e nti fi c á vc l o u
apresente fat or de rcflcctânc ia uniforme, assi m co mo nos
dema is métod os2).11.

Es te m ét od o se rá re fe r ido daq u i para f re n te
s imp le s me n te como mét od o d a Id ent ific a ç ã o p e la
Traje t ória.

Uma va riação des te mét od o cons is te no cál culo
do s ve tores normais nos d iversos pontos da superfície do
ob jeto.

(11)

Usando as Eq .(3)-(S) obtém-se :

super fíc ie
do objeto

.r".+1 X I , , (/ .rI .· 1 XC

P-I
I 1

Pc I I
d I

111

111 p+ -,
1+1 e ixo de rO!<II': ão

v (centro de rotação )
. vetor norma l

( 10)

( 11 )

I _I = l ocos(CJ.) ·LJ.t )-Asen8 sen (CJ.) ·LJ.f )
:. A sen 8 = I _I - l o cos( CJ.) . LJ.f )

sen( CJ.) · LJ.f )
Em segu ida. reescr e ven do a Eq .(3) e d ividindo te rm o a
term o co m a Eq .(5), tem-se que :

A sen 8 _ I _I - l ocos( CJ.) . LJ.t)
taIl8= - --

AC '8
: . 8 = tan " I I I - l o cos( CJ.) . LJ.t)

l o sen ( to . LJ.t)
Pe lo procedi mento an te rior. det ermina-se 3 posi çõe s qu e
fa z em p art e d a tr aj et óri a de u m m e sm o p ont o .
De te rm ina-se e n tão o va lo r da co mpo ne nte ho rizonta l e
do ve tor norma l em P,. a través da Eq .( I I ). subs titu indo as
inten s idades lida s na imagem em Po e P_I .

Obtido o va lo r de e para um determinad o ponto.
e co nhec ida a di st ân cia r deste ponto ao eix o de rotação .
o valor do rai o r;+h de um ponto dist anci ad o de l1a (um
ân gul o sufic ien temente pequen o) poder á ser obtido pe la
Eq.: 13 ). conforme ilustra a Fig.6.

' ;+1 = 1';(1 + LJ.U tan 8 ) (13)
Para se dete rm in ar co mple tamente a fo rm a, é necessár io
te r de an temão ao men os um va lor de ra io. Is to pode se r
le ito pe la técn ica de Id entifi cação pel a Int ensidad e . po r
medição direta a través da imagem. por mei o de medição
p ré vi a com es c al as etc .. Es ta va r iação do método de
Id entific aç ão pel a In ten si d ade será refe rid a daqui em
di ant e como mét od o do s Vet ores Normais.

. O m ét od o do s Vet ores N ormai s é
particul a rmente vant ajos o no caso de objetos co m regi ões

refl e xão da luz qu e ocorre sobre o mesm o.
Das in te ns idades ac ima c itadas , lo pod erá

se r o bt id o a pari i r d a imagem . Lí /.1 e 1+1 são
desconhecidos , poi s a princípi o . não se co nhece as
posi ções reai s de P_I e P +1' Contudo es tas posi ções
poderão se r determinadas da se guinte forma.

Usando as Eq .(3 )-(5) obtém-se:
I_I = lo cos( CJ.) . LJ.t) - A sen 8 sen( CJ.) . LJ.t) (6)
1+1 = l ocosuo LJ.t) + A senBsen tco LJ.t) (7)

Figura 5 A rra njo dos âng ulos

Ou nu form a mai s s uc in ta, s u bs t itu indo o termo
A sen 8 sen( CJ.). LJ.f ) po r D_I e /)+1 :

D_I = -1_1 + l ocostro LJ.t) (X)

D+I =1+1-/ocos(CJ.) ·LJ.t ) (9)

Reali za-se então uma bu sca na EPI , ca lculando para
cada par-tentativa de po si çõe s P_I e P+ h simétri cas a
Po o val or de D_/ e D+/ . Ao se o bte r va lo res de D
iguais ent re si , c onclui -se qu e o par te stad o faz
parte da mesm a tr ajetó ri a d o qu al Po faz parte . Na
práti c a , n ã o s e p o d c espe ra r o b te r valo res
rigorosame nte igu ai s pa ra D_/ e D+/ d e v id o a
probl em as de ru íd o na im agem , etc .. Pori sso , a
es co lha d o p ar d e ponto , se rá feit a de m od o a

mi nimizar a d ife rença ID_I - D+11-
Determ in ad o s 3 ponto s d e uma mesma

traje tória , j á é possível recuperar a posi ç ão d o
ponto eorrespondente , ba st ando para tanto , calcu lar
a am p l itude e a fas e d e uma curva se no ida l (r. rx)
qu e pa ssa por es tes pontos da segu inte forma :
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Figura 6 Cálculo dos raio s através do vetor normal

Ângulo
de
rotação

(b)

trajetória do
ponto P

P

(a)
Figura 7 Con figur ação para a simulação e a EPI

Três situações foram assumidas para testar o
método sob condições mais complexas: (a) cilindro com
eixo de rotação a uma distância 2R (próprio raio) do seu
centro , (b) cilindro com diferentes fatores de reflectância
em cada metade, (c) cilindro com uma parte cortada
verticalmente. Os objetos são mostrados na Fig.9 e as
respecti vas EPIs são dadas na Fig.lO.

Em ca da si tuação a recuperação foi fe ita pela
Identificação pela Intensidade ou pelos Vetores Normais
e ado ta ndo di versos va lor es de /::;.a. . Os melhores
res ultados obtidos são apresentados nas F ig s.ll(a)-(c).
As Fig s.l1 (a),(b) foram obtidas através da Identificação
pe la Intensidade. Resultados similares , porém com
desvios maiores foram obtidos pelos Vetores Normais. Já
a Fig.ll(c) foi obtida através dos Vetores Normais .
Conforme mencionado antes, a Identificação pela
Intensidade não pode ser empregado neste caso, pois a
parte pl an a do obje to gera na EPI uma região com
intensidade co ns tante na direção horizontal. De forma
geral cons ta tou-se a ní vel de simulação que o método
apresentado é efic az mesmo nos casos em que a trajetória
do s pontos d o obj eto na EPI não seja fac i lm e n te
identificável.

diametro : 200 ixel

seção "----- -- -recuperada objeto
(cilindro)

eixo de rotação:

Foi reali zad a uma simul aç ão do método proposto
utili zand o-se um cilindro de 200 pixels de diâmetro,
com reflect ânci a un iforme em toda a sua superfície
e que gira a uma veloc idade constante em torno do
eixo deslocado do seu eixo próprio (Fig.7(a)) .

Nestas condições, e supondo uma fa ixa de
vari aç ão de inte ns idade de 256 nívei s de cinza,
criou-se através de simulação a EP I corres pondente
à a ltura do ponto P da Fi g.7 (a) . A EPI res ultante é
dad a na Fi g.7(b ) . C om o foi a ss umi da um a
ve locidade constant e de rotação, a esc ala vertical de
tempo das EPIs , foi subs ti tu ída po r uma esca la de
ângulo de ro tação. Na F ig.7( b), a traj etória de P foi
inten ci on almen te dest acad a a títu lo de ilu stração.
Num a situação rea l es ta trajetór ia não seria visível.

Fez-se então a recuperação da fo rma da
se ção do obje to a través desta EPI util izando a
Identificação pela Intens idade e através dos Vetores
Norm ais e os res u lta dos ob t idos pel o s
r esp e cti v o s métod o s são dado s n a s
Figs .8( a ) e 8(b ). Em ambos os casos , a
recuperação da forma da se ção do objeto
(circular) foi satisfatór ia.

Em ambos os casos obse rvo u-se
qu e qu ant o m aio r o va lo r de interva lo
angular de busca dos po ntos que pertencem
a uma mesma trajet óri a , /::;.a (=CJ)/::;. t) , mais
precisa é a fo rma recuperad a. Ist o ocorre
porqu e qu anto m ai or o /::;.a , m ai or a
vari ação da in tensidade a se r consider ad a

3. Avaliação do método através de
EPI simulada

plan as . Est as re gi ões produzem na EPI pos ições
adjace n tes na d ir eç ã o Xc c o m um a me sm a
intensid ade . Qualquer um destes pontos poderá ser
detectad o como sendo pe rtencente a uma mesma
trajetóri a no caso da Identi ficação pel a Intensidade.
Este probl em a não ocorre no método dos Vetores
Norm ai s poi s , mesmo qu e sej a escolhida um a
posição incorreta , desde que o fator de refl ect ância
seja o mesm o, qu alquer 'posição co rrespo ndente à
part e pl an a apresentará um me smo va lor de A, nas
Eqs.(3)-(5), perm itindo portanto o uso da Eq .(ll ).

recuperada
'"

recuperada

o H
óa =40 50 pixel S«=200 50 pixel
(a) Identificação pela Int ensidade (b) Vetores Normais

Figura 8 Recuperação de forma

na determ inação do s pontos da imagem
que fazem parte da me sm a trajetória, para
um mesmo níve l de ruíd o que possa existir
na imagem . E portan to, menor será o erro
na determin ação das coordena das ou do
vet or n o r m al d o p on t o n o obj et o .
Acrescente-se a isso o fato de que o erro se
prop aga e se acumula durante a obtenção
d a for ma, no c as o d o Ve to r N orm al
con for m e p ode se r co ns t a t a d o
Eq. (13 ).
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(a ) (b) (c)
Figura 10 EPIs correspondentes à Fig.9 .

(a) (b) (c)
Figura 9 Condições variadas para simulação

uma interface para transferênciade imagem para o
computador (Capture Board), um micro computador PC
(Pentiurn, 133MHz, 16Mb RAM) e unia luminária com
lâmpada de filamento incandescente. Apesar da luminária
não proporcionar raios rigorosamente paralelos, um teste
preliminar demonstrou que os desvios na forma
recuperada em decorrência disso seriam irrelevantes.
Outra exigência do método, a da reflexão perfeitamente
difusa da luz no objeto, foi satisfeito pintando-se o objeto
com tinta de acabamento fosco. Para facilitar os
processamentos, uma folha de papel preto foi colocada
atrás do objeto para servir de fundo. O computador toma
a imagem do objeto através da câmera e da interface, a
cada vez que a mesa gira de um ângulo constante (1,8°),
de forma que são tomadas 200 imagens para uma volta
completa do objeto, imagens estas que podem apresentar
256 níveis de cinza. O nível de ruído nas imagens foi de
3 níveis de cinza, um nível cujos efeitos sobre a forma
recuperada poderiam ser reduzidos adotando-se um S«.
superior a 40° . Nas experiências seguintes, o valor de
!la. foi determinado experimentalmente para se obter
uma forma com os menores desvios possíveis. O objeto
utilizado nos experimentos foi uma garrafa plástica
pintada. A Fig.13 mostra uma das imagens obtidas.
Obtidas as 200 imagens do objeto, extraiu-se de cada
imagem a distribuição de intensidade a uma altura de 60
pixel, criando a EPI desta altura (Fig.13). Através da
EPI criada, a forma de uma das secções transversais do
objeto foi recuperada usando diversos valores de !la.. A
Fig .14 mostra a forma recuperada através da

I

LO
I

4. Avaliação do Método Através de
EPls obtidos Experimentalmente
Em seguida foram feitas experiências nas quais
imagens reais de um objeto foram tomadas e a
forma recuperada através do método proposto . A
Fig.12 mostra a montagem experimental utilizada,
que consiste de uma mesa giratória controlado por
computador, uma câmera CCD (preto e branco),

centro do cilindro: I eixo de rotação: ..

50 Pixel

c)

6a=30°

b)

H
50 pixels

Figura 11 Resultados da recuperação de forma

6a=30°

H
':=;0 pixel

..... ...
" .

/"_ / recuperada({; .....-l -originai
i )

a)

sinal decomputador
L- ---' comando de rotação

câmera CCD

'-4-------250cm -----'---------f'I

interface de aquisiçã o
de imagem

Figura 12 Arranjo experimental Figura 13 Imagem do objeto
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recuperação foi satisfatória, sendo que o desvio máximo
entre a forma recuperada e a forma real em termos de
raio, foi de 2.6mm, ou 7% do raio original do objeto .

5. Conclusões
Este trabalho tratou de um método para a recuperação de
formas tridimensionais de objetos baseado na aquisição e
processamento de imagens obtidas com o objeto em
rotação . A importante característica do método aqui
apresentado é o fato dele se basear na análise da variação
da intensidade que os pontos na superfície do objeto
apresentam durante a sua rotação . Por conseguinte, o
método apresentado não requerer que os pontos da
superfície do objeto descrevam trajetórias facilmente
identificáveis . Com base no método foram recuperadas as
formas de objetos de diversos tipos através de simulações
e através de experimentos, e com isso comprovou-se a
validade do método . Na parte experimental foi possível
recuperar a forma com um desvio máximo de 3% do
valor real. Comprovou-se que com o presente método é
possível recuperar formas de: a) objetos com formas
suaves e sem pontos que possam ser rastreados
visualmente, b) objetos com cores diferentes em sua
superfície e c) objetos que apresentam partes planas.

No presente trabalho , os algoritmos de busca de
trajetória de pontos nas imagens foram as mais simples
possíveis no intuito maior de validar o método. Constitui
portanto temas para futuros trabalhos desenvolver
algoritmos mais aprimorados par a : a) aumentar a
precisão da forma recuperada e com isso poder aplicar o
método para fins metrológicos, e b) permitir a
recuperação de formas mais complexas .

!
f

forma --7'-------'
recuperada

Figura 14 Forma recuperada (altura 60 pixel)

Identificação pela Intensidade ado tando um
!i.a:=72°. A forma recuperada é apresentada
juntamente com o perfil real (circulo). O desvio
máximo verificado entre a forma recuperada e a
forma real em termos de raio, foi de 1.1 mm, o que
corresponde a 3% do raio total do objeto. -

Amda com relação ao mesmo objeto, e
através da Identificação pela Intensidade, foi feita a
recuperação da forma de um trecho de largura de 20
pixels, indicado na Fig.13 . O resultado é dado na
Fig .15. Apesar da forma recuperada de cada seção
apresentar pequenos desvios, o perfil recuperado
permite a identificação das reentrâncias e do trecho
onde raio começa a aumentar.

A forma da mesma secção apresentada na
Fig.14 foi recuperada através dos Vetores Normais .
O resultado é dado na Fig.16 . Também neste caso a

\, /
/J.,,-........ ,/

!i.a=72° 50 pixels

Figura 15 A forma do objeto recuperada com !i.a=72°
__ --d --__

/--------\ 1--:'_temari",I \

\ 1
\ forma recuperada )

-. I .>----+-.
!i.a=72°

heighl
(Pixeij
o
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5
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o
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Figura 16 Recuperação de forma circular
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Abstract: A vision system is described in this pape r that permits to to automate robot welding cells . The chosen
strategy of processing for obtaining the needed results in real-time will be explained. To improve the reliability of
the system, Fuzzy Logic components have been applied to produce a decision variable that acts as an 'internal
supervisor, judging the quality and reliability of the systern's calculated output data. Is has proven to be a
successful way of controIling a production proccess by supplying both geometric and process information. It is
::--
implemented on a homogeneous transpu ter network.

Key Words: Computer Vision, Fuzzy Logic, Welding Robots, Automation

Resumo: Um sistema de visão é descrito neste artigo que permite automatizar processos de soldagem com robôs.
A estratégia de processamento para obter resultados em tempo real é descrita. Para melhorar a confiabilidade do

é utilizada Lógica Fuzzy. Esta produz uma variável decisória sobre a qualidade dos dados processados
convencionalmente. Foi implementado com sucesso um sistema que controla tanto variáveis geométricas obtidas
de imagens como variáveis do processo de soldagem. O sistema foi implementado sobre uma rede homogênea de
transputers .

Palavras Chave: Visão Computacional, Lógica Fuzzy, Robôs de Soldagem, Automação

1. Introdução
A o bte n ç ã o de informações de processos

industriais por meio de sensores ópticos e sistemas de
visão, bem como detecção de objetos e de trajetórias
são de grande importância para a automação industrial
com robôs industriais . Muitas aplicações requerem
medições em tempo real da geometria e da posição de
partes do processo.
Para processos industriais a necessidade da

automação flexível e econômica demanda sensores
que ofereçam consideráveis recursos para o auxilio da
programação de robôs, quer off-line quer utilizando
"teach-in". Um sistema de sensores adequado pode

fornecer informações para o posicionamento fino, o
rastreamento de trajetórias e adaptação dos parâmetros
do processo, baseando-se para isto nas variações da
geometria e da posição da peça de trabalho.

2. Automação da Soldagem
Este artigo apresenta um sistema de visão com

capacidade de processamento em tempo real
escalonável para a automação da soldagem. O sistema
utiliza transputers para implementar uma arquitetura
de processamento paralelo. Os principais elementos
são: uma câmera de vídeo CCD acoplada à tocha de
soldagem do robô ("eye-in-hand configurationry, uma
unidade de processamento e um monitor de
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Figura 3: imagem do poço de fusão com indicação
da.segmentação para extração de parâmetros.

Figura 4: Parâmetros geométricos típicos do poço de
fusão .

·· 1

X, ...

___..2<::.----\

r

O parâmetro geométrico mais importante é a
diferença entre Xcw (posição central do arame em x) e

Todos estes dados devem ser processados em
tempo real. A Figura 3 mostra uma imagem típica do
poço de fusão pelo câmera CCD do sistema de
visão.

No centro da imagem pode ser vista a ponta do
arame de solda sendo alimentado para dentro do poço
de fusão. Ali o arame é consumido pelo plasma. No
alto da imagem pode ser vista uma borda da tocha e
em baixo nota-se um acentuado "bico", caracterizando
a junção das duas Pl?ças a serem soldadas. O
parâmetros geométricos utilizados neste trabalho que
devem ser extraídos de uma imagem típica estão
mostrados na Figura 4.

Figura 2: Tocha de soldagem e a disposição da câmera
de vídeo

Figura i: Tocha de soldagem e sistema de visão.

visualização . A câmera CCD obtém imagens
diretamente do poço de fusão, distante apenas
aproximadamente 15 em da câmera. Este sistema é
completamente independente de quaisquer
mecanismos de sincronização (como contatos
elétricos, que são utilizados para o controle da "altura
de vôo" da tocha de soldagern via medição da
resistência elétrica) . A figura 1 mostra esquema-
ticamente a construção e disposição do sensor
acoplado à tocha de soldagem. O esquema da figura 2
destaca as principais partes do sistema óptico.

Para controlar o processo de soldagem o robô
precisa que o sistema de visão forneça as seguintes
informações:
-posição absoluta do arame de solda e da junção a

ser soldada,
-distância relativa entre a junção e o arame,
-distância entre a tocha de soldagem e a superfície a
ser soldada,

-dimensões do poço de fusão.
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xcs (posição central da junção em x). Este valor fornece
o deslocamento que deve ser efetuado pelo TCP (Tool
Center Point) do robô em direção àjunção. Isto é, esta
é a distância que deve ser minimizada pelo sistema de
controle do robô para que a tocha de soldagem
permaneça sobre a junção. Outras medidas
importantes para o controle do processo de soldagem
(tensão e corrente elétricas) são )'Iw (comprimento do
arame) e ()'s - )'0 + )' )w) . Esta última representa a
distância vertical entre a ponta do arame e a peça de
trabalho. Pode assim ser utilizada para adaptar tanto a
altura da tocha como os parâmetros do processo de
soldagem.

3 . Processamento Distribuído de Tarefas

As principais dificuldades encontradas para o
p'rocessamento das informações do robô de soldagem
guiado por sensor são:
• rápidas mudanças de contraste,
• respingos de solda do poço de fusão,
• complexidade do processamento de imagem,
• necessidade de obter a posição da junção com ai ta
confiabilidade.

Entre imagens capturadas (a cada 60ms) o

de limiares de níveis de cinza. O próprio processo de
soldagem pede estar instável e neste caso produzir
respingos aleatórios de metal líquido ejetados do poço
de fusão . O sensor e o algoritmo de interpretação da
imagem deve portanto ser altamente imune a
respingos . Para obter as informações geométricas e de
correção da trajetória uma série de operações
complexas precisam ser realizadas em tempo real. Isto
não pode, em geral, ser obtido com arquiteturas de
computadores convencionais. Assim uma estratégia de
processamento foi concebida para explorar ao máximo
o potencial de paralelização deste sistema de visão
computacional. A Figura 5 mostra a distribuição de
tarefas entre os processadores utilizada neste trabalho.
Cada bloco representa um transputer.

O ponto central na paralelização deste problema é
a obtenção rápida de informações que permitam
segmentar a imagem ern diversas áreas de interesse
(cinco neste caso). Cada segmento contem padrões
característicos e permite assim o subseqüente
processamento independente. Ao final os resultados
individuais são novamente agrupados, verificados
quanto a plausibilidade e transmitidos a um módulo
gerenciador. Neste os parâmetros geométricos são
transformados em comandos de correção e enviados
para o controlador do robô.
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4. Confiabilidade
Até este es tág io o desempenh o qu e ha via si do

ob ti do era d e 'l àms por ima ge m util izando 6
transputers. Isto compreende da aqui sição da imaz em

, b

ate qu e os dados com as informa ções de correç ão
es tejam disp on íveis para o co ntrolado r do robô. A
es tab ilidade alcançada pelo sis tema fo i muito boa.
Eve ntuais problemas devido s a resp ingos e instabil i-
dades do proce ss o de soldagem for am eliminados
essencia lme nte utili zando veri ficaçõ es de plausi-
bilidade. Este procedimento adicional não representou
um "overhead" significativo, não restringindo assim a
operação em tempo real do sistema.

flulll
Figura 5: Em cima: tocha sobre a j unta.em baixo: tocha

fora da junta.

Um problema, no entanto, não pôde ser resolvido
com estas técnic as. Isto se refere a um parâmetro que
será aqui denominado "co nfiabilidade da junta". Este
parâmetro represent a o grau de confiança, com o qual
a j unta "detec tada" pelo sensor é de fato ajunção da
peça de trabalho. Em certas condições do proc esso e
da peça d e tr ab alh o o s is te ma pode ter sido
co nfund ido . Isto acontece tipi camente qu ando o
processo de so ldagem se torna instável, e isto ocorre
ju stamente quando a tocha de soldagem do robô deixa
a junta. Como o sistema "perde" este ponto (supressão
de dados não confi ávei s neste momento) há pouca
chance de detectar esta situação com as rotinas até
entã o utiliz ada s de verifi cação de plausibilidade. Para
aumentar a confiabilidade do sistema como um todo
este problema deve ser resolvid o.

Antes de encontrar um algoritmo de detecção
critérios qu e detectem esta situação

parti cul ar devem ser formulados . A Figura 5 mostra
cenas de situações típicas de solda sobre a junta e fora
del a , como obtidas pela câmera CCD . Note que a
F igura 5 mostra cenas praticamente ideais . As
diferenças entre a tocha sobre e fora da junta não são ,
tipicamente, tão óbvias . Para distinguir todos os casos
de uma forma confiável as seguintes três variáveis
podem ser consideradas:

• grau de inclinação (S),
• máxima curvatura do bico (B),
• derivada rio tempo da inclinação (dS/dt).

Uma c e n a de soldagem sobre a junta é
caracterizada por uma inclinação S entre média e alta
com uma curvatura máx ima no bico B entre média e
alta . Como o robô não pode saltar , sem pre deverá
haver uma pequena variação interframe na deri vada
temporal da inclinação (dS/dt). Sempre que o sistema
co meça a se afastar da junç ão , dS/dt aumenta
consideravelmente. Isto significa que cada valor muito
a l to d e dS/dt indica um processo em tr ansição.
Durante um rastreamento estáve l fora da junta, dS/dt
será pequ eno com S algumas vezes alto. A máxima
curvatura no bico será neste caso tipicamente baixa, já
que o rob ô estará sobre uma superfície geralmente
plana da peça de trabalho.

A análise das três vari áveis ac ima mencionadas
devem fornecei" uma deci são sobre a "confiabilidade
da junta" . Para obter esta decisão foi utilizado um
módulo base ado na Lógica Fuzzy . Cada variável de
entrada forma uma variável linguística e é
rep resentada pela sua função de pertinência. Valores
"exa tos" são assim transformad os em graus de
pertinência às classes small, medium e big, variando
entre Oe 100%.

5. Conjunto de Regras
Util iza r LógicaFuzzy si gn ifica fazer uso de

conhecimento especialista sobre o funcionamento do
pr o c e s so para obter a variá vel de decisão
"confia bi li dade da j unta" . Em Lóg ica Fuzzy o
conhec imento é armazenado em um conjunto de
regras. Par a o pr oblema de scr ito ne ste artigo foi
estabeleci do um conj unto de regras plausíveis . Três
destas regras estão ilustradas a seguir:

regra a:
se a inclinação é big AND
se a curvatura é big AND
se a derivada ,da curvatura é big ,
.THENconfiabilidade da junta é high (com

segurança).
regra b:
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' .
ru "Iopc $1':1;)/01 AND tu M nd 8=l1ledluf71) ANO (11 THEN

-txJ_· .- r: ® ==> f1';::.
•. ® I ,\ 1\ :UJ J.Ji... _ .. . ." -í--L-D- " . '

h::L,,:1)11("trr ==>:taJl
(11 AND (11 ANO fU' THEN

se a inclinação é big AND
se a curvatura é medium AND
se a derivada da curvatura é small,
THEN confiabilidade da junta é high (com

segurança e muita segurança).

contribui com 60% para o estado da variável decisória
"com segurança" e "com muita segurança" .

6. Fluxo da Informação
Do conce ito proposto par a o sistema de visão, a

informação visual ini cialmente disponibilizada pela
câmera CCD, passa por tr ês blocos principais de
processamento:

A segunda linha mostr a a regra c (medium, small,
smal! => ·muito inseguro). Com os valores assumidos
para S, B e dS/dt S contribuirá com 40% para medium,
B com 0% para small e dS/dt com 80% para small .
Novamente utilizando o operador AND obteremos o
result ado como a menor entrada. No caso desta regr a
com os valores fornecido s teremos o val or 0%. A
regra c portanto contribu i com 0% (nada) para o valor
da variável decisória "muito inseguro".

Aplicando as 27 regras (3 vari áveis com 3 estados
possíveis cada) obtem-se 27 estados pos síveis para a
variável decisória. Todos estes podem ser combinados
somando-se "g raficamente" as funções individuais .
Uma maneira de transferi r o resultado fuzzy de volta
para uma representação "precisa" é pelo c álculo do
centro de gravidade da soma de funções e então ler o
valor numérico no eixo das ordenadas da função de
pertinência anteriormente definida.

A grande quantid ade de cálculos que é necessária
quand o da ap l ic aç ão dest e pro cedimento é
compensada por uma avali ação muito mais coerente
da situação real. O sistema produz c omandos
signifi cativamente mais confiáveis para o sistema de
controle do robô. Com a arquitetura de computadores
basead a em transputers proposta o processamento
pode ser feito em tempo real.

... ali (27) ru les ....

. 'nn=:" r -;::. transformation
<== ... <==

, - ..
read crisp

value

regra c:
se a inclinação é mediurn AND
se a curvatura é smal!AND
se a derivada da curvatura é sma ll,
THEN co nfi a bi lidade da j unta é low (mui to

inseguro) .

A combinação de todas estas regras , com os seus
graus de pertinência às classes , indic am desta forma
valor da vari ável deci sória "confiabilidade da junta" .
Apen as quando a confiabilidade da junta é high (com
segurança e/ou com muita seguraça) o sistema utilizará
os valores geométricos calculados anteriormente e
enviará comandos de correção ao sistema de controle
do robô . Uma repre sent ação gráfica do procedimento
de det erminação e combinação de tod as as regras é
mostrado na Figura 6.

Figura 6: Repres enta ção gráfica do process o d e
avaliação da variável decisória.

Seja o seguinte conjunto de valores exatos para S,
B e dS/dt e seus correspondentes valores Fuzzy :

• processamento paralelo "convencional",
.processamento paralelo baseado no conhecimento

(sistema especialista)
.controle de processo associativo e basead o no

conhecimento.
O termo processamento paralelo "convencional"

foi escolhido para expressar a exploração do potenci al
de paralelização do problema da:do aplicando-se
algoritmos padrões a pa rtes do problema ou pela
adequação de algoritmos a estruturas paralelas (fourier
/ butt erf1y etc.). Neste caso foram utilizadas apenas
técn icas simples e "stra ight forward " par a a deteçã o,
segmentação e reconhecimento de padrões (módulo 1).

Os valores do módulo I (distância do bico de solda
na peça de trabalho, desvio lateral , área do poço de
fusão, forma do contorno e variação da forma ao longo
do tempo) são utilizados como entradas tanto para o
controle do processo (isto é manipulação de variáveis
do processo) como para a avaliação da confiabilidade
(módulo 2). As variáveis de decisão obtidas neste

0 % small, 40% medium,

0 % small, 100% medium,• curvatura B=y 1
0% big,

• dS/dt=zl 80% smal!, 20% medium, 0% big,

• inclinação S=x1
60% big

A primeira linha mostra graficamente a regra b (big,
medium, smal! => com segurança e muita segurança):
S contribui com 60% para big, B contribui com 100%
para medium e dS/dt contribui com 80% para small .
Como o operador é afunção AND, o resultado será o
do menor valor de entrada, neste caso 60%. Desta
forma encontramos um resultado par a a regra b que
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bl oco são utili zad as para de cidir se os resul tad os
obtido s pel o módulo I são con fiávei s ou se dev em se r
descartados . Desta fo rma o processam ento basead o no
co nhec ime nto do módulo 2 (essenc ialme nte aplicando-
se a L ógi ca F uzzy) repre s enta uma es p éc ie de
julgamento s up e r v isó r io para o de sempenho do
módulo I .

As saídas d o módul o I (va lo res d iscretos) e do
mód ulo 2 (var iá ve is deci sóri as ) são en tra das pa ra o
módul o 3, que in ic ia ações corre tivas tanto para o
processo de so lda como para o co ntro le de movimen to
do robô .

O flux o da informação atr avés dos três módulos e a
sa ída de cad a módulo é mostrad o na figura 7 .

7 o Conclusão
Fo r am m ostrad o s neste a rt ig o as pr incipai s

v ant ag en s d a int e gr a ção d o s is te m a d e vi são
com p u tac io n a l utilizand o diferentes técnicas e
prin cípi os de processam ento de dados em uma red e de
tran sputers , ist o é, pr ocessam ento hete rogên eo so bre
uma plataforma homogênea de hardware. Ist o forneceu
a base para um a impl ementação efic iente de soluções
p a r a um vas to espe c t ro de apl i c a ç õ e s d e
processamento da informação .
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para robôs de soldagem.
qu e s iga os preceitos aqui apresentados, se rá capaz de
"crescer" com o problema e fornecer assim aquilo qu e
é de fato a principal vantagem do uso de transputers:
capacidade de processamento escalonável.
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Abstraet: The color appears in some applications as a necessary parameter. This artic1e:viII p.re-
sen t the segme ntation of multi- sp ectral non-Hodgkin lyrnphomas to determi.ne.the cell proliferation
ratio. We will segment the multi-spectral images using the HSI model to elirn inate tl.le
and to extract the di fferen t cells. We will use morphological tools like SKIZ , Ultimate eros ion ,
markers and lab eling.

1 Introduetion

To study the uni vers e of the color in the area of
im age processing means to study the influ ence of
the color in th e information and understanding pro-
cesses [Samit 83]. To segment , in the com puta-
tional sense , consists in ex t ract ing colored patterns
wh ich present some sp ecial interest. To talk about
'color , we must talk about parameters of representa-
tion . There are some ways to represent the color.
The H SI space (hue, saturation, intensity) comes
from the wish to create a perception based on visua l
primitive. The RGB model (red, green , blue) is
very often used to compose new colors from any
electromagnetic wave set of different lengths (in the
sense of the light). This model rep resents the best
one wh ich permits the large number of combina-
tions, in the 'sense of photosensibility of the human
visual system [Joblove et al 78].

So, in practice, the first st ep to segment is
to choose between the RGB model used as im -
age visualisation devices in computeri sed systems
and the HSI model, based on visual human stimuli
[Sam it 83]. We can observe in the lit erature gr eat
cont ribu tion of the color features and the funda-
mental importance of the ways of color representa-
tion in some applications to perform a meaning-
ful segmentation . [Ohta 80] has compared some
color representation systems used in the segmenta-
t ion . They have observed that th e HSI model
provides good segmentationresults . [Ohta 80] and
[Santisteban 83] have showed that in the HSI model,
th e color features are more decorrelated than in
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the RGB model. In many applications, th e HS I
model was more appropriate than others models .
[Ivin s et al 95] have developed active segm entation
models by region and have considere d the HSI
model really well adap ted . They have shown that,
in the HSI model , it is eas y to omit the I (iuten-
sity) paramet er , to perform a less sensit ive segmenta-
tion in the case of changes of illumination. The
RGB model do es not permi t this kind of f1exibil-
it y. For ali these reasons, we have chosen th e HSI
space [Weber 97].

In this artic1e , a complete computat ional me-
thod to measu re the cell proliferation ratio to the
non-Hodgkin Iymphornas from im ages co lored with
a monoclonal antibody anti-PCNA-Cyc!in will be
presented.

The HS I mo deI and morphological op erators
are the two princip al tools to measu re the cell pro-
Iiferation ratio . The morphological operators will
be introduced in section 2. In sect ion 3 the prob-
lems relative to traditi onal methods will be shown.
In sections 4, 9 , the approach bas ed on differ-
ent multi-spectral thresholdings of background and
foreground will be explained . The efficiency of mor-
phological tools will be presented in sections 5, 6,
7, 8.

2 Morphological tools
The Mathern atical Morphology is based on se t the-
ory and is using the concept of structuring ele-
ment which is employed to interact with th e ana-
Iysing images [Facon 96]. The two basic op er ators



of Mathernatical Morphology are erosion and dil a-
tion . In case of bin ary images, to erode é B (X) anel
to dilate JB (X) the image X frorn the structuring
element B respect ively is:

B -
é (X) = X e B = X n bEB X -b
B -J (X ) =X EB B =X UbEB X -b

From theses two bas ic operato rs , it is possibl e
to define many other efficient tools . Here, we in-
troeluce some of the morphological tool s used in
our study, like condi tional dilation open-
ing JB (X) , closing JB (X ), reconstruct ion pf (Z) .

Other too ls like Ultimate eros ion , S I{ I Z , idem-
potent goedesic grayscale erosion cannot be ex-
plained in few lines but are exte nsively detailed in
[Facon 96].

In case of binary images, to dil ate conel icion-
ally the set Z from the image X with the structu r-
ing element Bis:

To open the image X fro rn the struct.ur ing element
B is:

To close the image X fro rn the st ructuring element
Bis:

To reconstruct the set Z from the image X with
the structuring element Bis:

pf (z ) = lim ..
71.--++00" 'V"

n

T he rhombus structur ing element is { :::::: :}.... .
. - .

3 Cell proliferation
As we can say, the proliferating activit y of cells in
malignan t turnours is intense . During the cell cycle,
moleculescan be identi fi ecl, spec ially prote ins, in
which activity is varying acco rel ing to the phase of
this cycle. Cyc lins are a group of proteins [proli-
ferating cell nuclear antigens - PCNA) , which grow
pragressively in num bel' during the inter-phase and
e1 isappear at the enel of mi tosis . These proteins are
essentia l to the conclus ion of the cell cycle.
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The realce of these proteins is carr ied out u-
sing the an ti-body against PCNAjCyclin , where
the proliferating nuclei present some brown color
anel the others a blu e coloro

The classical methods to eva luate the cell proli-
ferati on ratio consist in obtaining the proliferation
ratio between the numbel' of pro liferat ing cells (m ar-
keel) and the total number of cells. T he mi croscopic
ana lysis of histologi c samples to morpho-measure
and quantificati on, made from traditio'nal m éthods,
is slow anel subjective. Due to their limitations -
manu al qu an tification , lack of calibration in the me-
thoels of eval uation - methods " in situ" , which are
baseei on the quantificat ion of the proliferating acti-
vity in the histologic samples, suggest to develop
computationa l me thods to quan tify in a n automatic
manner . vVe want to develop a citometric system
which counts more quickly and more acc urately cell
sub-pop ulations with some elifferent co lors In our
case, blu e anel brown cells, the second one coloreel
from the monoclo nal antibody ant i-PCNA-Cyclin.

4 Separation of cells from the background

T he fact that brow n cells and the brown backgrounel
hael a similar color has shown that we need to sep-
arate all cells ftom the backgraunel . We have opted
for an empirical thresholel bas eei on the intensity I
of HS I model. By comparing the resul ts of rÍlUlti-
spec t ral average anel medi an-valu es, we have ob-
ser veel sim ilar gooel resul ts . We have chosen the
first one , qui cker than the second one. The intens-
ity average of pixels is a good parameter to extract
the background fram cells (image B 1 of figure 2-
b)) . The backgraund is a little bit ligh ter tha n the
cells, so pixels of higher intensity va lues than the
average value represent backgra und pixels, in the
opposite case, represen t foregrounel pixels .

5 Deletion of interrial holes in cell s

As we can observe in B1 (figure 2-b)), some seg-
menteel cells present internai holes whi ch repre-
sent ligh ter parts in the coloreei image anel were
thresholelecl as background . To solve the problem ,
we have submitted the image B 1 of figure 2-b) to
a pro cess of morphologically closing of l.oles by re-
constr uct ing the binary background from the bo r-
ders of image. The mask is the im age B 1 and the
marker is a completeel white image. This marker
image has one black pix el width in the borelers anel



has the same elimensions as Bç. The inversion of
the reconstruction result has proviel eel the wanteel
result : an image of cells withou t in ternaI holes (im-
age B2 of figure 2-c)).

6 Smoo thing and n oi se fi1tering
In seconel pass, the cells o[ B2 are morphologic-
a lly openeel (figure 2-el)) , with rhombus struct ur-
ing element. From this process , we have smootheel
the eelges of cells (image B3) to compute more ef-
ficiently the elistance fu nction from rnarkers.

This opening eliel not successfu lly eleleteel the
totality of noise between cells . To perform this ele-
letion , in a first step , an aggressive eros ion with
rhombus structuring element is em ployeel with the
aim of eleleting completely the 'noise in B2 . The
cells are reconst ructeel by using the conel itional elila-
tion v:.ith square as structuring element anel B3 as
mask [Facon 96]. The resul t is illustrateel in im age
B4 of figure 2-e).

7 Fin al segmen tatio n

The binary filte reel image B4 is useel to separate
the cells the one from the others. The initial step
consists in carrying out the Ultimate eros ion with
rhombus structuring element to obtain the image
of markers of cells . Theses markers are useel to
compute the elistan ce function wh ich is employeel to
elefine the ske leto n of inftuence zones 8K I2. From
the elistance function, we obtained an image which
looks like a contour m ap image where the markers
represent va lleys anel the lim its of the cells repre-
sents topographically higher regions. By analysing
this elistance function image, we conclueleel the cell
segmentation by separating the cells in accorelance
with crest lines (figure 2-f)) . We can observe the
successful results of this approach even if the cells
are overlappeel (figure 3·-a)) .

8 Labeling

The quantification of cell proliferation ratio to non-
Hoelgkin lymphorn as neeels to count brown anel blue
cells . It is pe rformeel by consielering each cell like
a connecteel component anel by labeling it . The
labeling process consists in associating a elifferent
number to each .connexe component. In a prac-
tical way, a first image is createel where each pixel
P (x ,y) of a con necteel component rece ives a elif-
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Ieren t number (the easiest mean is n.uinber = ;7; +
y x undt h:o] _'image) . This im age is eroeleel by an
ielempotent goe elesic grayscale eros ion un t.i l there is
no rn odification. The resul t o f lab elin g process is
the sarne nu rnb er for ali pix els of a cell a nel a eliffer-
ent number for each cell [Facon 96]. We illust rat.eel
the labeling pr ocess in figur e 3-b), by representing
eac h lab el from a color.

9 B iown an d blue cell segm en tat io n

Each cell was pr eviously segmente el a nel separ ated
Irem the others. Vve now have to recogn ise brown
anel blue ones in terrn of color. Vve know that the
blu e color is one of prirnary co lo rs of RGB moclel.
80 it is relatively easy. 011 the coutrary, the brown
color is more complex . Brown is a m.ix ture of red
anel or ange with a lit tle bi t of yellow o f low inten s-
ity, a lit tle bit of gree n anel no blu e.

In the H5 I moelel circle, we know that the reel
hue is at 00 (convention) so its hue is O, the gr een
hue is a t 1200 50 it s hue is 0 , 333, the blue hue is
at 2400 so its hue is 0 ,666 (see figure 1). We can
define sub-regions in the pal et te whi ch corre sponel
to blu e anel brown tonaliti es . The fir st cr iter ion
is to obs erv e that the gr een tonalit y represents a
limiting region. Pixels with hue higher than 0,333
are blu e, on the contrary, they are brown. To elefine
the other lim itiug region is a bit mor e corn plex . It
is loca teel between the reel region anel the magenta
one (!w e = 0,166).

\Ve useel the meelian va lue between the reel
anel magenta tonaliti es in the palette to success-
fully define the thresho lel between the blue tonality
anel the brown one. From this meelian value, we can
segment cells by means of the cr ite r ion of color . A
cell is cons ielereel as brown if the number of pixels
with brown tonality is gr eater th an th e number of
pixels with blue ton ality. The resul ts can be ob-
serveel in figur es 3-c) anel 3-el).

10 Conclus ions

Our purpose was to implemen t a methoel to auto-
matically analyse image by using the ca lor cr ite r ion
in the case of quantification of cell sub-populations.
By using H51 moelel, we showeel that it was pos-
sible to iso late the colar paramet ers to segment the
cells from the backgrounel anel to separate eliffer-
ent groups of coloreel cells, in our cas e brown anel



Figure 1: The H5I space
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blu e cells. The morphological tools were very effi-
cient in ali the binary steps to smooth, to eliminate
nois e anel internaI holes in cells without eleforming
thern , to mark cells, to elefine bounelaries betweeen
thern anel to count them . Vve have shown that the
concepts of markers , distance function anel SKIZ
ar e powerful tools to segment complex images. In
some cells, it is happeneel that the Ultimate erosion
process has provieleel two markers insteael of only
one . This fact is elue to the irregularity of com-
plex eelges of cells. [Vincent 93] has shown that it
is possible to solve this problem anel has given a
complete so lution .

Finally, we showeel that, even if using meelian
anel average statistics are easy proceelures , a simpie
parameter can provide satisfactory results.

We woulel like to thank Professor Dr. José
Ederalelo Queiroz Telles, at the Hospital de Clínicas
of the Universielaele Federal elo Paraná, for his great
help in obtaining anel manipulating images of lym-
phoms .
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Figure 2: a) Original image b) Result ofmulti-spectral foreground segmentation: binary image B 1 c) Binary
image B2 without holes d) Binary smoothed image B3 e) Binary image B4 without noise f) Markers and
distance function
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c) Blue cells d) Brown cells

Figure 3: a) Segmentation b) Labeling c) Edges of blue cells overlapped with original image d) Edges oí
brown cells overl apped with original image
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Abstract . T his article describes an image segme ntat ion procedure applied over m agnetic
reso uance (MR) data-images . The applied technique is based on a contour propagation process
elefined by an energy minimization analysis . T he final contour of each volume of th e heart is
elefinecl by a propagation process (spline deformabl e curve) added to a re-sarnpling procedure
whi ch increases the numbel' of cont ro l poin ts . The inclusion of cont rol points is based on an
angular-spatial subdivision , describ ed as an angula r-binary tr ee, and cont rolled by a cur ve-
pa.rti ti on energy an alysis,

1 In t.ro duction

An important use of Com puter Graphics (CG) tech-
niques is t he developmen t of gr aphic systems which
can help to underst an d the complex structure of the
heart in motion , and thus provide a tool for the de-
tection anel diagnoses of heart dis eases.

Tod ay, medicai tomographic equipme nt such
as ultra fast Compute r Tomography (CT) and Mag-
netic Resonan ce scanners (MR) are able to pro-
vid e a non-invasive method for eva luat ing fun c-
tio nal characterist ics. The function al eva luatio n
is done by gene rating plan ar (2D) im ages of th e
hear t as func t ions of time during th e ca rdiac cycle.
The im agin goft.he heart by the magn eti c reson an ce
methocl is clifficult du e to its dynamic behav ior du r-
ing the cardiac cycle.

The ra te of the heart is ap proximately 70 bea ts
per minute. The position of the structures of t he
heart (myocardium, left and right ventricular cavi-
ties) changes drastical ly during its activated ph ase
and the contour of the hear t is modified a t a very
high speed. The im ag ing process must be don e
as fas t as poss ibl e to guarantee an im age gener a-
tion whi ch shows th e acc urate position of the hear t .
However, rapid im aging provides low sign al strength,

'Supported by a grant from FAPERJ - Fundação de Am-
paro à Pesquisa do Es tado do Rio de Ja neiro - Brazil

a larg e noise to sign al ratio and thus very noisy
images . The quality of the MR im age is directly
linked to the exposit ion time of the patient to the
rad io-frequency waves. A higher exposit ion time
means a better image generation .

The high speed MR imaging procedure strongly
comprom ises t he qua lity of the im age . T he gen-
era ted MR image is full of interferences of radio-
frequency waves , which produce noise . Recent de-
velopments of faster MR imaging techniques hav e
improved the noise problem but have not elimi-
nated it

Despite the technical advances in the MR field,
t he search for an efficient procedure to recogni ze
and delineate the anatomy of the dy narnic heart
(t he segmentation pro blem) has been long and di f-
ficu lt . Different segmentation methods have been
used to 'track the contours of t he chambers of the
heart [5, 6, 8, 9]. T hese methods offer tools for vi-
sua.Iiza t ion and better understanding its complex
behavior anel shape variation, which help in the
det ection and prevention of card iac diseases and
abno rmalit ies.

2 M agnetic R esonance Imaging

Magnetic Resonance scanners (MR) are able to pro-
vide plan ar (2D) images of the hear t as function of
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The read gradient or the frequency encoding is
anc ther gradient applied in.z direction, during the
acquisit ion procedure of the signal. Each.line in
the excited siice is now in a different field and so it
emits an individual frequency. The x directionhas
been encoded.

uniform field then the protons in each siice of th e
patient will experience a different magnetic field
and will pro cess different frequencies. A radio-
frequency pulse containing a defined band of fre-
quencies will excite only a selected slice of the pa-
t ient and the resulting signal , however it is recorded ,
can come only from that slice (see Figure 1). The
imaging slice is chosen by appropriate choice of th e
excit ing frequency. The image slice selection de-
fines the z coordinate of our imaging procedure.

Stronqer
field

\
\.
\.

Selected
field

(Froquency - tuo ... I.oJOII)

Unaltered
Iield

(Frequency - I"U)

Weaker
íield

Figure 1: The i\1R im aging sclieme.

time eluring the card iac cycle. However , both th e
paucity of measured data anel its high noise conte nt
rnake t he visualization of the moving heart very dif-
ficult .

Aft er the x direction is chosen by selecting the
encoded frequ ency, another gradient is applied in
th e y dir ection just before th e read gradient. T his is
called the phase encoding gradient and it has the ef-
fect of altering th e phase of the signal by an amount
which depends of the position in the y direction.

2 .1 The Pi-inciples of Magnetic Resonance
Scanning

Magneti c resonance imaging is a mapping prece-
dure which shows th e anatorny, t issue density anel
even mo tion veloc it ies by pro ton elensi ty analys is
(the concentration of water anel fa t in body tis-
sue) . This mapping pro cedure consist s of a re-
coelification of a raclio frequency signal emission .
An image is a map of th e amplitude of the mag-
netic resonance signal at each point in a thin siice
through the patient . The amplitude of th e sign al
can be made to dep end upon th e proton density
and t ime of relaxat ion (the time required by th e
magnetiz at.ion vector to return to its equilibrium
value afte r its act ivat ion).

The radi o signal em itteel contains no inh erent
pos iti onal information. In convent iona l imaging,
localization in three dim ensions is achieveel by a
combination of sl ice se lection (z coordina te ), fTe-
quency enco din g (x coordinate) and phase encod-
ing (y coordinate ). The localization of the signal
is produced by magnetic field gradients superim-
posed upon a static , very large uniform magnet ic
field . The gradi ents are produced by passing a cur-
rent through subsidi ary coils within the main bor e
of th e magn et . Gr adi ents in three dir ections are
used to encode th e radio signal with spatial infor-
mation in three dimensions.

If a gradi ent is supe rimposed upon th e st atic

To phase encode only once is insufficient to
generate a complete image. The acquisition has
to be repeated a number of times, each time with
an increment in the phase encoding gradient . The
number of phase encoding st eps determines the spa-
tial resolution in the rhase encoding direction . Th-
ere is a compromise between resolution of the im-
age and the pháse encoding gradient (lager phas e
encoding st eps results in a poor resolution of the
image) .

3 T h e Defor m able Spli n e C u r ve

Since our aim is,the development of a fast segmen-
tation procedure which is ab le to detect t he contour
of the three main structures of the heart , execution
time is an important consideration. Thus, we de-
cide to use a deformable interpolated spline curve,
defined by the second-order polynomia lmethod wh-
ich guarantees a first-order continuity ali over its
contour. The main advantage of using C 1 curve
generation is the low number of mathematical op-
erat ions which translates into a low computational
cost .

3. 1 The Second-Or der Polyn omial B lend-
in g Method

Th é second-order polynomi al blend ing method [1]
.is similar to the parabolic blending method pro-
posed by Overhauser [7]. The idea of this method
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Figure 2: Polynomial Blending Method: The fomo 2D
points interpolated by Polijnomial, anel Polsjnomialç ,

with first-order derivative continuity guaranteed all
over its contour. Based on this approach, the poly-
nomial blending function can be defined as:

P(r) = (l-r) polynomiall +r polsjnomial-.
(4)

is defining a set offour points Pi- i , Pi , Pi+i , Pi+2
over the two-dimensional space (see Figure 2) , the
curve interpolating the points P i and Pi+1 is de-
fined by blending two second-order polynomials in
r defined by th e ou ter three points (Fi-i , Pi , Pi+l
and Pi, Pi+l , Pi+2) , where the coefficients can be
defined by Lagrange polynomials.

A combinedequation is defined by blending
the two second-order polynomials and making a
re-parameterization in r. Taking the central dif-
ference around points P; and Pi +i , we can define :

Then , the final blended curve can be described
by Equation 5 where the parameter r varies be-
tween Oand 1.

P(r) =P, + - Pi-1)r +
+4Pi+l - 5Pi + 2Pi_2)r2 +

(5)

p ' (O) = Pi+l - Pi- 1
2

p ' (1) = Pi+2 - Pi
2
(1)

Equation 5 can be rewritten in a matrix for-
mulation as: .

4 The Image Segmentation Procedure

The segmentation of each volume of the heart is de-
fined by the propagation of a closed contour which
is defined by a deformable closed two-dirnensional
spline (curve). The closed spline is defined by the
second-order polynomial blending method described
on section 3.

In addition to the two above derivatives the
curve must also go through points P i and Pi+l (in-
terpolated characteristic). Hence , P(O) = P, and
P(l)=Pi+l.

A first-order continuous curve is generat êd by
the combined equations where four parameters are
determined by the four constraints mentioned above.
Then, the two second-order polynomials can be de-
fined as:

polsmomiolç = - l)Pi-l - (r + l)(r

-l)Pi + + l)Pi+l
(2)

-1
+3
-3
+1

+2
-5
+4
-1

-1
O
+1
O

O
+1
O
O

= - l)(r - 2)Pi - r(rpolynomial2 4.1 The Energy Analysis

The propagation algorithm operates according to
the active contour model or snakes approach, which
was first proposed by Kass et ai [3]. Snakes are de-
formable models which .are calculated by the min-
imization of their energy functions. Describing a
two-dimensional snake as a deformable curve and

The key point in the polynomial blending method by a function of the are length u (pararnetric defi-
is the generation of an interpolated continuous curve nition) , its energy function can.be defined as:
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E = J; E(c(ll))dll
of the image. The general image energy can be
elescribes as :

+Eexdc(ll))dll
(8)

Eimage = (E/ine + Eedge)

= y) - [\7 I(x, y)]2)
(11)

Wh ere: c(li.) is th e parametric definition of the
spline cur ve; Eis t he total energy ; Eint is th e inter-
nal energy of t he curve; Eimage is the i111age energy
defined by an intensity of pixels analysis; and Eext
is th e energy du e to externai forces. In our segmen-
tation procedure, th e exter nai energy is not used.

I4.1.1 The Inteina l Ener-gy

The in tern al energy forrn ula t ion , proposed by Kas s
et al., lias its basi s on th e kinematic energy analysis
of Classical Mechanics. Its forrnul ation is defined
by considering the first and th e second order deriva-
tiv es of th e spline curve, as derived from Equation
8.

Eint = o: ( tl) [c(u)f + {3(u) [c(ll)f (9)

Wh ere cr( "U.) a nel ,8(11 ) are th e adjusting weights
(o: + ti= 1).

Becaus e t he applied cur ve is a first-order con-
tinuous cur ve (t angent cont inuity ), th e intemal en-
ergy formulation can be rewritten by not consid-
ering th e second deri vative. Accoreling to the Me-
chanics of a Particle Theory [2, 4], anel considering
the spline forrnulation as an equation of motion of
a particle with constant velocity, Equation 8 can
be rewritten as :

Where the line functional energy (E/ine) at-
tracts the curve to dark lines ·over the image and
its simplest definition is the image intensity itself.
The curve will try to align itself with the lightest
01' the darkest nearby contour; the edge functional
energy (Eedge) is set equal to - [\7 I(x, y)]2 to force
the curve to be attracted to the contour with larger
im age intensity gradients.

4.2 The Conto'ur Propagation Procedure

Because the applied spline curve is described in
a parametric form, the general energy formulation
(Equation 7) can be rewritten as:

n-21u+1
E =L [Eint(c(v)) + Eimage(C(V))] dv

u=o U

(12)

Where n is the number of contrai points.

The actual propagation of the spline curve is
done by a minimization scheme of the general en-
ergy formulation (Equation 11) added to a re-sam-

I

pling procedure . The minimization procedure is
done by the definition of the Euler equations ac-
cording to the method described by Kass et aI [3].

Where the adj usting weight is set equal to one.

4.1.2 The Image Energy

During the contour detection process, the actual
propagation (motion) of th e spline curve is con-
trolled by th e image energy forrnulation. This en-
ergy fun ction a t t racts th e curve to salient features

Eint = [C(ll)f (10) The re-sampling procedure allows the curve to
increase the number of control points which is nec-
essary to describes the desirable contour. The in-
clusion of new contraI points is controlled by an
angular spatial subdivision stored in an angular-
binary tree . Based on the energy minimal proce-
dure, the curve starts to expand (or contracts) until
the energy equilibrium is reached . Then, the inter-
nai energy of each partition of the curve between
the control points is analyzed to ensure that its
value is within the range of an image energy target
value .
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Figure 3: Th e ançular-spat ial coritour expansion
scheme.

Defining the resolution of the image as M x
N , the t arg et energy can be described as an energy
goal valu e which is defined accord ing to the average
intensity analysis of th e pixels in the slice-irn age , as
shown in Equ ation 12.

I( x , y)
I goal = M N (13)

If the internal energ y of a specific partition is
not within the fixed range of int ensity, a new con-
trol point is included . The new control point is de-
fined by an angular subdivision of the spline par-
tition . This procedure is executed automat ically
until the total equilibrium is reached . The total
equilibrium is defined by the minimal energy anal-
ysis of the spline plus the int ern al energy partition
range analysis . The angular subdivision procedure
is described by a binary tree where each leave de-
termines a control point and each node specifies a
new angular division (Figure 3).

Figure 3 describes the segmentation procedure
by the proposed contour propagat ion method . The
initial contour is defined as a circle (spline) de-
scribed by four points (Figure 3.a) . The curve ex-
pands becaus e of th e minimal energy equilibrium
apprcach (Figure 3.b) . A new cont rol point is add ed
based on the partition im age energy analysis (Fig-
ure 3.3c) . This procedure is repeated until the to tal
energy equilibrium is reached (Figure 3.d).

Figure 4 shows the segmentation procedure ap-
plied to a sequence of actual MR images. The fi-
nal contour of the left ventricle is detected by th e
described energy equilibrium analysis, where the
partition energy (interna! energy analysis between
control points) is used as a threshold to control the
re-sampling procedure (the angular-spatial subdi-
vision) .

Figure 4: The segmentation procedure app lied to a se-
'qttence 01 actual MR images during the cardiac cycle.

5 Conclusion
The implemented segmentation pro cedure has pro-
ved to be efficient in detecting the contours of th e
three main structure of the heart with reasonable
accur acy. The main advantage of this segmenta-
tion procedure is the use of a C 1 conti nuous closed
curve which guarantees first-order cont in uity every-
where. The lower cont inuity order sim plifies th e
intern al energy formulation. The processing time
is optimized by both the simpler energy analysis
and the simple mathemati cal formulation required
by the C 1 continuous curve.

However , th e efficiency of the method is linked
to the degree of noise observed in the MR data-
images. The quality of th e MR image is defined
by the exposit ion time of the patient to the radio-
frequency waves. A higher exp osition t ime means
a better image generation . The high speed MR
imaging pro cedures, required by the dynamic be-
havior of th e heart, strongly compromises the qual-
ity of th e image. The generated data-image is full
of noise caus ed by interference of radio-frequency
waves during the fast imaging processo

Because of the noise problem, we will have to
find a more efficient and robust way for the seg-
ment ation of MRI data-images. At present the im-
plemented segmentation algorithm does not accu-
rate ly capt ure th e contours in images which contain
a large amount of noise. In th ese images th e actual
segment atio n has to be don e by an oper ator who
selects the cont rol points by hand.

To minimize the mentioned segmentation prob-
lem, currently we are researching the use of Neural
Network to define a more accur ate segmentation
method . Using informations based on the charac-
teristic of the patient , a more accurat e initial con-
tour can be defined .. Considering informations of
the patient such as age, sex, ethnic group, family
diseases, etc, added to technical informations about
th e used MR method, an initial contour will be de-
fined closer to the expected final contour. We do
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believe that using t his men tioneel tec hnique we \ViII
be ab le to gen erate a mor e au tomati c a nel robus to
contour eletect.ion pr ocedure, a nel t.han gu arantee
a real time segmentat ion proceelm e of IvIR da ta-
irnages .
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Abstract: The development of a family of cameras allowing simultaneous image capture and detection
of straight line segments is described. Simulations and experimental results are presented which
corroborate the validity and potential of the approach.

Resumo: É descrito o desenvolvimento de uma família de câmeras que permitem que a captura da
imagem seja realizada concomitantemente com a detecção dos segmentos de retas na imagem.
Simulações e experimentos são apresentados que substanciam a validade e o potencial da abordagem.

Introduction
Although effortless to humans, powerful and
versatile vision has proven to be surprisingly
difficult to be achieved artificially. Conversely,
biological visual systems have been excelling in
vision .processing for millions of years. Indeed,
even small creatures such as arthropods possess
visual capabilities that have been so far unmatched
by any computer visual system. Perhaps one of the
most important principies underlying biological
visual systems is the redundancy reduction
framework (Barlow 1990). A ubiquitous example
of such a principie is the fact that most of the visual
information about a specific object is incorporated
into its contours. At a higher hierarchical levei,
linear-piecewise representations of the image
contours are derived in order to obtain further
compaction of the visual information. Another
relevant principie incorporated in many biological
visual systems is active vision, where the image is
analysed by pieces, through a moveable camera,
while temporally integrating the relevant local
information.
The present paper reports an approach to computer
vision that strongly relies on the two above
discussed biological principies, namely active
vision and linear-piecewise representation of the
object contours. More specifically, it investigates
how images can be analyzed by active discrete

linear windows, in a fashion that has been inspired in the
visual system of the jumping spider (Salticidae). Such
principies have been used to define a camera that requires
a single photodetector, plus some simple mechanic and
optical devices. This work starts by presenting a brief
review of the jumping spider visual system and follows
by discussing the mathematical approach and the
techniques used for matching discrete linear windows
against a straight target. The simulations carried out in
order to assess the potential of the considered approach,
as well as the constructed prototype, are then described,
and the obtained results discussed.

Jumping Spiders
Jumping spiders are remarkable small creatures,
incorporating what is one of the most versatile and
sophisticate visual systems amongst invertebrates, only
outperformed by that of the octopus (Land, 1994).
Particularly striking and important features of the
jumping spider visual system include: (i) as most other
arachnids, the jumping spider possesses four pairs of
eyes, one ofwhich is atrophied, other two are responsible
for wide-angle movement detection and the last pair
(anterior-median) presents a narrow visual field and are
used for refined target analysis; (ii) the retinae of this
latter pair of eyes is moveable, presenting an elongated
shape that is almost perfectly straight in the older species
and that has evolved into a boomerang-like shape in more
recent species. Such a complex visual structure (Land,
1985) is believed to operate in the following way: when
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Figure 1 - Types of straight windows.

Mathematical Modeling
There are two principal types of scanning straight
windows, as illustrated in figure 1. While the fírst
type presents a simpler structure, it lacks the ability
to encode the stimuli position along its receptive
area, which can be accomplished by the discrete
linear array modeI.

the spider detects a movement through its two wide-
angle pair of eyes, it positions itself towards the
region of movement and starts · a careful
approaching procedure until spider and possible
prey are about 2 or 3cm apart. Then, the retinae of
the anterior-median pair of eyes start a scanning
procedure including rotations . and vertical and
lateral translations that is believed to be a means of
template matching pattern recognition (searching
for the typical profile of another spider). In case the
analyzed target is identified as not being another
spider, it is understood as possible food.

It is possible to reconstruct the whole image from
representations obtained by scanning such straight
photodetectors along the image (i.e Radom
transforming the image), as stated in the basic
principIe of tomography (Castleman, 1996).
However, a discrete linear array of photodetectors,
in addition to its simplicity and analogy with the
jumping spider retina, can yield a richer
representation of the scene, which can be explored
in order to enhance the scanning procedure. The
problem of image analysis through a single linear
window can be understood in terms of the
correlation between the window and the image.
From the frequency point of view, such a process
can be understood as the point-by-point
multiplication between the image spectra and the
Fourier transform of the straight windows, whose
power spectrum is given by equation (1), where w
represents the width of the window and e the extent
of the finite linear window (the window is
considered as extending along the y-axis). It can be
directly verified from (1) that larger values of w
imply a more accentuated low-pass filtering of the
image which is particularly accentuated along the

(1)Isin(:rue) II sin(nvw)IIF(u,v)l=e.w. nue . nvw

orientation that is orthogonal to the width of the window.
Though implying some loss of resolution, it is possible to
control the intensity of such a low-pass filtering in terms
of the linear window width in order to obtaining a
smoother surface, which can improve the numerical
processing of techniques such as the Nelder-Mead's
amoeba.

While single receptor linear windows operating in
continuous or discrete image spaces fit nicely into the
above discussed mathematical framework, the latter
situation (i.e. discrete image spaces) · present some
peculiarities deserving special attention. The point is that
the matching between the image grid and the discrete
photoreceptors can not be guaranteed since very few
point-to-point exact correspondences are verified in such
a situation. For the sake ofthe simulations to be discusse
in the following section, it is henceforth assumed that
discrete linear windows present photoreceptor spacing
perfectly matching the grid points for any of the possible
window orientations. Fortunately, this is a situation that
can be easily enforced by representing the discrete line in
terms of the grid-intersect quantization of a continuous
pre-image representing a band with width w , i.e, the
window. The inquisitive reader can refer to (Costa and
Sandler, 1993) for additional information regarding
continuous and spatiaIly quantized bands.
From the above discussed perspectives, it can be easily
verified that the matching between a straight stimulus and
the linear window corresponds to a peak in the two-
dimensional convolution surface, which wiIl be
represented in terms of the parameters p and e
(respectively the normal distance and orientation of
straight lines represented in polar form). The graphs in
figure 4(a)-(t) illustrate the influences of noise, proximity
of lines and width of the scanning window on the
convolution surface. The existence of lines that are close
one to another and noise can lead to surfaces with local
maxima, thus complicating the matching proccess.
Although the Hough Transforms approach could be
used to detect the straight lines (Costa and Sandler, 1993;
Costa, 1992; Costa, 1994; Press et aI., 1992), this would
not be biologicaIly realistic, since it is clear that spiders
lack the data storage capacity to implement this method
(i.e. to store the Hough Transform accumulator array).
An alternative approach consists in the utilization of
extreme search techniques for multi-dimensional
functions. The Nelder Mead's amoeba algorithm,
incorporating simulated annealing (Press et aI., 1992),
has been selected for its elegance and reasonable
performance.
The implemented maximization algorithm incorporates
a set of special features to increase efficiency, which are

1:I
1:I
1:I

(b)(a)
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the utilization of simulated annealing; analysis with
adaptative-width windows (wider at first, narrowing
gradually); and the modification of annealing
parameters according to the width of the window.
In addition, a preliminary estimate of the possible
line parameters is obtained by considering the
intersections of the straight lines with a
superimposed reference grating, in the present case
defmed by two parallel positions of the discrete
linear window, as depicted in figure 2 (Costa,
1995).

1_---·LinearWlfldow

1>x

Figure 2 - lnitial estimate of line inclínatíon.

Simulations
The simulations were aimed at assessing the
efficiency of the application of Nelder Mead's
amoeba method, as well as investigating the
annealing parameters. The simulated annealing
strategy involves several parameters which can can
be criticai to the algorythm's performance. Since
an intensive investigation of all the possible
configurations would be prohibitive, on1y three or
four different values were considered for each
parameter. Furthermore, the parameters were
optinúzed one at a time, (i.e., the second parameter
used considering the optimal value of the first, and
so on) and, as a consequence, the best parameter
configuration is not guaranteed. The investigated
parameters are: the initial width; the tolerance
defining the stop criterion; the initial annealing
temperature; the temperature decreasal factor and
the maximum number of allowed iteractions per
temperature. The evaluation of the simulation
results was carried out considering three
performance indicators: speed, precision and
movement of the sensor (the latter directly related
to .the processing time when a real sensor is
involved).

Prototype
The first implemented prototype incorporates an
ordinary CCD camera simulating the linear sensor;
with the parameter p varying in order to cover the

image space. The sensor is centered in a rotation device,
which scans e. The mechanism is driven by a stepper
motor, connected to the small pulley. The system is
ShOWIl in figure 3. The reduction ratio between the
pulleys is 1:7,2 and the stepper motor precision is of 200
steps per cycle. Thus, the movement of the camera is of
0.25° per step. The movement of the stepper motor is
controlled via the parallel port ofthe computer, through a
simple driver. A specific hardware (Creative video
blaster RT 300) is used for image acquisition. The
control program was implemented in Delphi 2.
In order to search for straight lines in images using the
prototype without including edge detection, the image
was filtered by color in order to yield on1y the target
features (in red). The Hough parameter space is
generated point by point, by scanning the p-e space with
the linear window (figure 6). The highest value on the
accumulator is stored, and the camera rotates to the e
value corresponding : to this value, which should
correspond to a red line in the image. The other
considered program performs a search through the
window by moving the linear window according to the
modified Nelder Mead's amoeba method.

Big pulley

Camera

Small pulley

Supporting
Base

Figure 3 - The first prototype.

Experimental Results
This section presents and discusses the simulation and
experimental results. The first parameter to be assessed
was the initial width of the linear window. The results
for width values of 1,2 and 3 are presented in the first
part of table I . According to these results, the best initial
width is 2, which allows increased precision without
implying substancial additional time. The effect of the
tolerance, defined by as tol = 2*abs(ymax - YminJ /
(abs(YmwJ + abS(yminJ ), was evaluated for 0.1; 0.05 and
0.01, and the results are displayed in the second half of
table I. The best configuratíon of this parameter was
verified to be 0.05. The first part of table 2 shows the
results for initial annealing temperatures of 50, 100 and
150, with respect to the the above selected values of the
additional parameters.
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Figure 4(a) - Matching in convolution space for
a straight line.

Figure 4(d) - Matching for the same line of figure
l(a), scanned with a window of double width.
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Figure 4(b) - Matching for the same line, plus a
line with dose parameters, and 25% less points.

Figure 4(e) - Matching for the same case as 2(b), also
with double width.
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Figure 4(c) - Matching for a line with uniform
noise on the interval [-2;2].

Figure 4(f) - Matching for the line with uniform noise,
with a double width window.
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Initial width Tolerance
1 2 3 0.1 .0.05 0.01

Time(ms) 306.7±100.7 352.8±86.01 471.1±92.69 352.8±86.01 407.56±88.18 548.87±118.6
p error 0.027±0.115 -0.025±0.102 0.022±0 .092 -0.025±0.102 -0.022±0.075 -0.008±0.044
8 error 2xlO-4±0.002 1xlO-4±0.001 -8x10·6±0.001 0.0001±0.001 -0.0002±0.001 -2x10·6±0.001
pmove 4.003± 1.796 3.818±1.395 4.369±1.071 3.818±1.395 4.402±1.535 5.250±1.622
8 move 0.424±0.236 0.426±0.237 0.438±0.237 0.426±0.237 0.433±0.236 0.442±0.234

Table 1 - Initial width and tolerance.

Initial Temperature max. Iteractions
50 100 150 50 100 150

Time(ms) 411.2±93.92 407.6±88.18 412.8±91.98 667.0±507.9 407.6±88.18 1877.2± 2308
p error -0.022±0.074 -0.022±0.075 -0.022±0.075 0.006±0.070 0.022±0.074 0.007±0.064
8 error -5x1O,s±O.OO1 -5x1O's±O.OO1 -5x10,s±0.001 8x10-4±0.001 -5xlO,s±0.001 -8x10,s±0.001
pMove 4.402±1.534 4.403±1.535 4.406±1.534 7.962±9 .538 4.403±1.535 27.682±50.67
8 Move 0.433±0.235 0.433±0.236 0.433±0.236 0.479±0.242 0.433± 0.236 0.682±0.519

Table 2 - Initial temperature and maximum iteractions.

temperature decreasal 0.5 0.7 0.9
Time. (ms) 938.2±977.0 407.6±88.2 867.1±903 .8
p error 0.003±0 .065 -0.022±0 .075 0.006±0.066
8 error 0.0008±0.0008 -0.00005±0.001 0.00003±0.0007
pMove 12.732±21.195 4.403±1.535 11.207±16.811
8 Move 0.521±0.306 0.433±0.236 0.511±0.305

Table 3 - Tempertature decreasal factor.

Figure 5 - Prototype experimental results.

As the differences in precision are small, the initial
temperature was selected as 100, in order to reduce
the execution time. As far as the number of
iteractions per temperature, the following three
values have been tested: 50, 100 and 150, and the
results are shown in the second part of table 2. As
the itúluence of this pararneter on the precision was
not strong, its selected value was 100. Three values
of the temperature decreasing factors were
considered: 0.5; 0.7 and 0.9. As the results in table
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3 show, the pararneter space is highly non-linear,
0.7 being the best value.
The above derived best pararneter configuration
has been adopted in the algorithm, whose
performance for real images is illustrated in figure
5, which includes: (a) the captured image; (b) the
filtered image; and (c) the reconstruction of the
detected lines. The results were very satisfactory,
the straight lines being both detected successfully,
with the calculation of only a few points in the
convolution surface. As with the Hough transform,



to which this process is closely related, the .
endpoints of the lines are not identified.

The Second Prototype
The second prototype (figure 6), currently under
construction, is characterised by a single
photoreceptive area, instead of the multiple
photodetector surface used in the previous system.

/
/

/
.

/
,

,
/

/
..-

, /

Figure 6 - The second prototype (one-
photodetector-camera).

It consists of a rotating cylinder attached to a DC
motor whose angular position is obtained through
an optical encoder. On the frontal end of the
cilynder there is an acromatic lens covered by a
coating defining a straight slit, through which light
passes. The parameter p can be varied by tilting
the lens, which will be done electromagnetically
(loudspeaker coil). The light that enters the
cylinder is focused on a conventional single
photodetector. As the whole group rotates, evaries.
The connections of the analog signal from the
photodetector, encoder and ·coil will be
accomplished by radio signals. Relatively to the
fírst approach, in addition to being more compact
and light, thus reducing mechanical vibrations and
inertia, this single-detector system allows enhanced
speed, limited only by the DC motor, implying
considerably lower costs.

Concluding Remarks
This article has presented the development of a
family of active cameras that allow the image .
capture (involving tomographic image
reconstruction) to.be done simultaneously with the
detection of the straight lines in the image (executed
straighforwardly), Two control strategies are
possible: (a) scan the image to produce the Hough
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accumulator array; and (b) to actively search for
straight lines in the image, using the described
algorithm. The latter approach, which was
considered in the present article closely resembles
the visual system of the jumping spider. After
simulations aimed at validating the overall
approach , a multiple-photodetector prototype
(simulated by a standard CCD camera) was
implemented and experimentally assessed. We are
currently working on a second prototype ,
characterised by a single photodetector, which is
expected to be more effective, faster and cheaper
than the first prototype .
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Abstr act: This paper presents a method for image processing based on a set of fuzzy inference rules. '
Th ese rules generate a mapping by considering the results obtained from the convo lutional operation
between classic operators and a given image . The spatial convolution masks were se lected due their
easy implernentations. Exper imental results reveal some promising applications of the proposed
method.

Resumo: Neste trabalho apresentamos uma metodologia de processamento de imagens basead a em
regras de inferê ncias nebulosas. Estas regra s decidem por um mapeamento final considera ndo o
resultado do processo obtido pela convolução de operadores clássicos com uma dada imagem. Os
operadores selecio nados foram obtidos através de máscaras de convolução espacial , sendo de fácil
imp lementação. Testes expe rimentais foram realizados para avaliar a eficácia do método.

'l - Introdução
Quando lidamos com imagens estamos

intere ssados ou em alterar sua aparência ou extrair
algum tipo de informação. Haverá, portanto, a
neces sidade de processá-Ia. Para isto, pode-se
empregar diversas técnicas [ I], oriundas das mais
variadas áreas (matemática, es tatís tica, psicologia ,
engenharia, etc.) . Es te processamento é comumente
apresentado e realizado em etapas, onde em cada uma
delas se deseja reso lver algum tipo de problema. Em
especia l, as etapas de segmentação e pré-filtragem
podem req uerer, cada uma de las, diversas
metodologias a fim de se chegar ao resultado
desejado. Ou seja, em muitos casos faz-se necessário o
'uso de técnicas distintas onde um ponto importante é
saber como empregá-Ias adequadamente. Quando
analisamos uma determinada imagem aplicamos este
tipo de abordagem de forma intuitiva. Estamos, por
exemplo, interessados em preservar bordas, realçar
determinadas reg iões e homogeneizar os níveis de
cinza de uma outra, o que requer a aplicação de
técnicas diferenciadas. Portanto ser ia interessante o
desenv olvimento de uma metodologia que integre
estas técnicas. Uma maneira de se fazê-lo é empregar
um sis tema baseado em conhecimento capaz de
proc essar uma imagem ava liando regras propostas por
um espec ialista .

Neste sentido, podemos encontrar traba lhos onde
este tipo de abordagem é utilizada. Em [2] foi
proposto um sistema para filtragem e detecção de
bordas utilizando regras nebulosas IF - THEN. Neste
caso, os antecedentes das regras são dados por
elementos de um operador 3x3 (do tipo máscara de
convolução) , o que eleva o grau de complex idade das
mesmas. Em [3] empregou-se uma abordagem
semelhante mas vol tada especialmente para a detecção
de bordas . Dado um conjunto de disposições de pixeLs
que podem representar uma borda, o sistema
aprese ntado avalia estas possíveis bordas por meio da
aplicação de regras. Em [4] é proposto um sistema
nebuloso que realiza a sintonia dos parâmetros de um
filtro gaussia no a fim de se detectar bord as presentes
em uma imagem. Uma outra abordagem
regras pode ser encontrada em [5], onde se propõe
uma transformada para codificação de imagens
modificando-se os parâmetros de uma DCT (Discre te
Cosine Transfo rmi emprega ndo-se um sistema AFAM
(Adaptative Furry Associative Memories ).

2 - A Metodologia Proposta
O estudo aqui proposto tem por objetivo

avaliar o resultado da aplicação de ope radores simples
sobre uma imagem, empregando regr as nebul osas.
Assim, o sistema nebuloso deve ser capaz de guiar o
processamento, a fim de se obter uma imagem com um
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fig ura I - Diagrama do sistema impleme ntado onde F
representa a f ase de [u r zi fi cação e D designa a fase
de defurrificação .

onde :
G é o resultado final da co nvo lução;
G 1 é o result ado da aplicação da máscara

hor izontal ;-
G2 é o resultado da apli cação da máscar a vertica l.

(I)

Uma vez ob tidos esses valores , os mesmos são
aplicados ao sistema nebul oso. Este co nta com uma
etapa de [u zrificação, um banco de regras, uma
máqu ina de inferênci a e uma etapa de defu zzificação,
que devolve um valor para a imagem fina l. Podemos
visualizar o exposto acima através do diag ram a
apresentado na figura I .

O método de defuzzificaç ão empregado foi o do
Cen tróide. A reg ra de impli cação' utilizad a, apes ar de
formalmente não se poder ca rac terizá-la como tal
[6][7], é dada pela re lação de mínimo prop osta por
Mand ani . A ut ilização da mesma é mui to frequente em
problemas de controle pois guarda uma forte rel ação
entre causa e efeito (uma regra IF-THEN é ativada
somente quand o seus an teced ente e co nsequente es tão
ativos , pertinência :t= O) [7] . Para as regras
desenvolvidas , os mnemônicos abaixo foram
empregados:
PB Filtro Passa-Baixas, PA Passa-Altas

DB Operador Detecta-Bordas

Para o processo de convo lução espacial,
esco lhido por ser rápid o e de fác il implementação,
foram se lecionadas 3 operações básicas : filtragem
passa-baixas, filtragem passa-altas e detecção de
bordas . As máscaras que e fetuam cada uma destas
operações são respectivamen te: méd ia, h igh-boost e
So bel [I ] . Cada uma de las foi implement ada por
máscaras 3x3. Cada máscara , co nvo luída com a
imagem , devolve em seu pixel ce ntra l o resultado da
operação. Esse valor sempre é co nd icionado a
permanecer dentro da faixa [O, 255 ], que define o
universo de discurso do sistema nebuloso. Em
espec ial, para as máscaras de Sobel , cad a uma del as
retoma um valor especí fico par a uma dir eçã o. O valor
final, que também deve ficar na fa ixa [O, 255], é dado
pela equação :

Ass im sendo, com base nas inform ações
espectrais apo rtadas po r cada um dos filtros e de
aco rdo com o resultado gerado pe lo oper ador de
bord as é possível decidi r pelo mapeamento do ponto
p(i , j) na imagem res ultante. As reg iões a serem
pesqui sadas podem ser de baixa, médi a ou alta
variação dos níveis de cinza, o que ficará represent ado
nos resultados da co nvo lução.

Se bordas é PEQUENO e passa-altas é PEQUENO e
médi a é PEQUENO

ent ão p(i , j ) é PEQUENO
Se bordas é PEQUENO e passa-alta s é PEQUENO e

médi a é GRANDE
ent ão p(i , j ) é GRANDE

Se bordas é GRANDE e passa-altas é GRANDE e
média é MÉDIO

então p(i, j ) é GRANDE
Se bordas é MÉDIO e passa- altas é GRANDE e média

é GRANDE
ent ão p(i , j ) é GRANDE.

3 - O Sistema desenvolvido
O sistema desen volvido lê imagens de 256 tons

de cin za (8 bit s), armazenadas sob a forma de arquivos
do tipo raw, e inicia o processamento do seg uinte
modo:
• Apli cação dos ope rado res de convolução

espacial,
• Avali ação do resultado da convolução através de

um sistema nebuloso.

grau de con traste elevado entre os di versos elementos
que particip am da ce na (objetos distintos e fundo) .
Para tanto, co ntamos com um banco de operadores
(lineares e não lineares) que se rão avaliados e
se lec ionados à medida que se processa a imagem . O
sistema reali zará es ta se leção baseando-se
co nhec imento prévio embutido e em resul tados
gerados pela aplicação dos operadores. A idéia
principa l é, dada a segmentação desej ada , poder
esco lher aqueles filtro s que melhores resultados trarão
par a uma determinada zona da imagem . O
processamento será locali zado e adaptado para aquela
regi ão específica . A avaliação do tipo de filtro a ser
empregado em um dado moment o depend e, além do
resultado de sua convolução com a imagem, do
conh ecimento e-xpr esso sob a formas de regras
nebul osas. Resumindo, estamos apli cand o um sistema
nebuloso clássic o para co nduz ir a segmentação e/ou
processamento de uma de terminada imagem .

Ass im, dado um conjunto de máscaras padr ões
(detectora de bordas, médi a, passa_alta, etc.), obtém-
se o resultado da convo lução de cada uma delas sobre
uma reg ião imagem . Es tes podem ser avaliados
linguisticamen te por regras co nforme o exemplo
aba ixo:
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A função de pertinência empregada é apresentada
na fig ura 3:

Teste 2: Imagem de células
A imagem da figura 4a, trata de um conj unto de

célul as, sendo o objetivo realçar a reg ião dos núcleos.
As células apresentam uma região mais clara
circundando uma região centra l mais esc ura (seu
núcleo), podendo nos levar a concl uir que a
segmentação do núcleo pode ser obtida empregando-
se uma técnica simples de threshold . Entretant o,
analisando a imagem com mais atenção , podemos
perceber diversas situações que desestimulam a
apli cação dest a técnica, tais como :
• As regiões dos núcleos são , em média, mais
escuras. Mas algumas destas possuem pontos -com
intensidad e próxima ou até mesmo superior à
intensid ade média do resto da imagem,

• O contra ste dos tons de cinza dos núcleos em
relação ao resto da imagem não é bem definido em
boa parte da mesma . Além disto, ex istem pontos
escuros , de baix a intensidade, que não constituem
uma região de núcleo;

• Existem núcleos com intensidade de nível de
cinza próxima a regiões ex ternas a eles, o que
dificult a a segmentação.

Desta forma, com o uso de uma única técnica não
se ria possível a detecção dos núcleos, pois es tas
es tarão buscando apenas uma carac terística. De outro
modo, podemos aproveit ar a informação espec tra l de
diversos filtros e com base nas mesmas, decidi r se um
determinado pixel pertence ou a um núcleo ou ao resto
da imagem. Ou seja, devemos tratar um pixel como
pertencente a dua s classes distint as: núcleo e fundo da
imagem.

Mapearemos os pixels pertencentes ao núcleo a
um nível de cinza baixo e os pixels pertencentes ao
fundo a um nível de cinza elevado. O resultado pod e
se r visto na figura 4b .

em (a )
imagem

(b)
onde
(b) a

4 - Testes e Resultados
Teste 1: Imagem médica de uma angiografia
coronariana

Na figura 2 podemos obse rvar o resultado de se
aplicar a técnica para ressaltar det alhe s de uma
imagem médi ca (angiografia coronarian a), onde o
obj etivo é dest acar fronteiras entre regiões . Em
especial, busca-se uma fronteira melhor definida, j á
que a mesma não é evidente na figura 2a. Na figura 2b
observamos o resultado do processamento onde os
pontos preto s indicam a ausência de regras para tratar
es te tipo de situação.

Todo o ambiente foi desenvol vido em linguagem
C, modificando-se o sistema aprese ntado por [8][9],
adaptando-o para trabalhar com três variáveis de
entrada (res ultados das convo luções) e uma variáve l
de sa ída (novo valor do pixel)

o resultado obtido indic a que a parte superior
esquerda da reg ião clara foi suprimida. Isto se deve ao
conjunto de regras empregado. Obs ervamos também
que foi obtida uma melhor defini ção da fronteira entre
as partes clara e escura da imagem. Para esta imagem
em específico , o fato de não havermos proc essado
determinados pixels não necessariamente represe nta
um agravante . Caso queiramos binarir á-Ia esses
pontos se rão associados ao nível de cinza O.

(a)
figu ra 2 - Imagem corona riana
ap resentamos sua original e em
processada.

Pert inência

f igura 3 · - Funcões de pe rtinência empregadas no
processam ento da imagem apresentada na figura 2a,
onde os mnemônicos são : P = Pequeno , M = Méd io.
G =Grande?UD =Univ erso de Discurso.

o 127 255

G

UD

(a) (b)
figura 4 - Imagem de célu las. Em (a) temos a imagem
original e em (b) a imagem processada.

A título de comparação, vamos tomar uma
segmentação realizada sobre a imagem da figura 4a ,
onde se empregou uma técnica da morfologia
matemática denominada watershed . Um possível
resul tado da aplicação da mesma I pode se r observado

ICabe ressaltar que esse resultado ainda pode ser melhorado, mas
nosso obje tivo é comp arar o poder de tratamento obtido pelo
processamento nebuloso.
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na figura 5b . Observe que a técn ica nebul osa , que
gerou a figura 4b, proporcionou bons resultados na
segmentação dos núcleos. En tre tanto, houve
problemas de excesso de segm entação, onde algumas
regiões foram segmentadas erroneamente . Podemos
contornar essa si tuação aj ustando-se melhor o limiar
de decisão entre as regiões núcleo/fu ndo . Na figura 5
observamos o res ultado das duas tén icas onde se
sobrepôs à imagem or iginal o co ntorno dos núcleos
de tectados. A figura 5a foi obti da a par tir da imagem
. da figura 4b rea lizando-se primeiramente uma
detecção de bordas seguida de um processo de
binarização, . Posteriormente , a imagem binária foi
sobreposta à imagem original produzindo corno
resultado a imagem da figura 5a. Podemos observar
que o sistema baseado em regras se mostrou mais
sensível que a técnica de watershed, de tectando quase
a totalidade dos núcleos, assim corno pequenas regiões
que não poderiam ser cla ssificadas corno tal.

Histog' .tma da. Ir. l. c l.t.us
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figura 7 - Histogramas: classes isolante, cobre, e furo.

o objetivo neste caso é criar uma segund a
imagem , segmen tada, que aprese nte o mapeamen to
dado aba ixo (com uma pequena taxa de erro):

pixel E classe cobre nível de ci nza O;
pixel E classe iso lante nível de c inza 127;
pixel E classe furos nível de cin za 255.

" •• e •.. • el. • •• • ••,• .'• • •c
(" • • •• • • • ••, •• •• • •., • • · •,:e;

j •

Urna das maneiras de fazé- lo (forma clássica), é
empregando um classificador bayesiano [10]. Assim,
na figura 8 observamos o resu ltado de um
classificador deste tipo, proj etado com base nos
histogramas de cada.classe.

A seguir, a figura 9a foi obtida através do
processamento nebuloso sob re a imagem da figura 6,
onde o objetivo foi gerar urna nova imagem contendo
as três classes de tal forma que es tas apareçam mais
evidenciadas. Em seguida, a imagem foi reduzi da a
uma outra com a presença de apenas três tons de cinza,
pela aplicação de limiares de decisão simples. O
resultado pode ser visto na figura 9b.

figu ra 8 ' Imagem fin al gerada pelo resu ltado da
aplicação de um classificador bayes iano.

Teste 3: Imagens de Placas de Circuito Impresso
A imagem da figura 6 se refere a urna placa de

circuito impresso, onde pode-se observar três classes
dis tintas: classe dos furos , classe do cobre e classe do
isolan te . Essà' imagem, apesar de bem contrastada,
apresenta pixels de classes disti ntas cujos valores de
seus tons de ci nza se confundemD histograma ob tido
para as três classes pode ser visto na figura 7, onde se
observa a sobrepos ição das classes. Ou seja, não é
possível decid ir po r uma classe sem que seja cometido
a lguma percentagem de erro de decisão (ainda que
mínimo) .

(a) (b)
figura 5 - Em (a) processamento nebuloso e em (b)
processamento pe la transformação de waterhed.

figura 6 - Placa de circuito impresso.

(a) (p)
figura 9 - Em (a) temos a imagem processada e em (b)
o resultado do mapeamento sobre (a).
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Inicialmente, foram feitos testes com funções de
pertinências dadas pela figura 3, mas os resultados
obtidos não foram bons pois a granulosidade das
mesmas não permitia que se conseguisse distinguir as
classes cobre e isolante. Por isto , decidiu-se por uma
granulosidade mais fina, escolhendo-se funções de
pertinência igualmente espaçadas e que se cruzavam
em um valor de pertinência = 0,5. As novas funções de
pertinência podem ser vistas na figura 10, onde:

transformando o processo praticamente ' em uma fase
de segmentação.

A figura I I se refere a imagem de uma outra
placa de circuito impresso, onde se testou o
classificador bayesiano projetado para a imagem da
figura 6. Observe que o resultado da segmentação,
figura 11b, falha justamente nos pontos onde a parte
isolante aparece mais clara que o normal. Esses pontos
são classificados erroneamente como pertencentes à
classe dos furos.

I = Inferior; PePequeno; M = Médio;
G = Grande; SeSuperior: UD=Universo de Discurso

O teste a seguir foi realizado no intuito de se
avaliar a adaptação de um conjunto de regras,
elaborado especificamente para uma imagem. As
regras utilizadas no processamento da figura 6 foram
mantidas para processar um caso similar, ilustrado
pela figura 13a. O resultado pode ser avaliado na
figura 13b onde se observa que o mapeamento obtido
foi bastante satisfatório. As regras levantadas
inicialmente se mostraram robustas para esta nova
situação, apresentando melhores resultados que a
técnica paramétrica bayesiana (figura II b). Entretanto,
cabe ressaltar que o exemplo apresentado na figura 6
possui um maior grau de complexidade já que a

Sobre a imagem apresentada na figura I I a foi
testado um grupo de regras específico, cujo o
resultado pode ser visto na imagem da figura 12a. Na
figura 12b temos a imagem resultante com três níveis
de cinza apenas .

(a) (b)
figura 11 - Em (a) temos uma imagem de uma nova
placa de circuito impresso e em (b) o resultado da
classificação empregando-se o classificador
bayesiano anterior.

figura 12 Em (a) temos o resultado do
processamento nebuloso sobre a imagem da figura
lIa e em (b) a imagem segmentada.

sGM
Pertinência

P

O 127 255 UD
figura 10 - Funções de pertinência empregadas nas
imagens de placa de circuito impresso.

No teste da figura 9, a maior parte das regras foi
usada para fazer o mapeamento da parte isolante.
Observando o histograma da imagem inicial, vemos
.que a parte isolante se confunde com as outras duas
' classes, principalmente com a classe dos furos (que
varre quase toda a extensão dos níveis de cinza, apesar
do pico alto e estreito perto do valor 255). Isto faz
com que tenhamos uma maior quantidade de erro na
separação entre as classes furo e isolante. Grande parte
das regras empregadas tem justamente a função de
tentar decidir entre essas duas classes.

Comparando-se o resultado obtido na figura 9b
com o obtido pelo classificador bayesiano (figura 8),
observamos que a detecção da classe furos é mais
eficiente usando-se um classificador bayesiano.
Entretanto, a detecção da classe dos filetes de cobre
apresentou 'melhores resultados processando-se com
regras. Os pontos pretos que contornam os filetes na
figura 9a indicam que não houve o casamento de
regras. Poderíamos continuar adicionando regras a fim
de eliminar este tipo de situação. No entanto, optamos
por mantê-los na imagem, já que como possuem nível
de cinza O, os mesmos foram classificados como
filetes . Cabe ressaltar que a técnica nebulosa foi
realizada sem a estimação de parâmetros da imagem, o
que contrasta com a técnica bayesiana empregada
(paramétrica) . Para melhores resultados poderíamos
sintonizar convenientemente as funções de pertinência
aproveitando inclusive a informação paramétrica dos
histogramas de cada classe.

Nas regras utilizadas empregou-se apenas três
c(,msequentes dos cinco possíveis. Com isto, desejou-
se gerar uma segunda imagem onde existam poucos
tons de cinza, em comparação com a primeira,
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distribuição de tons de cinza entre as classes cobre e
isolante são próximas.

(a) (b)
figura /3 - Em (a) temos a imagem dada pela figura
/ l a processada pelo banco de regras desenvolvido
para afigura 6. Em (b) temos a imagem segmentada.

É interessante observar que um sistema nebuloso,
feito com estes propósitos, se assemelha a um
classificador bayesiano. Cada regra mede o casamento
de variáveis de entrada com o conhecimento
armazenado previamente. Em ambas as técnicas,
pondera-se as variáveis de entrada de acordo com
algum tipo de "conhecimento à priori". O número de
classes a serem reconhecidas especifica a quantidade
de valores linguísticos que aparecerão nos
consequentes das regras. Assim, as regras agruparão
características próximas, reali zando de certa forma
uma segmentação. Da mesma forma que podemos
inserir medidas de similaridades, podemos colocar
regras para agrupar características não similares.

5 - Conclusões
Neste trabalho foi proposto um sistema nebuloso
desenvolvido especificamente para o processamento
de imagens. O sistema se mostrou útil em processar
imagens que apresentam tanto um baixo como um alto
contraste em seus níveis de cinza, como pôde ser
comprovado pelos exemplos apresentados. Isto foi
possível porque o uso de regras permitiu um
mapeamento não linear entre a imagem de entrada e a
imagem de saída. É interessante notar que foram
empregadas técnicas simples de processamento de
imagens, representadas por operadores de convolução
espacial.

Entretanto , para atingir os resultados desejados,
deve-se escolher convenientemente os tipos dos' filtros
a serem utilizados. Á/ sintonia dos mesmos também
deve ser observada para que sua aplicação não forneça
resultados indesejáveis. Desta forma, tem-se filtros
especializados em determinadas faixas espectrais e o
uso de regras privilegia uma ou outra conforme o
processamento pretendido.

Com regras nebulosas imprimimos às etapas de
filtragem/segmentação uma forma mais conectada com
a maneira que queremos que se efetue a operação
(avaliamos linguisticamente uma região e decidimos se
a mesma deve ser realçada ou não, por exemplo).

Podemos dizer que realizamos as etapas de filtragem e
segmentação de forma inteligente.
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Abstract: According to new approaches to complex computer vision systems, vision should not be
considered as a self-contained system, but as a system interacting with its environment through
perception and action. In the past years some architectures (top-down, bottom-up, etc.) has been
frequently used to control this c1ass of systerns. This paper briefly reviews these architectures and
presents a heterarchic , multi-agem purposive architecture for the control of complex computer vision
systems.

Resumo: Atualmente, visão tem sido abordada como sendo um sistema que interage com o ambiente
através de percepção e ação e não mais como um sistema contido em si mesmo. Algumas arquiteturas
(top-down, bottoni-up. etc.) foram tradicionalmente usadas para o controle de sistemas de visão
computacional. Este artigo faz uma breve revisão destas arquiteturas, para então apresentar. uma
arquitetura com abordagem heterárquica, multi-agentes e propositada para o controle de sistemas
complexos de visão computacional.

1. Introdução
Dentro das novas abordagens para a construção de
sistemas de visão computacional complexos , visão
não é mais vista como um problema contido em si
mesmo, mas sim como um sistema que interage com
o ambiente através de percepção e ação. Para isso,
torna-se necessário que o sistema tenha seu laço de
controle fechado, adotando abordagens ati vas ou
propositadas, com diferentes demandas temporais e
computacionais.
As arquiteturas tradicionalmente usadas para
sistemas de visão computacional têm se mostrado
insuficientes para atender os requisitos dessas novas
abordagens.
Este artigo revisa algumas arquiteturas tradicionais,
classificando-as de acordo com a estratégia de
controle e sua forma de computação. Assim, tem-se:
controle hierárquico versus controle heterárquico e
computação serial versus distribuída. Baseado nesse
estudo, este artigo propõe uma nova arquitetura,
seguindo uma abordagem heterárquica, multi-
agentes e propositada para o controle dos sistemas
de visão computacional complexos.

2. Arquiteturas para Sistemas de Visão
Computacional
O sucesso de um sistema de visão computacional
depende em grande parte da adoção de uma arquitetura
adequada. Esta seção discute as arquiteturas e estratégias
de controle tradicionalmente usadas nos sistemas de
visao computacional e sua adequação às novas
abordagens para a solução do problema de visão .
Primeiramente, a análise será . feita sob o .foco da
estratégia de controle utilizada, iniciando pelo controle
hierárquico e suas formas.
As arquiteturas de controle hierárquico são aquelas onde
o fluxo de informações está estruturado
hierarquicamente, de forma que somente módulos entre
níveis consecutivos da hierarquia podem trocar
informações entre si. Dessa forma, pode-se dividir o
controle hierárquico em bottom-up, top-down e misto, de
acordo com o sentido que as informações fluem no
sistema (figura I).
Segundo [Ballard e Brown, 1982], as arquiteturas de
controle bottom-up, também chamadas data-driven, são
aquelas onde o processo de interpretação inicia com a
construção da imagem generalizada, gerando então
estruturas segmentadas e finalmente descrições,
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Figura I - Esquema do fluxo de dados, do fluxo de controle e do uso do conhecimento em várias arquiteturas .

Nestas arquiteturas, os projetistas procuram
desenvolver algoritmos e estruturas de dados
genéricos, buscando independência do domínio do
sistema, além de utilizar o conhecimento somente
no último estágio de interpretação da cena. A figura
I (a) esquematiza o uso do conhecimento e o fluxo
de informação em uma arquitetura bottom-up.
Um exemplo típico de sistema de visao
computacional que usa a arquitetura bottom-up é o
sistema de rotulação de linhas proposto por [Waltz ,
1975], cujo objetivo consiste em produzir uma
interpretação para as linhas em imagens de cenas
compostas por poliedros, através de uma rotulação
que identifique a origem e as propriedades físicas
de cada linha na imagem. Os rótulos indicam se a
linha é gerada por um objeto ocludente, por uma
borda côncava, convexa ou por sombras.
Para gerar essa rotulação, o sistema faz um pré-
processamento da imagem para encontrar as linhas,
um agrupamento para reunir as linhas pertencentes
a um mesmo objeto e, finalmente, é usado um
algoritmo de propagação de restrições que , a partir
de uma tabel a de junções possíveis e de restrições
físicas , encontra uma descrição plausível para as
linhas do objeto.
A arquitetura bottom-up, apesar de largamente
utilizada e com êxitos reconhecidos em sistemas
simples e bem estruturados, é de difícil aplicação
em sistemas com ciclos percepção-ação em
ambientes complexos, por exigir algoritmos
robustos e genéricos o suficiente em cada módulo.
Nas arquiteturas top-down,. também chamadas
arquiteturas model-driven, "modelos de alto nível
em uma base de conhecimentos geram hipóteses ou
previsões de estruturas geométricas, segmentadas
ou generalizadas da imagem de entrada, sendo que '
a interp retação desta imagem resulta da verificação
dessas predições" [Ballard e Brown, 1982].
As arquiteturas top-down são, portanto, fortemente
baseadas no conhecimento do domínio do sistema.
Assim, o projetista utiliza este conhecimento para

direcionar os tratamentos dos dados e construir
algoritmos, visando otimizar o funcionamento do
sistema. A utilização do conhecimento no sistema se dá,
geralmente, em todos os estágios de interpretação da
cena, de maneira implícita e/ou explícita. A figura l(b)
esquematiza o uso do conhecimento e o fluxo -de
informações em uma arquitetura top-down .
Muitos sistemas que utilizam o controle top-down são
aplicados no campo da visão de máquina para aplicações
industriais. Isto porque, nesta área, o domínio de
aplicação dos sistemas geralmente é simples e
estruturado (ou pode se tornar simples por manipulação
do ambiente) e bem conhecido, com tarefas de
reconhecimento visual sobre objetos bem definidos.
Buscando arquiteturas com organizações mais flexíveis,
incorporando as abordagens top-down e bottom-up como '
forma de melhor adequação às tarefas visuais mais '
complexas, arquiteturas mistas são utilizadas.
Os sistemas com arquitetura de controle mista (figura lc)
possuem iriformações fluindo em ambos os sentidos entre
os níveis de representação. Por exemplo, o sistema
procura de maneira top -down uma região de interesse em
uma imagem e depois processa esta região seguindo uma
estratégia bottom-up, 'um exemplo de sistema misto é o
algoritmo de detecção .de tumores pulmonares em
imagens radiográficas proposto por [Ballard, 1976]. O
sistema trabalha em 3 passagens: na primeira, encontra as
fronteiras do pulmão seguindo um controle top-down; na
segunda, procura candidatos a tumores de maneira
bottom-up; encontrados os cand idatos, estes são
analisados novamente seguindo uma estratégia top-down.
As arquiteturas de controle heterãrquicas(figura ld) são

I
aquelas 'onde o fluxo de informações não está estruturado
hierarquicamente, de forma que a troca de informação
entre módulos em quaisquer níveis é permitida.
Com relação à forma de computação, as arquiteturas
podem ser seriais ou distribuídas. Na serial todas as
operações são realizadas seqüencialmente no tempo,
desconsiderando o fato de serem independentes ou não.
Nas arquiteturas distribuídas (ou paralelas) existe o uso
da concorrência em suas computações, onde, por
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exemplo, diferentes partes de uma imagem podem
ser tratadas ao mesmo tempo. O amplo uso da
concorrência é a solução preferida pela evolução
dos sistemas biológicos; por exemplo, a visão de
baixo nível é altamente paralela.
Entre as várias maneiras conhecidas de implementar
as arquiteturas distribuídas, duas são mais
utilizadas: blackboard e Multi-Agentes.
As arquiteturas blackboard são compostas por
diversos módulos de processamento que utilizam
uma área comum, chamada de quadro-negro, para
compartilhar o conhecimento necessário.
Um exemplo da implementação de uma arquitetura
blackboard é o trabalho de [Elfes, 1986]. Neste
trabalho, um sistema é dividido em níveis de
processamento (controle robótico, aquisição de
informação sensorial, interpretação sensorial,
integração sensorial, etc.) que se comunicam
através de um blackboard.
Diferentemente da arquitetura blackboard, um
sistema Multi-Agentes pode ser visto como uma
comunidade de especialistas, chamados agentes ,
cooperando, coabitando ou competindo em uma
sociedade. Cada agente realiza uma tarefa e interage
com os outros agentes quando necessário. A
comunicação tanto de dados quanto de controle
entre os agentes é feita de maneira direta e o
conhecimento é distribuído entre os agentes.
Um dos problemas centrais para a construção de
sistemas complexos que interagem com o ambiente
através de percepção e ação é a organização e o
controle dos módulos do sistema. Dentre todas as
abordagens vistas para o controle de um sistema de
visão computacional, a que possibilita uma melhor
solução para esse problema é a multi-agentes
propositada.
O paradigma propositado para a visão
computacional [Rillo , A. et. AI., 1996; Aloimonos,
1994] considera a visão dentro de um contexto de
tarefas que um agente deve realizar, retirando dos
propósitos do agente as restrições para solucionar o
problema de visão . Desta forma, este paradigma
leva a soluções de tarefas específicas e não de uso
geral, sendo que uma visão genérica (multi-
purpose) surge da organização de diversas soluções
dedicadas a diferentes tarefas visuais, tornando uma
tendência natural a implementação deste paradigma
em uma arquitetura multi-agentes, onde o
processamento distribuído, aliado às restrições
advindas do controle dos sensores e da tarefa a ser
realizada, permite alcançar a eficiência necessária
no desempenho de sistemas complexos de ação-
percepção.

3. Uma Arquitetura Multi-Agentes
A arquitetura multi-agentes proposta consiste numa
sociedade de agentes autônomos (AAs) , comunicando
entre si através de uma rede de comunicação
descentralizada e totalmente conectada (figura 2), sendo
cada qual responsável por um comportamento diverso,
organizados segundo regras de comportamento e
estrutura de autoridade.

Comunicação

Figura 2 - Topologia da arquitetura proposta.

Nesta arquitetura, a definição da sociedade de agentes
é dinâmica, podendo os AAs serem inseridos ou retirados
da sociedade durante a operação do sistema, segundo o
controle de um ou vários agentes desta sociedade. Assim ,
caso se deseje criar um sistema auto-gerenciado e multi-
propósito, basta definir os agentes necessários para cada
propósito e criar um agente que controle a troca de
propósitos, com a função ainda de gerenciar os AAs
necessários a cada propósito. Os agentes autônomos se
relacionam com as camadas da Subsumption Architecture
de [Brooks, 1986], pois percebem e agem diretamente no
mundo e podem suprimir as ações uns dos outros.
A estrutura de autoridade da sociedade é o que torna
possível a decisão sobre como os recursos do sistema
devem ser alocados, decidindo qual agente deve ter o
controle de um recurso em um determinado momento. A
maneira pela qual esta decisão é tomada depende das
regras de comportamento definidas para a sociedade em
uma implementação específica e pode ser, por exemplo,
o resultado de uma competição entre agentes .
Um recurso é definido como sendo parte do sistema com
uso compartilhado pelos agentes e que pode ser
controlada por somente um agente em um determinado
momento. Por exemplo, um manipulador robótico em
uma célula de montagem é um recurso e o sistema de
direção de um robô móvel, outro; por outro lado, uma
câmera fixa (e seu hardware e software de aquisição de
dados) não é um recurso, pois todos os agentes podem ter
a imagem capturada ao mesmo tempo. Caso esta câmera
faça parte de um sistema de visão ativa, ela torna-se um
recurso, uma vez que os agentes competem pelo controle
do processo de aquisição de dados .
A estrutura de autoridade de um sistema possui uma
profunda relação com a precedência e a dependência
entre as ações dos comportamentos dos .agentes presentes
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na sociedade, e sua definição deve ser feita a partir
de um estudo da Iinearização de um plano de
atividades, que tem nos agentes autônomos seus
operadores e cujo objetivo é o de realizar
intenções do sistema. Vale notar que é esta estrutura
que relaciona a arquitetura proposta à de Brooks,
permitindo que os agentes autônomos inibam e
suprimam uns aos outros, retirando os recursos que
necessitam.

3.1 Agentes Autônomos (AAs)
Os agentes autônomos constituem uma das
principais características da arquitetura proposta,
sendo modelados com base na teoria de DAI-MAS
e possuindo fortes raízes no trabalho [Boissier e
Demazeau , 1994]. Define-se um AA como:
<Agente> :: = <regras> <agentes> <estado>

<linguagem de comunicação>
<capacidades decisórias>

Onde:
<regras> são as regras de comportamento da

sociedade na qual o agente está inserido;
<agentes> são os agentes na sociedade e a estrutura

de autoridade entre eles; .
<estado> é a descrição do estado dos elementos

pertinentes que façam parte do domínio, assim
como da alocação e do estado dos recursos da
sociedade;

<linguagem de comunicação> é a descrição da
linguagem de comunicação usada pelos agentes;

<capacidades decis ârias» são as capacidades que
um AA possui que o tornam apto a decidir qual
agente deve ter o controle de um recurso em um
determinado momento, baseadas, entre outros,
na estrutura de autoridade.

Cada agente autônomo é ainda dividido em 5
módulos, que são : Sensor, Atuador, Comunicação,
Decisão e Racioc ínio, apresentados na figura 3.

Decisão IComunicaçãoI
t t

+-+ I Raciocínio

se.::1 [;;dO' I
Figura 3 - Modelo de um agente autônomo.

Exemplificando a interação entre estes módulos,
caso necessite de um recurso, o módulo de
raciocínio o pede para seu módulo de comunicação .
Este comunica aos outros agentes a requisição do

recurso. O agente que tem o recurso recebe o pedido em
seu módulo de comunicação e, junto com o modulo de
decisão, decide se interrompe o seu trabalho e cede c
recurso. Se o agente requisitante conseguir o recurso, ele
avisa o seu módulo de raciocínio, que então passa a
utilizá-lo, mas checando a cada utilização se ele não o
perdeu para outro agente, o que lhe é indicado pelo
módulo de comunicação.
Com este modelo não é .necessário interromper a
execução do comportamento a cada mensagem recebida,
além de permitir que os módulos de comunicação e
decisão sejam definidos e" implementados da mesma
maneira para todos os agentes . Finalmente, dispensa o
conhecimento da sociedade no módulo de raciocínio, que
só precisa conhecimento ·sobre os recursos.
Outra característica essencial relacionada aos agentes em
um ambiente multi-agentes é a sua capacidade de
comunicação. Isto torna a definição da linguagem de
comunicação a ser usada um tópico fundamental.

3.2 A Linguagem de Comunicação dos
AAs
Com base na linguagem de comunicação descrita em
[Boissier e Demazeau, 1994], foi definida a seguinte
linguagem de interação entre os agentes autônomos do
sistema:

<interação> ::= <tipo><conteúdo>
onde:
<tipo>é o tipo da comunicação;
<conteúdo> é o conteúdo da comunicação.
A implementação dos elementos da linguagem de
comunicação depende das regras de comportamento da
sociedade de AAs de um sistema, porém existem alguns
tipos básicos necessários:
adição de novo agente (addAgent): usado para adicionar
um agente à sociedade;

remoção de agente (deleteAgent) : usada para retirar um
agente da sociedade;

informação (inform) : envia informações sobre a
sociedade para um novo agente;

.confirmação (acknowledge): usada para que todos os
outros agentes confirmem que receberam a mensagem
de adição ou remoção.

requisição (request): usado por " um agente para
requisitar o controle de um recurso do sistema a outro
agente;

transferência (transfer) usado para transferir o controle
de um.recurso de um AA para outro.

liberação ifree): usado por um agente para avisar aos
outros que ele não mais necessita o controle de um
recurso;

A tabela 1 resume a linguagem de comunicação definida
para os agentes autônomos.
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três regra s de
competir pelo

definidos três
correspondendo a

<tipo> <conteúdo>

addAgent <nome do novo agente> <nova estrutura
de autoridade>

deleteAgent <nome do agente>

inform {crecursoc- <ocupadol1ivre><agente
control ador> }

acknowledge <nome do agente>

request <nome do agente> -crecurso»

transfer <agente destino> <recurso> [estado]

free <recurso>

Tabela I - Linguagem de comunicação.

4. Uma implementação da arquitetura.
A arquitetura aqui proposta está sendo
implementada em uma Célula Flexível de
Montagem [Rillo, M. et aI., 1992], da Divisão de
Automação e Inteligência Artificial do Laboratório
de Sistemas Integráveis da Escola Politécnica da
Universidade de São Paulo, que é composta por
várias estações de trabalho, câmeras de vídeo e
placas digitalizadoras, dois manipuladores
robóticos de 5 graus de liberdade, com todos os
computadores interligados por uma rede ethernet
local, em um sistema realizando tarefas de
montagens simples e visualmente guiadas .

Figura 4 - A Célula Flexível de Montagem.

o 'sistema atualmente utiliza somente um dos
manipuladores e uma câmera e está sendo
implementado em várias estações de trabalho da
Célula e em um microcomputador (para o controle
do manipulador), onde os agentes serão executados
como processos independentes e paralelos,
comunicando-se através da rede da célula.
Apesar do domínio da implementação ser o de uma
célula de montagens , a arquitetura pode ser aplicada

em outros domínios, como o dos robôs móveis
autônomos.
Para a implementação, foram
comportamentos diferentes, cada um
um agente autônomo :

I. Agente Montador (Assembler): ele deve realizar
uma montagem pegando peças na área de trabalho com o
manipulador e colocando-as nas posições desejadas. O
objetivo da montagem e a forma e tipo das peças podem
mudar, por exemplo, de uma montagem de um objeto
conhecido para a seleção de peças por forma ou cor. Para
isso, o agente tem que ser capaz de planejar as atividades
envolvidas na montagem. Este planejamento pode ser
simples ou complexo, reativo ou temporal , dependendo
da complexidade que se deseja do sistema. No estado
atual, o agente não possui capacidades de planejamento
automático de atividades, sendo o plano, por isso,
previamente definido . .

2. Agente Desobstrutor (Cleaner) : este agente deve
desobstruir a área de trabalho. A área de trabalho é um
espaço, previamente definido como importante para a
montagem. Assim, objetos não desejados que uma pessoa
ou outro manipulador possam ter colocado nesta área
devem ser retirados pelo agente .

3. Agente Evitador de Colisões (Collision avoider):
este agente deve evitar colisões do manipulador com
objetos que se movam na área de trabalho (outro
manipulador, uma mão), com o objetivo de preservar a
integridade física do sistema.
Os recursos são definidos, conforme dito anteriormente,
como sendo as partes do sistema compartilhadas pelos
agentes e que podem ser controlados por apenas um
agente em um determinado momento; desse modo,
definiu-se que o único recurso do sistema atual seria o
manipulador, pois todos os agentes podem usar a câme ra
ao mesmo tempo, já que nesta implementação a câmera
não é usada de modo ativo.
Ainda , a sociedade dos agentes possui
comportamento, que fazem os mesmos
controle do recurso do sistema:
Regra # 1: somente um agente pode controlar o

manipulador em um determinado momento.
Regra # 2: qualquer agente pode requisitar o controle do

manipu lador para um agente com menor autoridade
que ele, em qualquer momento.

Regra # 3: um agente só pode requisitar o controle do
manipulador para um agente de maior autoridade se
este estiver cedendo o controle.

A estrutura de autoridade definida para os agentes é
definida da seguinte maneira: o agente Evitador de
Colisões é o agente com maior autoridade, .0

Desobstrutor é o segundo e o Montador é o agente com
menor autoridade. Pode-se notar flue a estrutura de
autoridade tem por objetivo principal a preservação da
integridade física do sistema e, secundária, a tarefa global
a ser realizada. Quando um sistema cresce, a estrutura é
modificada para incorporar mais agentes.
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Abaixo é apresentado um exemplo do
funcionamento do sistema (exemplo 1) que
descreve, em uma linguagem baseada em LISP, a
seqüência de mensagens que são trocadas quando
algum objeto é colocado na área de trabalho durante
uma montagem. Inicialmente, o agente Evitador
requisita o controle do sistema ao agente Montador,
para evitar uma colisão; o agente Montado r
transfere o controle ao agente Evitador; ao final de
perigo de colisão, o agente Evitador de colisão cede
o controle do sistema, que é requisitado pelos
agentes Desobstru tor e Montado r; o agente
Evitador transfere o controle ao de maior
autoridade, o Desobstrutor; ao terminar de
desobstruir a área de trabalho, o Desobstrutor cede
o controle do ' sistema; finalmente, o agente
Montador requisita o controle, que é transferido
pelo Desobstrutor para ele, que pode então retornar
ao seu trabalho.

c omen t ár i o: o controle e s tá c om Assembl er .
(request (c o lli s i onAvo i der ) (ma n i pula t or)
(trans fe r (collisionAvoider ) (mani pul a t o r )

(piece in grip ) )
comentário : a col isão é e v i t ada .
(free (manipulator))
(request (a s semble r) (manipula t or) )
(r equest (c l eaner ) (manipu lator) )
( t r ans f e r (c leaner ) (manipulator) (p iece i n
grip) )

comentário : o objeto é removido .
{free (c leaner) (man i pu l a t o r )
(request (assembler) (manipulator))
(trans fer (a s s embl e r ) (manipulator) (piece
in grip) )

Exemplo 1 - Troca de mensagens durante a
interrupção 'de uma montagem.

No exemplo 2, é apresentada a troca de mensagens
que ocorre durante a adição de um novo agente na
sociedade. O nome do novo agente é NovoAgente,
sendo inserido na estrutura de autoridade acima dos
agentes Desobstrutor e Montador e abaixo do
Evitador de Colisões .

(addAgent (newAgent ) (col l is ionAvoider
newAgent assembler cleaner))

(acknowle dge (c o ll i s i onAvoide r) )
(a c know ledge (clea n e r) )
(a cknowle dge (a s s emble r))
(acknowl e dge (newAgent ) )

Exemplo 2 - Troca de mensagens durante a adição
de um novo agente.

5. Conclusão
Visão computacional é considerada, segundo o
oaradigma propositado, dentro de um contexto de
.arefas que um agente deve realizar, retirando dos
oropósitos do agente as restrições para solucionar o
problema de visão. Desta forma, este paradigma

leva a soluções de tarefas específicas, executadas por
agentes que exibam determinados comportamentos.
A organização dos diversos comportamentos dedicados a
diferentes tarefas exige uma arquitetura distribuída e
modular, tornando ·uma tendência natural a
implementação deste paradigma proposi tado em uma
arquitetura multi-agentes, onde .0 processamento
distribuído, aliado às restrições advindas do controle dos
sensores e da tarefa a ser realizada, permite alcançar a
eficiência necessária no desempenho de sistemas
complexos de ação-percepção, facilitando a
decomposição de cada propósito do sistema em um
conjunto de comportamentos e explicitando a interação
entre estes comportamentos para atingir seus propósitos.
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Abstract: In this workwe intend to present some ofthe important empirical resultswe obtainedwith
the PLANCEL-E system, that permited to explore the adequácy and possible benefits of the use of a
case-based planning system in the actions sequencing problemin flexiblemanufacturing cells.

Resumo: Neste trabalho nós pretendemos apresentar alguns dos importantes resultados empíricos
obtidos através do uso do sistema PLANCEL-E, que permitiu a investigação da adequação da
abordagem de planejamento baseada em casos na determinação da sequência de ações a serem
executadas em célulasflexíveis de manufatura.

1. Introdução

Um dos desafios para a completa
automatização de uma célula de manufatura
reside na implementação de sistemas
computacionais que tenham a capacidade de,
dada uma especificação de peça a ser
produzida, derivar qual a seqüência correta de
ações a ser executada na célula, de forma a que
os possíveis problemas, rotineiros neste
domínio de aplicação, sejam evitados.
Normalmente esta tarefa, devido a sua
complexidade, fica em última instância ainda
sob a responsabilidade .de um especialista
humano. Neste contexto, surge a idéia de
explorar técnicas de Inteligência Artificial que
permitissem a integral transferência dessa
responsabilidade para um sistema
computacional [Freitas 97]. Embora esta não
seja uma tarefa simples, através de cuidadosa
observação dos procedimentos e características
pertinentes a este domínio de aplicação, é
possível levantar informações bastante
interessantes.

A primeira delas é que a grande dificuldade
para se obter o sequenciamento reside tanto na
determinação da ordem correta de execução das

operações , quanto na escolha da ferramenta
adequada a ser utilizada em cada operação, de forma
que a ferramenta , devido às suas características
geométricas, não provoque desbastes indesejados em
uma peça que está sendo produzida . Esta dificuldade
é agravada com as inúmeras possíveis combinações
de superfícies que podem compor uma peça. Dessa
forma, embora o número de diferentes seqüências
possíveis seja grande, apenas algumas destas
poderiam efetivamente fornecer uma solução
satisfatória. Assim, o problema não é .exatamente
definir a melhor seqüência, mas sim uma seqüência
satisfatória em um tempo adequado.

Outra característica que esse domínio apresenta é a
sua constante necessidade de se ajustar às novas
exigências do mercado. Pelas características dos
sistemas de manufatura atuais existe .a necessidade
de que um sistema computacional , para que possa
ser utilizado neste domínio, esteja sempre se
ajustando rapidamente à mudanças de configuração
tanto dos tipos de peças a serem produzidas quanto
até mesmo do "lay-out" fisico da célula . Por outro
lado, esse domínio se apresenta também como
altamente controlado, ou seja, não sofre, em geral,
influência de eventos externos que possam interferir
no sucesso de uma solução que tenha sido gerada .

A partir dessas considerações é possível perceber
que a utilização de um sistema de planejamento
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apoiado em IiJ.teligência Artificial se mostra
potencialmente interessante de ser explorada
neste dominio. Isso porque este tipo de sistema
apresenta adequação as necessidades deste
domínio de usar alguma forma de heurística
que permita devolver uma resposta em um
tempo adequado, mesmo que ela não seja a
melhor dentre as inúmeras possíveis, e,
também, de apresentar certa facilidade de
adaptação à mudanças de configuração que
venham a ocorrer no domínio de aplicação.
Além disso, a existência de um ambiente
altamente controlado permite um bom
desempenho de soluções pré-planejadas, uma
vez que ele em geral não sofre distorções
impostas por eventos externos .

Outra característica observada neste domínio é
que durante um determinado período de tempo
ocorre a repetição de tarefas a serem satisfeitas.
Isso leve a crer que a possibilidade de
reaproveitar soluções anteriores também seria
interessante.

Dessa forma procurou-se explorar a adequação,
e possíveis beneficios, na utilização de um
sistema de planejamento baseado em casos ,
procurando assim, não somente utilizar
planejamento apoiado em Inteligência Artificial
para fornecer a flexibilidade necessária ao
sistema, mas também uma forma de
planejamento que explorasse o
reaproveitamento de soluções anteriores
[Freitas 93]. Para isso, tornou-se necessária a
especificação de uma arquitetura que permitisse
a manipulação do domínio de aplicação através
de um sistema de planejamento baseado em
casos [Freitas 95a]. Sobre esta arquitetura foi
implementado um sistema protótipo
denominado PLANCEL-E, que foi
desenvolvido para uma célula composta,
inicialmente, de um torno CNC, uma fresadora
CNC e um robô industrial. PLANCEL-E é uma
evolução do sistema PLANCEL [Freitas 94]
que, embora tenha sido usado em células de
manufatura, era fundamentalmente um sistema
de planejamento baseado em casos de propósito
geral. O funcionamento básico deste sistema é o
seguinte: a partir de uma descrição da peça a
ser produzida é feita uma verificação dos tipos
de problemas esperados, a partir destes

problemas é feita uma avaliação, baseada em uma
determinada métrica de similaridade, dos casos
armazenados procurando escolher o mais adequado;
a seguir este caso é adaptado para a situação atual,
rastreado para detecção de possíveis melhorias ou
falhas, corrigido e disponibilizado para utilização;
por fim a nova solução gerada é armazenada como
um caso para posteriorreutilização.

Sobre PLANCEL-E foram obtidos, de forma
empírica, resultados bastante interessantes. Através
da análise destes resultados foi possível delinear
algumas considerações importantes com relação a
arquitetura proposta [Freitas 96]. Dentre estas pode-
se destacar: adequação da métrica 'de similaridade
baseada nos problemas a serem evitados -
conflitos- em domínios onde existem inúmeros
conflitos entre objetivos e cada objetivo, se analisado
individualmente, não apresenta maior significado
para a escolha de caso potenciais; eliminação dos
efeitos dependentes do contexto, presentes neste
domínio, através da elaboração e utilização de um
formato adequado de representação; adequação da
abordagem baseada em casos para permitir a
completa automatização da tarefa de obter a
seqüência de ações a serem .executadas em uma
célula de manufatura, tendo em vista a constante
obtenção de planos corretos em tempos aceitáveis
usando PLANCEL-E; redução no tempo de
obtenção de novas soluções através da organização
hierárquica dos casos armazenados e eliminação de
redundância nas soluções através do
reaproveitamento de esforço de adaptação.

Em vista do exposto, neste trabalho pretende-se
apresentar alguns destes resultados obtidos ; bem
como destacar a constatação da adequação da
arquitetura que foi elaborada em relação ao domínio
de aplicação em questão.

2. Métrica de Similaridade

As características presentes neste domínio de
aplicação acabaram por inviabilizar o uso de
métricas de similaridade! baseadas nos objetivos a
serem atendidos, que constituem a maioria . dos
. sistemas baseados em casos existentes . Daí surgiu a

1 É a métrica de similaridade que caracteriza os atributos de
um caso que serão considerados para especificar a
semelhança entre problemas resolvidos anteriormente e o
atual.
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Figura 2: Tempo de Adaptação por Tipo de Conflito

2.2 Verificações Empíricas
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3. Adequação da Solução
Baseada em Casos
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Figura 1: Beneficio no Atendimento de um Maior
Número de Conflitos

Nos testes realizados utilizando PLANCEL-E, foi
possível verificar que a reutilização de casos que
atendessem um maior número de conflitos
propiciava um tempo de adaptação do caso à
situação corrente inferior se comparado com os que
atendessem um menor número -Figura 1. Isso
mostra a adequação da utilização dos conflitos como
guia para a recuperação. Além disso, testes
mostraram que cada classe de conflito apresentou
diferente tempo de atendimento -Figura 2-, o que
reforça a idéia de se utilizar, neste domínio,
diferentes prioridades para os conflitos .

O ponto de maior interesse neste trabalho reside
justamente na verificação da validade de se utilizar a
abordagem baseada em casos dentro do domínio
investigado. Para isso, foram considerados algumas
situações de teste possíveis .

2 PLANCEL-Emanipula 14 diferentes tipos de conflitos
possíveis de ocorrer, sendo estes agrupados em 3
classes de prioridade.

2.1 Algoritmo de Recuperação
O processo de recuperação se incumbe de
escolher dentre os casos existentes qual o mais
adequado para a situação corrente. Para isso,
procura dentro da biblioteca de casos B um
caso b, que contenha o plano de ações que se
mostre como o mais promissor para o
reaproveitamento na geração de uma solução
que possibilite a produção da peça descrita por
O". Para isso utiliza o seguinte algoritmo:
procedimento recuperação (b.)
início
solicita objetivos O"
solicita hierarquia de classe (SpcI,Cl,Subcl)
Subcl cF- nulo {Recl/pera um caso espec if ico)
então Devolve caso 1IJ E B que atenda (Spcl.Cl.Subcl)
senão chama Detecta_Restrições (Q" ,R") (Seleciona caso

mais promissor)
chama Detecta Conflitos mesma Máquina(O",Crn")
chama Detecta.,Conflítos·=entre
Monta lista Cc de casos candidatos b, E B usando
(Spcl ,C1)

Cc

calc.% Nl de conflitos tomo E Cm" atendidos por 1IJ
calc.% N2 de conflitos fresadora E em" atendopor b,
ca1c.% N3de conflitos máquinas E Cd" atendopor 1IJ
Escore de b, (Et) = NlxO,6 + Nhil,3 + N3x-o,1

firnfaça
3 EY Et :> EJ> para todo j;fi
então Devolve 1IJ como o caso mais promissor
senão para cada bi E CC C1YOEi = maior escore obtido

Monta conflitos excedentes Ce, para 1IJ
firnfaça
Devolve b, E Cc que apresente menor
necessidade de adaptação devido a Ce,

(Conflitos excedentes)

necessidade de se especificar uma nova métrica
que permitisse a recuperação de casos com boa
potencialidade de reaproveitamento. Após
análise cuidadosa optou-se por especificar uma
métrica baseada em conflitos atendidos , ou
seja, seria recuperado o caso que atendesse o
maior número de conflitos dentre os existentes
na situação atual [Freitas 95b]. Além disso
foram especificados diferentes níveis de
prioridade para os diferentes tipos de conflitos '',
segundo a dificuldade de atendimento de cada
conflito . Para melhor entender, observe a seguir
o algoritmo de recuperação que foi utilizado no
sistema PLANCEL-E, onde está embutida a
métrica de similaridade elaborada.
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A primeira delas seria a reutilização de uma
caso que atendesse por completo um novo
problema. O resultado se restringiu ao tempo de
busca do caso", uma vez que não seria
necessária qualquer adaptação deste. Outra
situação foi verificar qual a redução de tempo
de execução obtida quando se deseja produzir
uma nova peça que seja uma variação nas
dimensões de uma já produzida anteriormente.
Para isso foram determinados os tempos de
adaptação do plano de ações e tempos totais
para elaboração do plano. A seguir os
resultados .foram comparados com a obtenção
do plano à partir de diferentes peças. O
resultado foi uma redução média de 82% no
tempo total de obtenção de um novo plano à
partir de um caso elaborado para uma variação
nas dimensões da mesma peça -Figura 3.

Figura 3: Reduçãode Esforço Computacional
usando Instâncias de Planos

Outra verificação realizada foi .comparar a
redução nos tempos de . adaptação entre
situações onde se reutilizava casos com
diferentes níveis de similaridade em relação ao
problema atuaL Os resultados já foram
apresentados anteriormente na Figura I.

Por fim, foram comparados os tempos totais
para obtenção de um plano quando se
rcaproveitava soluções prévias em novas
adaptações. O resultado . foi uma redução
superior a 60% no tempo total para obtenção
da nova solução -Figura 4 .

3 O tempo médio de busca por um caso obtido foi de
0,14 seg, considerando-se uma biblioteca contendo
1000casos.

Figura 4: Beneficiodo Reaproveitamento de Solução
para a Adaptaçãode Conflitos

Como pode ser observado em todas as situações a
possibilidade de um maior reaproveitamento de
esforço anterior propiciou significativa redução do
tempo de obtenção de uma nova solução. Vale
destacar que as comparações foram feitas entre
situações que de alguma forma já reaproveitavam
esforço anterior. Daí pode-se imaginar que esta
redução de tempo seria ainda mais significativa se a
comparação fosse feita com resultados gerados por
sistemas que tivessem a necessidade de gerar a
solução à partir de conhecimento na forma de regras .

4. Considerações Finais

A primeira e talvez principal contribuição deste
trabalho está na definição de um formato que
permitiu, não somente representar o domínio
estudado como um problema de planejamento, mas
também manipular adequadamente as dificuldades
para uma completa automatização impostas por este
domínio . O formato encontrado foi a representação e
manipulação destes problemas como conflitos entre
objetivos .

Dessa forma, procurou-se explorar os conflitos entre
objetivos como métrica de similaridade para o
reaproveitamento de soluções passadas. Assim,
procurava-se por soluções passadas que atendessem
a maior parcela de conflitos significativos detectados
na situação atual, de forma a reduzir a dificuldade
de adaptação destas soluções as novas exigências
impostas. Com isso, problemas de dificil solução
presentes neste domínio, tais como os efeitos
dependentes do contexto, puderam ser parcialmente
contornados através de sua adequada representação.
Além disso, essa métrica se mostrou potencialmente
interessante de ser explorada em domínios como o
estudado, onde existem inúmeros conflitos entre
objetivos e cada objetivo, se observado
individualmente, não apresenta maior significado
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para a escolha de casos potenciais . Neste
domínio verificou-se que a não observância dos
conflitos de forma prioritária na recuperação de
um caso acarretava em aumento de esforço a
ser dispendido com a tarefa de adaptação.

Outra importante contribuição reside na própria
aplicação em células flexíveis de manufatura.
Isso devido ao sistema fornecer a estas maior
grau de autonomia e flexibilidade. Na prática
em geral o que se tem disponível são
ferramentas que, a partir de uma descrição
gráfica de uma peça , possibilitem à um
especialista humano gerar a seqüência de ações
-para.uma máquina-ferramenta CNC específica.
Porém, essa especificação, além de ser gerada
manualmente, normalmente não observa os
conflitos dentro da máquina de .forma
satisfatória, o que . acarreta necessidade de
revisão detalhada por parte do especialista.
Como o sistema proposto procura atender a
produção da peça em relação ao conjunto de
máquinas a serem utilizadas, tem-se a
vantagem de serem observados de forma
automatizada, e em detalhes , não somente os
conflitos dentro de uma máquina, mas também
os conflitos entre máquinas distintas .

Por fim, destaca-se que uma vez que foi
desenvolvido o trabalho proposto, tem-se como
conseqüência uma arquitetura para
planejamento baseado em casos que pode ser
adequada com certa facilidade à domínios que
apresentem características semelhantes ao
estudado.
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Abstract: This paper describes a topic of increasing importance: the integrated utílízation of a PC
graphical user interface, a simulatíon of power system applicatíon, the use of artificial inteUígence
methods and the real-tíme data comunícatíon for the representation of the operations and analysís of
the system. An significant consideratíon is that the system is developed in MS-Windows™
envíronrnent with standard software. This makes its utílízation and modíficatíon more flexible in
future applicatíons as to present advantages of integratíon with other tools in the PC envíronrnent.

Introduction
The evolutíonary changes being made to power
systems are introducing new expectatíons in the
performance of system management and control. The
Control and Supervísion Centers concentrate great
number of informatíon and data which must be
processed for control, monítoratíon and electrical
network analysis .

In the study of operatíon planning and real-time
operation, the power flow optímízatíon problem is
present. Wíth Optímal Power. Flow (OPF) it is
possible to get an economic and safe operation of the
electrical system. A particular case of OPF is the de
power flow, in which only the subproblem of actíve
power generatíon is considered. Matematícal
optimízatíon models based in linear optimízatíon
methods [Stott-Marinho (1979)] have been frecuently
used as tools for the solution of this problem .
Recently, solutíon methods based in Artificial
Intelligence (AI) have been proposed [Cámac-
Cordero-Pacheco-Vellasco (1996)], though it has not
been integrated to supervísory systems .

On the other hand, several Graphical User
Interface for power systems were ímplemented
recently , but not using EC [Overbay-Sauer-
Marzinzik-Cross (1995) , Pires de Azevedo-Sieckníus
de Souza-Feijó (1996)] .

The objetive of thís work is to integrate a system
that gathers Supervísory Control and Data
Acquisition (SCADA) and data processing
characteristics for real-time optimízatíon of de power
flow, using Artificial Intelligence methods.

The system is composed with:
- SCADA software, for Man Machine Interface
- Programmable Logíc Controller (PLC) , for real
time simulation of load forecastíng.

- Data Integrator Software
- Comunícation Drivers (lIO, DDE)

Optímízation Software based in Artificial
Intelligence

A final integratíon and tests have been
implemented using the IEEE-24 example system as
an advance towards the next generation of integrated
systems for the fields of power systems and
automatíon engíneering.

Problem Description
A revísion of the requirements of operation of an
electric system indícates that certain task wíth
intelligent support have to be gíven [Burt-McDonald-
King-Spiller-Brooke-Samwell (1995)]. Considering
the integratíon of a system whích, in real-time allows
an analisys of a power flow wíth network topologíc
variatíons of intellígent form and havíng the
possibility to simulate or control these variatíons
through a user-friendly interface, we would have a
more consistent tool for operatíonal planning and
decision making to attend to the expected load of a
more reliable manner. Figure 1 shows an integrated
system using a genetic optimízator and automatíon
equipments that could simulate those features
described above.
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E : Exceeded power in transmission Iines
V:Penalties due to uncovered load
W: Penalties due to line flow Iimit violations
A: Transformation array which describes the physical
parameters of the electrical network such as flow
sensibility in terms of controls G and R variables.
FtvlA x • F1vnN: Maximum and Minimum Power Flows
G1vlA.X, Gj\.lIN : Maximum and Minimum thermal
generations.

In order to simulate the behavior of load flow
mentioned., it is necessary to configure an automation
system (SCADAlPLC) and a Data Integrator System
(OIS) to attend to the user requirements .

Subject to the following operational restrictions:

- Flow Limits
FMIN :;; A (G + R - L) :5: FMA.x (5)

- Generation Limits
GMIN s G:;; GMAX (3)

- Load Cut Limits
O:;;R:;;L (4)

- PC Pentium 100 Mhz , 16 Mb main memory and 1
GbHD.
- PLC Altus AL-600 , 16 digital I/O, 2 Analog lIO.
COMM interface RS-232 .

The main software requirements in the present
system are :

Genetic Algorithms
Genetic Algorithms (GAs) are an efficient search
procedure inspired in the mechanism of evolution
and natural genetic. They are used as powerful tools
in Evolutionary Computation for complex
optimizations problems. The GAs usuaIl y work with
a codification of a set of problem parameters and they
have a process of parallel search going from a
population of initial points or chromosomes chosen
at random. The sucessive populations are generated
through the recombination of chromosomes selected
using a jitness function in the problem solution
[Goldberg (1979), Davis (1991)] .

Among the more important characteristics of
GAs there are : binary codification technics of
solutions, selection and reproduction operators.

GAs differ from traditional optimization
methods on the search process, which iterate on a
population of solution alternatives, not a single one .
The transition roles from a set of solution alternatives
to the next are probabilistic. Further, in linear
applieations, the GAs are simpler, faster and allow
the solution of much larger problems size . These
features permit that GAs can be used in optimization
of power systems [Falcão-Bonfim-Dornellas-Taranto
(1996), Lee-Tram-Engel-Finley (1996)] .

In this work a system has been developed to
solve the Iinearized load flow combining an
enhanced GA in a power flow, considering variable
load foreeasting simulations. The necessary
evaluation for the algorithm evolution corresponds to
the de load flow.

Hardware and Software Description
The system was implemented with the following
hardware pieces of equipment:

(6)

(1)P= G+R-L

Fig . 1: Integrated System using Artificial Intelligence

Considering the aclive power features . from the
Optimal Power Flow , we can see that the equation
representing the direct current model (de) can be
represented as a linearization of the model in
alternate current (ac):

- Load Balance
NG NB 1>11.

L o, + L Rj = L t , (2)
;=1 j=l

The objective function in a hydrothermical
system eorresponds to minimizing the total eost of
the thermal generation and the load cut, given by:

. NG NB NL

Min L c.o, + LVjRj + L WkEk
;=1 k=l

Where:
NG: Number of generation buses
NB : Number of load buses
NL: Number of transmission lines
L : BusLoad
G : Thermal and Hydraulical generation
C : Thermal generation costs
R : Load cut in buses
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- SCADA software used as the graphics development
environrnent [Intellution (1995)]

- Power system genetic optimizer program
- Data Integrator System - OIS program
- 1/0 Communication Driver and programmer
software AL-3832 to be used between SCADA and
PLC [Altus (1994)]

- DDE Client/Server Driver (IntelIution® Rev. 5.5)
Client/Server to be used between SCADA and OIS

Optimization System
GAs applications in optimization problems covers the
following stages: Chromosome representation,
Evaluation and Genetic Operators.
For the representation of the chromosome the binary
codification below is used :

Gtnerations

Automation System
The automation system is represented by the
hardware-software set , which integrated, allows an
ideal SCADA environrnent for simulations of the
electrical network, as shown in the Figure 2. .

Bus 1
Bus 2

Bus N 11100...101

Fig. 2:Man Machine Interface from software
SCADA

The Programmer Logic Controller (pLC) is used
as the hardware which supplies the analog signals
that simulate the Ioad forecasting in any buses. The
variation in these input data (using a voltage source
0-10 V) can be continuous and rernain wiU registered
in the next simulation when the SCADA software
sends data from all buses to the Data Integrator
System (OIS) . In the same way, the PLC could
receive the instantaneous data from the generations,
but this feature was not implemented.

.A SCADA software was used both as a graphic-
user interface and for data cominunication between
applications. For such function, the SCADA uses a
communication driver to receive the analog signaIs
sent from PLC, through a serial port oThese data are
visual ized and sent at once (as a DDE Server) to DIS
which will take charge to distribute them properly. In
another moment of the simulation, the SCADA will
receive the answer data originated by the
optimization algorithm, functioning then as a DDE
Client.

Chromos_:

Bus 1 Bus 2
11 001 ..011011 0..111

Fig . 3: Chromosome Codification

A chromosome has lOxNB bits, which
represents the power generation in each bus, where
NB is the total number of system buses. It is obvious
that the buses without generators are not represented
by the correspondent 10 bits .

As the decoded binary values from each
chromosome must be kept inside the established
limits in (3,4) , linear normalizations are realized.

Ao evaluation function that considers the
operational costs and penalties of each generation
unit substitutes the traditionaI modeI funtions of
optimization. The soIution of the problem will be
then in the search of chromosomes with better
fitness . The evaluation function is based in equation
(6) and represents the fitness value of every solution:

NO NB NL

f (A) = L C;G; + LVjRj + L WkEk (7)
;=) j=1 k=1

The selection of individuais for reproduction is
probabilistic in function of the fitness through the
roulette wheel ' method [Davis (1991)] . The
fundamental feature is to recompense chromosomes
with higher fitness value. After many cycles, less able
individuaIs tend to be excluded and the more able
ones will have more reproductions.

The reproduction process consists of combining
the genetic characteristics of chromosomes that are
chosen at random. This is done through the genetic
operators. In this case it is used an enhanced version
of [Cámac-Cordero-Pacheco-Vellasco (1996)], i.e.,
using the two-points crossover, mutation, elitism
selection and dynamic parameters [Fogel (1995)].
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Each individual of the population represents one
possible problem solution for alI the buses. The
crossover realizes the operation of recombining bits
of two chromosomes selected by the roulette wheel.
The new generated chromosomes are then evaluated
and inserted in the population. In this case, it was
used a Two-Points Crossover, as Figure 4 shows.

·n íO f "' R

!
;
I

1101__..001110_··..101001_....01 . . •1110_.::011
1110_.._111011_....011100_....11 . . .@10•.._111

.......--
NEWS CHROMOSOMES

IIOl __..oolõll__ IOO_....I1C .1110 011

luo..._.ulllO__-lUIOOI..-.1JlC· ·IOIo._..rn

Fig. 4: News chromosomes using Two-Points
Crossover.

Mutation is the random flipping of bits m me
population of chromosomes. This operator restores
good genetic material that may have been lost by
crossover.

Data Integrator System (DIS)
The Data Integrator System is probably the manager
of the general system, because it alIows a total
dynamic (Dynarnic Data Exchange-DDE) and
physical (Files) data communications between the
aplications used. In addition, this software was
developed to represent useful graphics as the
evolution of costs during the optimization process of
the analized power flow.

The program works in the folIowing way : It is
used as the DOE Client to receive recent
informations of the bus loads from the software
SCADA, afier these, data is sended as part of input
data to optimizer programo The optimization system
evaluates the new de load flow. It gives the solution
and a set of associated data to OIS, in a way that this
wilI be able to properly distribute, giving the data
about the new power generations to the SCADA
software for its networkvisuality (In this case OIS is
uséd as a DOE Server) and keeping the data refered
to the evolution of the genetic algorithm with their
associated cost, these are, the optimal operational
cost of the electrical system and the penalties due for
not obeying the operation restrictions. Besides, OIS is
capable of representing the status of the power
generations and loads of the last simulation.

This program presents the flexibility to
communicate with other software in a Windows"
environment using alI the MicrosoftTM standards of
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communication (DOE, DLL, ODBC, OLE)
(Microsoft(1994)].

Thinking these issues, it is can comprehensive
why management of data conununication must be an
efficient dialog system.

Real-Time Simulation Sample
AlI parts of the program were integrated and tested in
this phase.

It was considered the IEEE-24 bus system with
10 generators units supplying a variable load. An
arrangement of this network is shown in Figure 2.
The capacities and operations restrictions varies
between the different units. It was used relative costs,
1 for the operation and 100 for the deficits and
penalizations.

In this sample the initial transmission lines data,
generated units and buses corresponding the base
case. being origined in each simulation another base
case with others generations, product of the variation
of loads in two chance bus.
The Genetic Algorithm parameters are important

features for a reliable evolution and a method
convergence. A set of inadequated parameters can
damage the performance of the GA. The parameters
are generalIy obtained by tests and analysis of the
results. The best parameters found are:

Table I: Parameters of GA

Parameters Value

Number of generations, G 100

Number of chromosomes, M 50

Crossover rate 90%

Mutation rate 5%

A de power flow was simulated with different
loads, each 30 seconds and the computational time
for the evaluation of the network was around 13
seconds, because it does not exist a definition of a
stopping rule for the GA. The ideal situation would
be one in which the algorithm would stop whenever
the optimal solution was reached. In this case, as rule
was considered a maximum number of generations.

Figure 5 shows the evolution of the GA in the
simulation immediately afier the base case. The
power data is also shown in each bus. We can
visualize 3 defined curves: The operational cost of
the system, the referencial cost by violating the
restrictions (flow limits and not attending the
demand) and that it should converge to zero; and
finally the total cost which is the sum of the former
two. The system presents accentuate evolution in the
beggining, converging in less than 100 generations
for a final cost of 2851.22, very near to the optirnal
result of 2850.00 obtained by tradicional methods.
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Fig. 5: Best solution obtained by GA in the first
simulation

The same way, inlater simulations cost values
of 2880.31 (optimal is 2876.00) were obtained when
the following loads were changed: 150 MW instead
of 100 MW (bus 16) and 50 MW instead of 74 MW
(bus 4). The performance in this case is shown in
Figure 6.

IEEElH lOF

Table 2: Generation and bus loads obtained in other
simulation

The best chromosome (string with rmmmum total
cost) obtained in the end of the generations
represents the solution of the power flow considered
and corresponds to near optimal obtained by
tradicional methods of linear optimization.

tWlAT:UIi
1 : 1.
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Discussion
The basic idea of the system is to simulate the
evolution of load and generations on a power system
over a relative period of time, considering the same
number of units on continuous supply. The
simulation considers the power flow only in its de
model using evolutionary computation for the
optimization. As the load in any buses changes
rapidly but is not instantaneous, the program solves
the de power flow equations and displays the results
as a sequence of several static simulations.
In addition, the more interesting subject of this work
is the possibility to integrate at once aspects of
automation, electrical systems and artificial
intelligence methods using standard software for
Windowst" .

Fig. 6: Best solution obtained in other simulation

Table 2 contains load and generations data in an
instant where the load of the buses 4 and 16 changed.

The best chromosome (string with minimum
total cost) obtained in the end of the generations
represents the solution of the power flow considered
and corresponds to near optimal obtained by
tradicional methods of linear optimization.

Conclusions
This paper has described an integrated system with a
graphical user-eontroller interface for simulations of
power systems in real-time considering optimizations
with Genetics Algorithms.
The Man Machine Interface is user-friendly and

enables the visualization of buses and generators
status, operational costs and simulated loads
manipulations from PLC and keyboard. Thus, the
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system considers features of automation to facilitate
an understanding of the model solution.
Genetics Algorithms application to power systems
problems is a recent research area. The interest in
GAs is based on its robustness, simplicity, parallel
search of solutions and capacity of adaptation to
linear and non-linear optimizations problems.
The results in the implementation indicates a fast
convergence of the method. The solution obtained
represents the operation of the system with rninimum
costs and maximum security. Further, the algorithm
was able to adapt to network variations. The
computational time cannot be the best yet, but it will
have improvement with new PC hardware
equipment.

Finally. the system may be used as a base for
integrations with more complex modules. including
reactive power flow. voltage simulations, frequency
variations and communication data using DDE. DLL
and ODBC , which are MicrosoftTM standard for
exchanging data in Windows" environment.
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Resumo: Ap resent amos um algoritmo baseado em busca em árvo re para resolver o problema de
programação de tare fas em máquinas para lelas com dat as previstas. A função objetivo compreende a
minimi zação simultânea de atra sos , adiantamentos e custos de troca entre tarefas. As máqu inas são
não-relacionadas e o tempo de troca para o processamento de cada tarefa depende da seqüência na
máquina. São aprese ntados dois limitantes usados em uma busca Branch-and-Bound e Busca em
Feixe Filtrada, para encontrar soluções ótimas e próximas do ótimo .

Abslract: This article presents a tree-searcli based algor ithm f or solving the unrelated parallel
niachine schedu ling problem with dl/e dates. The objective fu nction comprises the simultaneous
nunimization of the tardiness, earliness and changeover costs of a set of jobs. The machines are
unrelated and changeover time to process a job ou niachine depends on the job pre viou sly
processed 0 11 the niachine. We present two bounds used in a Branch-and-Bound and Filtered Beam
Search pro cedures .tofind optimal and near optimal schedules.

1. INTRODUÇÃO

A programação (schedulingy em máquinas
par alel as é, atualmente, um pro blema bem conheci-
do. No entanto, pouc o pode se r enc ontr ado na lite-
ratura, sobre programação em máqu inas paral elas
não relacionadas (unrelaie di, principalmente quando
ex iste a necessidade de inserir entre as tarefas, tem-
pos de troc a (changeoveri dependentes da seqüên-
c ia, isto é , dependentes da última tarefa processada .
Além disto, considera-se que cada tarefa tem uma
data previ sta de término (due date) distint o, é possí-
vel inserir tempos oc iosos (idle tiniesí entre as tare-
fas e ainda minimi zar uma função obje tivo compos ta
pelos atrasos (tardiness) , pelos adiantamentos tear-
linessi e também por custos de troca entre tare fas.
Uma programação que considere as características
acima é conv eniente para muit as indústri as reais que
lidam com es tes problemas no seu dia -a-di a. Indús-
trias como as de produção de papel, de produção de
tecidos e talvez indú strias químicas ou de produção
de alimentos são alguns exemplos.

Muitos trabalhos relativos à program ação
de tarefas em máquinas paralel as, são diri gido s à
aplicação indu strial , mas qua se sempre são feitas vá-
rias hipóteses restritivas com o intuit o de simplificar
o modelo, talvez par a adequá-l o a uma limitada ca-

111

pacidade de processamento disponível. A preocupa-
ção em modelar as características acima, não é iné-
dit a, trabalho s como o de SERAFINI &
ZA (1992) e GUINET (199 1), mostram que a in-
dústria têxtil deseja introduzir estes melhoramentos.

2. REPRESENTAÇÃO DAS ALOCAÇÕES E
SEQÜENCIAMENTOS.

GAREY, TARJAN and ·WILFONG (1988)
demonstraram que uma instância mais simples do
problema (sem custo s ou tempos de troca depen-
dentes da seqüência, custos de atraso e adiantamento
idênticos e apenas uma máquina) é NP-completa, re-
sultado que pod e ser estendido para o problema des-
crito no item an terior. Segundo OW & MORTON
( 1988), Brancli & Bound (B&B ) é o 'método mai s
eficient e para a so lução deste tipo de problema, ape-
sa r do tempo de processamento tipicamente expo-
nencial com o tamanho da en trada.

Uma forma adequada para o tratamento de
probl emas com custo de atra so e adiantamento, é a
separação das duas atividades (BAKER & SCU-
DDER , 1990) :
li!) seqüenciamento e aloc ação de tarefas
2i!) cá lculo de tempos ociosos, tempos de término,
atras os e adiantamentos de tarefas.



minimize IJB ;. z(j )+aj .e(j )]+ I <k
jET jET

kE M j
iEAj ,.

Será utili zad o um método de busca em ár-
vore pa ra a execução da primei ra ati vidade. A busca,
do tipo in formada, será guiada por fu nções heurísti -
cas de ava liação (ou limitantes) baseadas no mod elo
_do item 2.1 , que executa apenas a segunda atividade
listada ac ima . DAVIS & KANET ( 1993), utili zam
um procedimento seme lhante para a mini mização de
atrasos e ad iantamentos em uma única máq uina.

O seqüenc iamento e alocação de tare fas
pode se r esquemat izado como abaixo :

Sujeito a:

a(j )- a (i ) -id(j )= Cijk + Pjk ;

a(j) - z(j )+ e(j )=d i; .i E T

.i E T
kE M j

i E A;k

Muq A LI_l_L-I._--L -L_...J

M a'l o L..-I._--L_..L_L .L----J

t\·1aq Iof LI_...1-_.1.------1_ -"- --'-_

No esquema aci ma , cada máqu ina terá N (= número
de tarefas a serem executadas) posições pa ra aloc ar
tare fas . 'Estas pos ições serão chamadas de S/OfS
virtua is , pois se refe rem apenas ao seqüenciamen to
das tarefas na máquina, uma vez que o
posicionament o exato só ser á feit o depois de
definidos os tempos oci osos pelo modelo do item
2.1. O s/ot mais à esque rda em uma máquina
qualquer , se rá ocupado pela primeira tarefa a ser
executada, o slo t contíguo à d ireit a deste, será
ocupado pela segunda tare fa a se r executada, e ass im
até o S/Of mais à di reita que dever á co nter a últim a
tarefa a se r executada naqu ela máq uina. Para
representar um programa qua lquer, cada S/Of se rá
preen chido com um número intei ro de I a N
representand o a tare fa alocada naquela pos ição , ou O
se a posição não estiver ocupada.

Considerando qu e algumas posições do ga-
barito ac ima poderão não es tar ocupadas, é possível
representar a mesma seqüênc ia em uma máquina de
mu itas maneiras. De forma a pad roni zar es tas repre-
sentações, pode-se util izar um gabarito de permut a-ªºcomo desc rito aba ixo :
- O seq üenciamento das tare fas determina em que
coluna ve rtica l do gab ar ito ac ima, estará cada tarefa.
- A alo cação da tarefa determina em que máquina
(linha do gaba rito) esta será co locada.

Isto permite cons ide rar todas as máquinas
com o mesmo seqüenciamento embora, na mai or
parte do s casos, nenhuma. máquina possua todas as
posições do seqüenciamento ocupadas , pois só have-
rá uma tare fa não nula em cada co luna ou posição do
seqüenciamento .

2.1 Modelo com seqüenciamento e alo-
cações fixas.

Um a vez definidas as posições de cada ta-
refa no gabarito do item anterior, define-se um pro-
blema de programação linear , para determ inar a
melhor escolha: de tempos oc iosos.
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a(j) ? O,id(j)? O, e(j)? O, z(j )? O; .i E T

onde:
T =conjunto de tarefas a serem executadas.
M-= conjunto unitário con tendo a máquina onde aJ
tarefa } es tá alocada .
Ajk = conjunto unitário contendo a tarefa i anterior aj
na máquin a k.
a(j )= instante de térm ino da tarefa } (variáve l
contínua).
id(j) = temp o ocioso anterior à execução da fração da
tarefa} (var iável contínua) .
z(j)=atraso da tarefa j (var iável contínua).
e(j) =adiantamento da tarefa } (variáve l contínua) .
d · = data prevista (du e dat e) para o t érminodaJ

tarefa j.
[J;k = tempo de proce ssamento da tarefa} na m áquina

k.
a - = coe ficiente de ad iantamento da tar efa i naJ •

função objetivo.

f3 . = coefic iente de atra so da tarefa i na funçãoJ .

objetivo.
cu, = tempo de troca tchan geover fime) entre a tarefa
i e a tarefa j na máquina k.
C"k = custo de troca tc hungeover cos i) e ntre a tarefa iIJ '

e a tare fa j na máquin a k.

A solução ótima do mode lo aci ma pode ser
obtida com o método simplex clá ssico ou simplex
revi sado, porém , o procedimento de busca que ser á
desenvolv ido ad iante ficaria bastante comprometido
devido ao grande número de operações ex igido por
es tes métodos. No modelo acima é fáci l constatar
que não ex iste influ ência de tare fas aloc adas em uma
determinada máquina nas tarefas alocadas em outras
máquinas, o que significa que é possível fazer a mi-
nimi zação em uma máqu ina de cada vez. DAVIS &
KANET ( 1993), desen vol veram um proced imento
que minimi za os tempos oc iosos em uma única má-
quina apenas deslocando blocos de tarefas adjacen-
tes , sem a utilização do método simplex.



3. BUSCA EM ÁRVORE.

Com o modelo de seqüenciamentos e alo-
cações fixas, o problema de obter uma solução a
partir de um grupo de tarefas em um gabarito, está
reso lvido e de forma ótima . Resta então, a obtenção
de um gabarito cuja solução ótima se aproxime o
mais possível da solução ótima do grupo. O método
proposto aqui para resolver .este segundo problem a,
é a busca em árvore do tipo Branch & Bound para
chega r a um gabarito ótimo, ou Filtered Beani Se-
arch para chegar a um gabar ito cuj a função objetivo
da solução ótima se aproxima do menor valor possí-
vel.

Existem apenas 2 decisões a serem tomadas·
seqüenciamento global e alocação das tarefas nas m á-
quinas disponíveis. Partind o de um programa vazio, é
feito o preenchimento simultâneo de todos os slots em
uma determinada posição na seqüência. Na figura
abaixo, está representada uma arbor ização que se ini-

c.ia com os primeiros slots da seqüência e prossegue
hnearmente até os últimos. Desta maneira tem-se uma
árvore uniforme de profundid ade N (= número de ta-
refas), com um grau de ramificação maior nos primei-
ros nós e menor próximo às folhas (PEARL, 1984). A
-cada passo ambas as decisões (seqüenci amento e alo-
. cação) são tomadas simultaneamente, o que permite
chegar a qualquer combinação possível envolvendo
tais decisões. Em cada nó da árvore, o gabarito parcial
relativo àquelas posições na seqüência, pode ser re-
presentado por apenas 2 números. O primeiro repre-
senta a tarefa que foi designada para a posição da se-
qüência e o número inteiro entre parênteses representa
a alocação decidida para aquela tarefa. Este último
poderá variar entre I e M, onde M é o número de má-
quinas disponíveis .

Para representar um programa completo, são
necessários N nós descend entes e/ou ascendentes uns
dos outros.

n í v c I I n í v c I 2 n í v c I 3

I R A lZ I

A figura acima representa apenas uns poucos nós da árvore em somente 3 posições da seqüênc ia.

3.1 Busca Branch & Bound.
Devido ao número grande de combinações

possíve is, é necessário guiar a busca pela árvore de
forma a expandir apenas os nós mais promissores
(busca informad a). As funções heurísticas de ava lia-
ção ou funções limit antes são números que servem
para guiar a busca, fornecendo uma est imativa da
melhor função objet ivo possível de se obter por
aquele nó, caso seja esco lhido para expansão. Em
cada expansão, deve-se avaliar cada um dos novos
nós gerados, para a comparação com os outros da
árvore. A estratégia best-fi rst esco lhe o nó que apre-
sen tar o menor limitante entre todos dispon íveis para
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na árvo re. Esta estratég ia pe rmite chegar
ao ót imo com um tipo de limitante con hecido como
limitante inferior (lower bou ndi , porém estes últi-
mos costumam levar a ramificações excessivas (e
um tempo de busca muito grande)'até se chegar ao
resultado final.

3.1.1 Limitante Inferior 1 (LIl )
Um nó da árvore de busca, define um grupo

de tarefas e um gabar ito para este grupo . Um limi-
tante inferior para o grupo, é uma avaliação que não
pode ser reduzida nos nós descendentes, isto é,
quando as tarefas ainda não prog ramad as forem in-
cluídas no grupo. A adição de uma nova tarefa cor-



responde à introdução de novas vari áveis e restri-
ções no modelo de scq ücnciarnentos e aloca ções fi-
xas. Portanto , a resolução do problema incompleto
(sem as novas tarefas) corresponde a uma relaxação
do problema completo , isto é, o valor da função ob-
jetivo obtida se rvirá como limitante inferi or sobre ()
va lor da função obje tivo da so lução Ótima do pro-
blema completo.

4. BUSCA EM FEIXE FILTRADA (FILTERED
BEAM SEARCH)

Resumidamente, a busca em fe ixe. uti liza a
mesma árvo re de busca do Branch & Bound, porém
sem a necessidade de utili zação de limitantes inferi-
ores . A busca é executada em apenas uma dir eção,
isto é, não são permitidos retorn os (back tracks) a um
nó de nível ma is ba ixo. Quand o é feita a prime ira
expansão a partir de um nó vaz io, não apenas I, mas
os BI1I (= nll de Fei xes) melhores nós, seg undo a
avaliação do limit ant e, são esco lhidos . Na expansão
seguinte, tod os os nós esco lhidos são expandidos e
nov ament e os Bnt melhores entre todos do novo ní-
vel são escolhidos. No caso estudado aqui , cada ní-
vel correspond e a uma nova tarefa ad ic ionada, o que
significa que após N níveis a pro gramação estarei
completa e poderá ser esco lhido o programa com
men or função objetivo como grupo e so lução final.

A filtragem prop osta por OW & MORTON
(1988) , tem o obj etivo de evitar que um limit ante
computac iona lmente ca ro seja aplicado a tod os os
nós descendentes, uma vez feita a expansão dos Btn
nós em um determinado nível. A filtrage m é fe ita
por um critério de qualidade inferi or e computacio-
nalmente barato, que faz uma pré-seleção dos nós a
serem avali ados pelo limitante caro. Port anto , a lar-
gura da filtragem deve se r sempre maior do que BIII .

4.1 Implementação da Filtragem
OW & MORTON ( 1988) comentam que

ex iste uma defi c iênc ia no tipo de filtrage m que eles
utilizaram , pois como a função adotada para a filtr a-
gem possui validade local , isto é, co nsidera sempre
uma mesma tarefa e seqüência anterior ao nó sob
análi se, não faz sentido comparar os nós expandidos
a partir do nó n com os nós expandidos a partir do
nó m. Por es te motivo, a filtragem só co nsidera I nó
de cada ex pa nsão; em bora os auto res reconheçam
que isto não é o idea l.

As funções responsáveis pela filtrage m uti-
lizada aqui (item 4 .2. 1 com todas as tarefas), possu -
em um caráter globa l, permitindo uma comparação
equivalente em qualquer nível da busca. A carac te-
rística glob al egj, de cada tarefa é um número real
calculado ant es do iníci o da busca e permanece
inalterada até o final desta . Certamente tais funçõ es
são inferiores às funções locais, mas poder ão seleci-
onar qu aisqu er novos nós gerado s, até mesmo tod os
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de um mesmo pai , dei xand o a escolh a final para os
limitantes.

Outra diferença fundament al em relação ao
trahalho orig ina l de OW & MORTON (1988), é que
não ex iste um número [ixo de nós seleci onados pela
filt ragem , que poderá varia r ampl amente durante a
husca. Esta filtr agem apanhará a menor das caracte-
ríst icas g loba is entre as tarefas restantes e somará
um term o fixo chega ndo a eg lll i ll + FI . !leg. onde Scg
é a variação máxima das ca rac terís ticas globa is antes
do início da busca. Qu and o eg; C,(tlll i ll + FI . S cg , os
nós com a tarefaj serão os esco lhidos pa ra avaliação
pel os limitantes . Dest a forma, muitos n ós serão es-
colhidos quando a característica g loba l mostrar pe-
qucnas diferenças de prioridade entre as tarefas , o
que parece se r razoável. A filt ragem se leciona ape-
nas tarefas e não alocações específicas , isto é, para
cada tarefa se lec ionada haver ão nós com todas as
alocações possíveis.

4.2 Limitante superior
Uma boa avaliação so bre a função obje tivo

ótima prec isa co nside rar todas as tarefas envo lvidas,
o que não foi feito no cálculo do limitante inferior.
Montando as tarefas restantes não progr amadas so -
bre o nó a ser avali ado, seg undo urna ordem deter-
min ada pela pri orid ade g loba l da s .tare fas e aloca-
ções baseadas em uma heurístic a que se rá desen vol-
vida ad iante, é possível obter uma avali ação muit o
mais precisa. O lim itante ass im ca lculado, pode ser
chamado de lim itante superior. pois se rá a própria
função objetivo do programa complet o formado a
partir do nó sob ava liação.

4.2. I Característica global das tarefas
Funções de baix o custo computac ional (re-

gras de despacho) se rão utili zadas para proceder
com o seqüenc iamento das tare fas rest ant es. Serão
utilizad as as seg uintes definições pa ra a ca rac terísti-
ca global de cada tare fa.
DD - data prev ista. A característica glo ba l se rá ape-

nas a data previ sta da tarefa , o que despreza a
influência que o tamanh o da tarefa e a ve loc i-
dad e de cada máquinas 'tem sobre a caracterís-
tica.

LO - folga das tare fas. Neste ca so a folga se rá a dife-
rença entre a data previ sta e o menor tempo de
términ o possível , supo ndo que não existem
outras tarefas nas máquinas e a tare fa es tá alo-
cada unicamente na máqu ina mais rápida. Esta
definição des preza a influ ência das outras má-
quinas so bre a caracterís tica da tar e fa.'

4.2.2 Alocação das tarefas restan tes
A heurística de alocação estará sempre sen-

do ap licada à última tare fa da seqüê nc ia no mo-
ment o , isto é, não exis tem informações so bre as tan



fas seg uintes que provocarão adiantame ntos sobre a
tare fa atua l, de maneira que es tes são desprezados.
No momento da alocação as tarefas anteriores são
co ns ideradas fixa s, isto é, desp reza-se o aco pla-
me nto entre a tare fa atual e as anteriores.

A máquina escolhida será a que apresenta-
na o men or cus to caso a tare fa es tivesse aloc ada
nela.

4 .2.3 Limitante 2 (L2)
A pa rtir do n§ a ser ava liado, as tarefas

restantes são ordenadas pelas meno res ca racterísti -
cas globais (i tem 4.2.1), resultando nas seqüênc ias
EDD ou LLO. A cada nova tare fa ad icionada, exe-
cuta -se uma minimi zação apenas na máquina. esco-
lhid a pe la heurística do item 4 .2 .2 o que automati-
came nte reproduzirá o efeito da tarefa incl uída sobre
as anteriores e também produzirá uma me lhor apro-
ximação da so lução fina l, melh orando os es tados
inic ia is na aplicação da heurística a tarefa seg uinte.

5. GRÁFICOS DE RESULTADOS

Os resultados aba ixo se referem à méd ia de
5 ins tâncias geradas aleatoriamente como descrito
nos itens anteriores . Dois dos gráficos abaixo se re-
ferem a exemp los const ruídos com grupos de tarefas
desacopla dos (onde sempre existem tempos oc iosos
não nulos entre os grupos) . Nestes casos a so lução
ótima é a soma das so luções ót imas dos grupos , isto
é, é possível co nstruir exemplos de qua lquer tama-
nho onde uma sol ução ótima é co nhecida. Os dois
últimos gráficos se referem a exemplos onde não há
garant ia de desacoplamento entre os grupos, isto é,
não se conh ece uma , so lução ót ima. Cada gráf ico

descreve o comportamento médi o da busca em feixe
em exemplos com diferentes valores do par âmetro R
que é chamado de fator de faixa de datas prev istas e
d iferentes valores do parâmetr o i" que é o fator de
atrasos multimáquinas.

As medidas de desempenho foram os de s-
vios percentuais em relação ao ótimo (ia_ar) que é
sempre positivo. Uma outra medida (lo_UB) foi uti -
lizada para medi r -o desvio percentual em rel ação à
so lução obtida por uma regra de despacho (no caso ,
seq üenciamento de tarefas com LLO e a locação com
a heurística do ítem 4.2 .2) . Os resultados obtidos
com esta última são todos negativos.

Em todos os exemplos utilizou-se Bm = 8 e
7 valores d ife rentes de n ( 100%, 40%, 20%, 10%,
5%: 2%, 1%). Nos tes tes com os grupos desacopl a-
do s, verificou-se que a seqüênc ia LLOem L2 produ z
os melhores resultados em relação ao ótimo, o que
levou a adotá-lo como padrão em todo s os proble-
mas de tes te. Apenas os melh ores resultados médios,
segundo fo _UB, es tão nos gráficos abaixo , repre-
sentados por quadrados no gráfico de f o_or'e triân-
gulos nos gráficos de fo _UB. Nos gráficos aba ixo
es tão representadas as dis persões do valor médi o,
quando Ft varia de ntro da fa ixa acima (quadra-
do /triângulo claro) e também a dispers ão em torn o
do menor va lor méd io considerando cad a uma das 5
instâncias sepa radamente (quadra do/triâ ngulo escu-
ro) . O gráfico dos tempos de busca abaixo é relati vo
aos tempos médios dos problemas com R" = 0,33e
i " =0,66, pois es tes apresentaram tempos um pouco
maio res para cada um dos problemas. Porém, os
tempos para os outros problemas do mesmo tamanho
é aproximadamente igual em escala logarítmica.

Legenda: N X M, Ft = filtragem em porcentagem de Scg e t tempo de busca.

tempo de busca (s)
10000,OQ-r- - - - - - - - - - -------- - ----

1000,00+-- - - - - ------- - - --=--- 1

1

10 ,00 .,.... - - - ---;=------r-,----I

0 ,10 .L-LL- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
18X1 18X3 18X9 30X1 30X3 30X9 60X1 60X3 60X9 120X1 120X3
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resultados obtidos com o limitan te L2 são encoraj a-
I

dores e mostram que este método pode ser aplicado
a problemas reais nas linha s de produção de indú s-
trias de porte razoável.
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6. CONCLUSÃO

A prin cipal contribuição deste artigo é
apresentar um modelo para um problema de pro gra-
mação da produção em máquinas paralelas com uma
série de cara cterísticas que o torna muito próximo a
vários problemas práticos encontrados em pro cessos
produtivo s reais . Por outro lado , isto o torna bastante
complexo quanto a sua resolução. São propostos três
limitantes que são usados para achar so luções atra-
vés da reso luçã o de um problema de busca em gra-
fos. O primeiro deles ga rante o ótimo do modelo . Os
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Resumo-
Este artigo descreve uma metodologia para o tratamento do problema de locação de capacitores em redes de
distribuição de energia elétrica. A formulação resultante pode ser considerada como um problema de decisão
com restrições, o qual pode ser resolvido através de ferramenta específica denominada CDP-2 (Constraint
Decision Problem Shell). O artigo demonstra que a modelagem do problema correspondente é extremamente
adequada pelo fato que o engenheiro de distribuição pode facilmente adaptar o modelo para as suas necessidades,
através de pequenas alterações que a linguagem utilizada permite. Aspectos como perfil de tensão e minimização
de perdas são tratados simultaneamente no modelo, de modo que sejam obtidas soluções eficientes, de acordo
com a estrutura de preferências do engenheiro. Além disso , permi te-se também o tratamento de incertezas,
principalmente quanto às demandas nos centros de carga da rede de distribuição. Um-exemplo de aplicação
ilustra a metodologia proposta.

1. INTRODUÇÃO

As transformações que vêm ocorrendo no setor
elétrico apontam para uma maior preocupação em
aumentar a qualidade de serviço aos consumidores,
ou clientes, das empresas distribuidoras de energia
elétrica . Por um lado, espera-se que a
regul amentação deva dirigir-se no sentido de
penalizar estas empresas quando a aspectos de
carência da qualidade como, por exemplo, o nível
de tensão entregue a um consumidor fora de certos
padrões, que podem ser contabilizados através de
indicadores como a queda , flutuação e o
desequilíbrio da tensão . Por outro lado, torna-se
cada vez mais importante a operação dos sistemas
elétricos de modo eficiente, através da minimização
de perdas tanto na rede de transmissão como na de
distribuição.
O estudo dos problemas relacionados com o suporte
reativo em redes de distribuição , que se traduzem
principalmente na locação de capacitores e na
locação de reguladores de tensão, torna-se cada vez
mais importante, inspirando, desta forma, o
desenvolvimento de modelos práticos e eficientes
que tendam a tratar a maioria das características dos
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problemas. Este artigo visa o tratamento específico
do problema de locação de bancos de capacitores
em redes de distribuição primárias .
Diversos autores trataram este problema nos
sistemas elétricos de potência
Ramos(1985)] e, em particular, em redes de
distribuição [Grainger( 1985), Baran(l989),
Chiang(1995)]. Tais trabalhos abordam a solução
através de técnicas convencionais, seja através de
métodos de otimização ou através de métodos
heurísticos que, geralmente obtêm, passo-a-passo,
soluções otimizadas através de análise de
sensi bilidade sobre os parâmetros elétricos do
problema. Os objetivos principais na locação de
bancos de capacitores, em gerai, correspondem à
minimização de perdas na rede de distribuição ou à
condução do perfil de tensão para os limites
aceitáveis, minimizando-se os custos envolvidos.
Seria interessante o tratamento deste problema pelo ,
enfoque de múltiplos objetivos, ou seja, os aspectos
de otimização das perdas elétricas e de otimiiação
do custo de investimento poderiam ser tratados
concomitantemente durante o procedimento de
solução . Ainda, dadas as características de
incertezas nos dados de, problema, principalmente
com relação às demandas dos centros de carga,
torna-se importante que a locação de capacitores



vislumbre este aspec to. de modo a serem avaliadas
soluções mais robustas para o pro blema.
As re fe rên ci a s [Kag an( 1993 ) , Kagan ( 1995),
Kag an ( 1996 ) , P et ri e( 1990 )1 m ostr am o
de sen vol vimento de ferramenta para o tratamento
de pr oblemas de deci são com res tr ições (PORs).
U ma she ll, den omin ad a COP-2 , pos si bilit a o
t r at am e n t o d e st a c lasse de pr o bl em a s ,
represe ntando o prob lema através de metas , frontes.
operadores e rest rições . O proced imen to de busca
b a s e i a - s e e m JII e Ca Jl i S 11 /0 d e i tt]« r ê Jl C i a ,
indep end en te do problema a ser analis ado , que pode
ser co ns iderado c om o uma met od ol o gi a de
plan ej amento hierárqui co n ão linear.
O COP-2 considera m últiplos objetivos e se utili za
da teoria de co nj untos difusos para o tra tamento de
imprecisões e incert ezas nos dados , pa râmetros de
avaliação e objetivos . As res trições podem tam bém
se r class ificadas por graus de severidade, quando
a lg umas de las pod e m ser co nsideradas , por
exemplo, suaves ou passíveis de re laxamento. Para
tanto, os dados e os parâmetros das rest rições e dos
objetivos do pro blema são mode lados por números
di fu s o s t r ian gul a r e s , e t od a s as ope rações
envo lvendo es tas grandezas são reali zadas de forma
di fusa. Além dis so, a comparação de alte rna tivas
para es tabe lece r a es tru tura de preferências durante
o proced imento de busca baseia-se em ponderação
difusa dos objet ivos , na qua l o usuá r io fo rnece
pesos difusos para cada objetivo difuso .
Nes te ar tigo pretende-se demonstrar que a locação
de bancos de ca pac itares em redes de distri buição
pode ser modelada com o um POR, no qual a busca
da so lução do probl em a pod e ser o rientada po r
aná lise de se ns ibilidade em relação aos parâmetros
elét r icos (perdas e lé tri c as e ga nhos de ten são
adv indos da ins ta lação de bancos ) de mod o a
de term inarem -se so luções oti m izadas com menor
esfo rço com p u tacio nal. A lé m d i s s o , as
ca rac terís ticas de múlt ipl os objetivos e incertezas
do pr oblema podem ser co nsideradas, po r serem
par tes integrantes da estru tura do COP-2. Deve-se
também alcança r uma boa flex ibi lidade do modelo,
pois o enge nhe iro pode faci lme nte alte rar os graus
d e imp ort ânci a d o s o bjetivos , o u alt er ar
c onv en ientem ente os o pe rado res e d em ai s
c a racterís t icas d o m od el o es te nde ndo a
poten ci a lidade da ve rsão básica apresentada neste
artigo. Por exemp lo ,' a cons ideração tam bém da
locação de reg ulado res de ten são nas redes de
di str ibui ção é uma ex te nsão natura l do modelo ,
qu ando se ria estabe lec ida compe tição entre essas
duas formas de supor te reativo.
O artigo está organizado em cinco itens. No item 2
co nside ra-se o problem a de locação de capac itores
em redes de di st ribui ção , ap rese nta ndo -s e os
e leme n tos básicos par a a so lução do pr oblem a ,
princ ipa lme nte no toean te aos parâmetros e létricos,
encamin hando-se a metodologia no sentido de tratá-
lo como um POR . No i te m 3 ap resen ta-se a
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mode lagem do prob lema de ntro da es tru tura do
COP-2, onde são dest acados os itens pri nci pais da
mo de lagem, ist o é , os dad os est abel ecidos nas
[ranies, a lém das met as , operado res e re s tr ições
para a so lução do prob lema.
No it em 4 são ap rese n tados os re sultad o s da
ut ili zação do COP-2 para o es tudo de locação de
capacitores em uma rede de distribuição de energia,
considerando-se múl tiplos objetivos , qua is sejam,
(a) a mi n imização de perdas at ivas to tais e (b ) a
min im ização do custo de in vest ime nto tot a l. A
form ulação é poss ibil íst ica, co nsidera ndo-se as
ince rtezas do mer cado de ene rg ia e lé tr ica, qu e são
repr esent adas através das dem and as como núm eros
difusos. No item 5 são apresentadas as co nclusões e
com entári os fina is e, no item 6 , as re fe rênc ias
bibliográficas.

2. LOCAÇÃO DE BANCOS DE
CAPACITORES EM REDES DE
DISTRIBUiÇÃO

Considerações Gerais: O problema de loc aç ão de
bancos de capac iteres , co n fo rme tr a tad o ne st e
ar t igo , consis te na de termi nação do loc al de
instalação e do montante de bancos de capacitores a
serem ins ta lados nu ma rede de distr ibu ição de
energ ia e lé trica . A me ta princi pa l é cond uzir o
perfi l de te nsões p ara uma faixa aceitáve l de
va lores , as sumida entre um limi te m ín im o e um
máximo, para todas as barras. Para obtenção desta
cond ição, são vis lumbrados do is objetivos , qu ais
sejam o de minimizar as perdas ativas (ou técnicas)
to ta is n a re de e o d e minimi z a r o c us to de
inves timento total em capac itores . Neste it em ,
apresenta-se inic ialme nte a metod olog ia de cálculo
de fluxo de potên cia, considerando a instalação de
ba ncos de ca pacitores na rede de dist r ibu ição. Em
se qüência, avaliam-se as variações de te nsão nas
barras da rede e as variações de perdas ativas tota is,
qu and o da insta lação de um banco de ca pacitores
em uma barra ge nér ica k . A so lução do problema
deve ser não dominad a, no se ntido qu e não exis ta
possi bil idad e de melhora de um obje tivo se m a
p iora d o ou tro, o que é melh or re prese n ta do
graficame n te , mo str an d o a importâ ncia d o
enge nheiro n a obte nção de st a so lução d e
compromisso [Kagan(l 992»).

Fluxo de Potência em Redes de Distribuição: Para
a verificação do nível de te nsão na s barras do
sistema, antes ou depois da instala ção de bancos de
capaci to res, u ti liza-se um model o de flu xo de
pot ên ci a es pe cíf ico par a redes de di stri bui ç ão
rad ia is , q ue co ns t i tue m a g ra nde ma io r ia dos
s is temas de dis tri buição aérea. É adotado, nest e
a rt igo , q ue todas as ca rgas d a re de são
represen tadas pelo mode lo de corrente co ns ta nte ,



isto é, o módulo da corrente e fator de potência de
uma dada carga não se alteram com o valor da
tensão aplicada. Esta suposição é bastante aceitável
para o caso de redes de distribuição . Já os bancos
de capacitores instalados na rede são representados
pelo modelo de impedância constante, pois o valor
da impedância do capacitor não varia com a tensão
e a corrente correspondente pode ser avaliada por:

IclIp.k = j wC\i = jqCllpVk
onde:
Icapk. - corrente no capacitor em k, em pu.

qCllP - potência reativa do banco , em pu, para

tensão nominal de Ipu, igual a wC .
Vk - tensão na barra k.

capacitores, e procede-se aos passos iii. e iv .,
repetindo-se estes até que o módulo da diferença
de tensões, em qualquer barra, entre duas
iterações seja inferior a determinada tolerância
pré-estabelecida. Passa-se então para o passo v.

v. As perdas ativas totais podem ser calculadas a
partir das correntes em cada trecho, ou seja:

Pperda = L +
Pg

O fluxo de potência descrito pode considerar
incertezas , quando as demandas e, por
conseqüência, as correntes de carga são dadas em
termos de números fuzzy. Neste caso, todas as
operações são realizadas utilizando-se aritmética
fuzzy.

b. c.
Figura 1- Acréscimo de tensão por superposição

a.

Ganho de tensão devido à instalação de um banco
de capacitares na barra k: O ganho de tensão
devido a instalação de um banco de capacitores
com potência nominal qcap em k pode ser avaliado
pela seguinte expressão:

Ganho k = L!!.Vi/qcap
ieQh

Sendo a corrente do capacitor igual a a

tensão depois da instalação do banco pode ser dada
pela soma das tensões Vf:. +!!.Vk onde o acréscimo
de tensão pode ser avaliado por -zkÚqcapVk ' onde

zkk = 'h + jXkk é a impedância de entrada (ou de
Thevenin) vista da barra k. Assim:

Vk =Vf:. - Zkk}qcapVk
vt ViVk=. -,.--. -'-'---

1+ jZkkqcap 1- xkkqi:ap

onde:
!!.Vi aumento de tensão na barra i, no qual qualquer

acréscimo a partir da tensão mínima é
desconsiderado.

Qb conjunto de barras Com tensão abaixo da
mínima.

O acréscimo de tensão, em uma dada barra, pode
ser av aliado a partir do teorema da superposição,
conforme ilustrado na figura 1 (rede a . pode ser
resolvida a partir das redes b. e c.)

Nota-se, da expressão acima, que a corrente
absorvida no capacitor é função da correspondente
tensão . Uma vez que a tensão (nesta barra) é um
do s resultados do fluxo de pot ência, nota-se que o
procedimento de cálculo é iterativo:
i. Ordenação da rede: baseia-se numa ordenação

"pa i- filho" das barras de um sistema radial , na
qual monta-se uma lista iniciando da subestação,
inserindo-se subsequentemente os filhos (barras
na direção do fluxo). Para cada barra incluída na
lista , são inclu ídas as correspondentes barras-
filho até que todos os trechos s e j a m
considerados .

11. Correntes nas cargas: assumindo-se os modelos
de corrente constante para as cargas e o modelo
de impedância constante para os capac itores,
pode-se avaliar a corrente total absorvida numa
barra, como função da tensão (inicialmente
assumida Ipu para todas barras) .

iii. Correntes e quedas de tensão nos trechos :
Iniciando das barras de fim de linha (final da
lista ordenada) determina-se a queda de tensão
em um dado trecho pq:

!!.Vqp == Rpi/r,p + X pq(/; ,p - I ClIP ,P) ,

onde Rpq+jXpq e Ir .p-j(li.P-IClIP,p) são
a impedância e a corrente do trecho qp. A
corrente do trecho é acumulada na barra pai , q:

1;' ,'1 - j1Í,q = (I,.,,, + I r.p)- j(/; ,,,+ I;.p - ICIIP ,P)
O procedimento é repetido.em direção ao início
da lista até que a subestação seja alcançada,
obtendo-se a corrente total da rede .

iv. As tensões nas barras da rede são computadas a
partir do conhecimento da tensão na subestação.
Iniciando do início da lista (barra da subestação)
a tensão numa barra p é avaliada a partir da
tensão na barra pai q e a queda de tensão do
trecho qp: Vp =V,,-!!.Vqp ' O procedimento

continua em direção ao final da lista até que
todas as tensões sejam calcul adas. Volta-se ao
passo ii . para a correção das correntes nos 119
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customin Custo
Figura 2 - Soluções não dominadas.

3 ·. MODELAGEM DO PROBLE-
MA NO CDP-2

ou A R I (21 I ) e a variação, uPqp = Plf cttp]: i,P'l - cupk

de perdas totais ser á L Sp '111 •

JllfE0. ,re,k

rede s de distribuição de energia elétrica.

Restrições: as s egu i n te s são a s re s tr i ç ões
contempladas pelo modelo:
i. O carregamento máximo das ligações (chaves
ou trechos de rede) deve ser menor que a
capacidade máxima, ou seja, o carregamento
percentual (com base na capacidade) deve ser
inferior a 100%;

11. A tensão máxima na rede não deve ser
ultrapassada em nenhuma barra, isto é,
Vk S; Vrnax '

iii. Na pesquisa de uma nova solução, as perdas não
devem piorar com relação à melhor solução
encontrada, isto é, Pnovo < Pmethor .

Frames: são definidas as seguintes classes para o
problema e respectivos objetos:
- BARRA, contando com os objetos :

tipo: para diferenciar uma barra de suprimento
(subestação) de uma barra de carga / derivação;
potências ativa e reativa da barra;
coordenadas x, y da barra;
queda de tensão (desde a SE) na barra; .
bloco no qual a barra está localizada;
n úmero de bancos de capacitores instalados.

- LIGAÇÕES
barras terminais : identificação das barras inicial
e final da ligação;
fluxo: em % da capacidade da ligação;
capacidade: máximo fluxo na ligação;
impedância : valores da resistência e reatância,
em pr/krn;
comprimento: do trecho, em km ;
tipo : da ligação, chave ou trecho de rede.

-BLOCO
identificação: código identificativo do bloco
(um bloco de carga constitui conjunto de cargas
sujeito a manobras);
potências ativas e reativas: total no bloco;
rea tivos máximo : máximo de ban cos de
capacitores no bloco (função de um dad q fator
de potência limite pré-estabelecido); -
número: de bancos de capacitores instalados no
bloco

- GERAL (dados gerais da formulação)
tensão mínima na rede
fator de potência limite por bloco
reativos de cada banco de capacitores padrão
pesos atribuídos ao ganho de tensão e às perdas

- SISTEMA
perdas ativas totais na rede
n úmero de bancos de capacitores padrão

Metas: Duas metas for am estabelecidas na
modelagem . A primeira, denominada ESTADO, diz
respe ito à determinação do estado atual da rede,
avaliando o fluxo de potência na condição inicial e
número máximo de capacitores por bloco de carga
de modo que o fator de potência limite não seja120

soluções
eficientes

anti--- . - ...
: ideal

Perdas

Pmin

Formulação com múltiplos objetivos: Na figura 2
apresenta-se, no espaço dos objetivos perdas e custo
de investimento, a representação do conjunto de
soluções eficientes (ou não dominadas) e dois
pontos de referência, quais sejam a solução ideal e
anti-ideal (não viáveis).

espaço de
soluções

As tensões nas demais barras podem também ser
avaliadas por superposição, isto é:

. V'xki qC<lp k
Vi = V/ - Zki jqC<lfJVk == V/+ I

- xkkqC<lJl
o n d e Zki = rki + j Xki é a i m p e d â n c i a de
transferência entre a barra k e a barra i .

Considerações Preliminares: Conforme já descrito
em [Kagan(1993), Kagan(1995) , Kagan(1996)] o
CDP é uma shell desenvolvida para o tratamento de
problemas de decisão com restrições. Esta
ferramenta é dotada de linguagem que permite a
modelagem do problema propriamente dito,
basicamente através da definição de frames, metas
(ou goals), restrições e operadores . Em seqüênci a
são descritas as composições de cada um destes
elementos tendo em vista a modelagem do
problema de locação de bancos de capacitores em

Variação das perdas pela instalação de um banco
de capacitores na barra k: Assumindo-se modelo
de corrente constante para as cargas de uma rede
radial, a instalação de um banco de capacitores na
barra k altera basicamente as correntes nos trechos
que interligam esta barra até a subestação (conjunto
de trechos ºtre,k)' Para um dado .trec ho qp a

variação de perda, /'1PlfJl .será:

RJllf(I},Jllf+ I?Jllf)- Rplf[I,2,Plf +(li'Plf -ICllJl,k)2]



vio lado. A segunda meta , den ominada INSTALA,
procede à locação pro priamen te dita, util izand o os
operadores INSTALA_CAP e FINALIZA .

Operadores : O ope rado r ESTADO_ATUAL
enca rrega-se da pr imeir a meta , executando du as
ro tinas, q uais sejam a de cálculo de flu xo de
potência (função flow e a de es tabe lec imento
do núme ro m áx im o d e capaci tores (fu nção
lIIax_capac) . O ope rador INSTALA_CAP se lecio na
as ba rr as com possib ilid ade de in st al aç ão de
capaci iores e, uma vez escolhida uma determinada
barra , procede ao tlu xo de potên cia e à atualização
da s [rames ccn n o no vo ba nco de c apa c i tore s
in st al ad o , conforme ilu strad o na f ig ura 3 . O
ope rador FINALIZA, que também responde à meta
INS TALA, pr oc ed e à fina li zação do processo ,
qu and o as te nsões em tod as as barras da rede são
n ão infe riores a um va lo r mínim o ( roti na
deltvj clieck) e qu an do as pe rd as de um a ite ração
para a seg u i n te sofre m a ume n to (ro t i na
pe rda j chect à .

(INSTALA_CAP ,
(va r i a b l e s,
(barra:BARRA,?bloco:BLOCO ,
?sys:SYST,? sub:SYST)),

(a pp l i c a b l e _ g oa l , (Insta la ,?sys)),
(p r ov i de d_t h a t,
(xmatch , ?barra( nome bl: BLOCO. c a pa c, ") ),

) ,
(c ont i n g e n c i e s , (faulty,?ba r ra )),
(n ew_ i n s t a nc e s , (? sub ) ) ,
(n ew_a s s i g nrne n t s ,

(a ssign,?sys . newsub ,?sub) ,
(instala_cap ,?barra) ,
(flow_fuzzy , ?sys) ,
( fprint, ?barra),
(as sign ,?sub.perda, ?sys t .perda) ,
(as sign ,?sub .n_bancos, ?syst.n_bancos)

) ,
(n ew_go a l s ,

(Ins t ala, ?sub)
) ,

Figura 3 - Operador INSTALA_CAP

Estr utu ra de preferências: P a r a as b a rr a s
se le c io nad a s pe lo operador INSTALA_CAP ,
verifica aq ue la que maxi mi za uma co mposição
(at ravés de pesos) da me lhor ia , em re lação à últ ima
solução , das perdas to tais e do ganho g loba l de
tensão na rede:

[
Pperda t!.Perda + Pgall llfl Ganho J

IM = max
P perda -i- Pgonho

À figura 4 apresenta-se um esquema ilus trativo da
estrutura de preferênci as em um dado nó da árvore
elo procedimento de busca no qu al, em particular, o
nó 2 co rrespo nd i a à m elh o r p o s iç ã o par a a
in st al a ç ão d o pró xim o ban c o el e c a pac i tore s
(1M2 =max[lM] ).
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na Capacitar na
barra 2 - 1M2
- - - - --- -- - -- - - -

'I \, I \
, I \

/ I ", I \
, I \
, I \r I \

.' f \

Figura 4 - Estrutura de Preferências

4. EXEMPLO DE APLICAÇÃO

Para ilu strar a metodologia propost a neste artigo, a
rede de distribuição da figura 5 foi submetida a um
estudo de locação de capacitores .

Bloco 4

Bloco I BIo o 3

SE

Bloco 2

..... Barrascom temão baixa • Chaves

Figura 5 - Rede para Locação de Bancos de Capacitares

Ini ci almente , proced eu -s e à anál ise da primeir a
met a, que avalia o estado inicial da red e através de
um flux o de potência e os valore s m áximos de
reat ivos de capacitores por bl oc o . Desta análise,
veri ficou-se que existiam barras com ten são abaixo
elo valor mínimo estabelecido (0,925 pu), e que as
per das totai s co rrespo ndiam a 551 kW. Na tabela 1
apresenta-se os re sultados, por blocos de car ga do
sistema, em termos de demanda e d e n ív e l de
tensão.

Núm . Potência Potência Tensão Máximo
Bloco Ativa Reativa Mínima Reativos

(kW) (kVAr) (pu) (kVAr) *
1 2000 1500 0,9407 1500
2 7400 3700 0,9230 3700
3 3900 1900 0,9 190 1900
4 1300 700 0,9200 700

* fator de potência limite = 1.0
Tabela I - Resultados do Fluxo de Potên cia In icial

Dois proc essamentos foram real izados, com relação
à meta INSTALA.
No pri mei ro caso, procedeu-se à minimização do
cus to de investimento em bancos de capacitores, de
modo a lev ar a tensão em tod as as barras para a
fa ixa acei tá ve l. P ar a tan to , impôs- se os peso s



P perda e P gall!lo iguais a Oe I, respectivamen te. O
CDP -2 le v o u à in st al a ç ã o de d e z b an cos de
capacitores de 300kVAr cada (4 no bl oco I , 5 no
bloco 2 e 1 no bloco 4), ao longo da rede, obtendo-
se os seg uintes resultados globais :

perdas totais = 518kW (redução de 6%)
Máxima queda de tensão = 7,46%

No segundo pro cessamento, pro cedeu- se à locação
de bancos de capacitores pa ra a minimi zação das
perda s totai s , de mod o a se re m gara n t idas as
restri ções do probl ema referentes aos níveis de
tensão e limites de reativos por bloco, impondo-se
os pe so s Pperda e pgall!lo igu ais a I e O,
re sp ectivam ente. Neste caso, for am instal ad os 2 1
ban co s de capac ito res de 300 kV Ar cada ( 1 no
blo co I , 12 no bloco 2, 6 no bl oco 3 e 2 no bloco
4 ) , ao longo da red e , o b te ndo-se os segu intes
resultados globais:

perdas totais = 492kW (reduç ãode 10,7%)
Máxima queda de tensão = 0,14%

Nota-se que, no primeiro caso, foram instalados tão
somente os bancos de capac itores necessári os (n o
total de 10 un idades ) para levar o perfil de ten sã o
do sis tema para a fa ixa acei táve l, minimi zand o- se
de st a forma o custo de investimento em ban cos de
capacit ores.
No segundo caso , o número de ban cos instal ados
aumen to u s ig n ifica t ivame nte , poi s o obj e t ivo
perseguido foi o da minirnizaç ão de perd as (redução
de 10,7%), sem qualquer restr ição de inve stim entos,
impondo-se tão s omen te o limite máx imo de
reativos por bloco e a fa ixa de tensões admiss íve l.
Observa-se que , nest e caso, alcançou-se máxim a
queda.de tensão desprezível.

5. CONCLUSÕES

Neste ar tigo foi apre se nt ado como a loc ação de
bancos de capacitores em redes de dist ribuição de
energia elétr ica pode se r formulad a como um
problema de deci são com restri çõ es , ob te ndo-se
resultad os ba stante interessantes , qu e pod em ser
aplicados a sistemas reais. Al ém da fl exibilização
do modelo para futuras ada ptações às necessidades
de cada e m p re sa d e di stribui ç ã o es pecífica
(a lterações em operadores , metas , restri ções, etc.) ,
permite -se também a co ns ideração de múltipl os
objetivo s e incertezas , qu e são ca rac ter ís ticas do
problema em questão.
Como prosseguimen to do trabalh o , pretende-se
model ar , através de um operado r ad ic iona l, a
instalação de reguladores de tensão, que permitirá a
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defini ção conjunta do melh or supor te reati vo para a
red e de distribuição co nsiderada , levando em cont a
o s as pec tos de c u s tos de inve stiment o e m
equipamentos e perd as na rede elétrica .
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Abstract. The scheduling problems of Autonomous Guided Vehicles (AGV) to Flexible
Manufacturing System (FMS) applicated are discussed; Special model developed and lhe
discrete mathematic's task formulated. One algorithm to resolve this problem was criated
and it 's computational complexity calculated. The integral time limit constraints criterion
for AGV functions was used.

Resumo. Analisam-se os aspectos de scheduling de um grupo .de Veículos Autônomos de
Transporte (VAT) utilizados como meio de transporte num Sistema de Manufatura Flexível
(SMf). Apresenta-se um modelo de transporte de fluxo de materiais e obtem-se a
formulação do problema de scheduling dos VAT em FMS . Avalia-se a complexidade de
um algoritmo escolhido para resolver o problema. Como critério de otimização foi
escolhido o período minimo de funcionamento dos VAT.

1. Introdução

Os autores deste artigo estão integrados ao
Laboratório de Automação Inteligente do
Departamento de Engenharia Elétrica da
Universidade Federal do Espírito Santo. Os robôs
móveis são um dos alvos de pesquisa deste
laboratório. Além dos problemas de
desenvolvimento de robôs próprios, que devem
trabalhar em ambientes diversos, analisam-se os
problemas teóricos e práticos de aplicação de robôs
móveis na indústria, em particular, em Sistemas de
Manufatura Flexíveis. Este trabalho é um dos
resultados desta pesquisa.

O transporte de elementos de fluxo de materiais
(EFM) , que inclui peças primárias, semi-acabadas,
acabadas, produtos [mais , materiais suplementares
etc., e sua instalação nas estações operacionais, tais
como máquinas-ferramentas de usinagem, de solda ,
de lavagem etc. ou num estoque interoperacional
dentro do Sistema de Manufatura Flexível podem ser
realizados através de vários tipos de transporte. Uma
das opções é a aplicação de robôs de transporte ou
Veículos Autônomos de Transporte. As tarefas de
transporte são dependentes dos planos táticos, ou de
scheduling de utilização das máquinas, que tratam
os EFM.
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Os trabalhos sobre a estratégia de melhor
distribuição de tarefas de usinagem de peças entre as
máquinas-ferramentas (o problema de distribuição de
trabalho) iniciaram-se aproximadamente na metade
deste século (Salveson, 1952) e (Akers, 1955) . Logo
saíram os primeiros resultados de otimização do
problema. Johnson S.M. em 1964 publicou suas
soluções de scheduling ótimo no caso de uma
sequência de duas e três operações básicas de
usinagem para um pequeno grupo das máquinas-
ferramentas iguais. Uma mudança na formulação do
problema de scheduling, que tornou-se tradicional,
saiu na época de criação dos sistemas
computacionais multiprocessadores, na tentativa de
aplicar os métodos prontos da área de Manufatura
'para otimizar . a distribuição de tarefas entre
computadores (Coffman, 1978). Os novos resultados
obtidos na área de computação retornarain como uma
nova contribuição nas pesquisas na área de
Manufatura que progrediu desde a implantação das
máquinas-ferramentas multioperacionais e, mais
tarde, Células de Manufatura Flexíveis. Os
problemas de distribuição de tarefas entre máquinas-
ferramentas multioperacionais e entre os
microprocessadores são semelhantes, considerando
que o tempo de tráfego interoperacional para uma
peçade fabricação é muito menor, comparando com
o tempo de operação de usinagem. Esta semelhança



transporte de peças dentro do ciclo tecnológico. Ao
final. o scheduling dos cronogramas operacionais
para um VAT depende da disposicão inicial de todas
as unidades de transporte no SMF.

Então. dentro de uma ampla classe de problemas
de scheduling. existem algumas particularidades na
formulação do problema. dependendo da área de
aplicação dos métodos conhecidos. O objetivo deste
artigo é especificar o caso do problema de scheduling
dos VATem SFM. e indicar os métodos possíveis
para sua resolução.

2. Especificação do problema

Entre os vários tipos de sistemas de transporte de
elementos de fluxo de materiais (EFM) dentro de um
Sistema de Manufatura Flexível (SMF) está o de
Veículos Autônomos de Transporte (VAT). O
scheduling dos VAT tem o objetivo de criar um
cronograma suplementar em SFM para garantir a
execução do cronograma principal. devido ao fato de
que ele foi obtido antecipadamente através dos
métodos de scheduling conhecidos. Na obtenção do
scheduling dos VAT não podem ser aplicados os
métodos de "serviço de clientes em filas". pois a
formação da fila "vai destruir a sequência tecnológica
pré-programada e scheduling das máquinas
operacionais. Como critério de otimização em
scheduling foi escolhido o período integral de
funcionamento de todos os VAT que podem ser
envolvidos no cronograma .

3. Modelo básico do SMF robotizado

Um Sistema de Manufatura Flexível contém as
i = 1,2, ....I máquinas operacionais. nomeadas
como I portos de acesso de Veículos Autônomos
de Transporte (VAT). Cada máquina operacional
tem uma variação de estoques pós-operacionais
marcados como ipo(i) = 1,2,... , Ipo(i) outros
portos de acesso de VAT. Os elementos de fluxo de
materiais (EFM) entram em SMF através de um
estoque de entrada do SMF e saem através de um
estoque de saída do SMF. Estes estoques contêm
i. = 1,2,... ,1,. e i; = 1,2, ... ,1\\" posições de
armazenagem dos EFM. respectivamente. que são
outros portos de acesso .do VAT. Na abstração do
modelo proposto, o fluxo de elementos de materiais
não inclui as malhas de retroação, isto é. todos os
elementos não retornam ao estoque de entrada depois
de passar pela estoque de saída do SMF . Todos os
11 = 1,2,...,N VAT. que entram no SMF.
executam as operações de transporte dos EFM. ou
ficam aguardando a sua chamada aos portos
i = 1,2, ... ,1 reservados para parada. Neste modelo
básico, foi escolhido 1 = N portos de parada. um
para cada VAT. Os VAT se movem em SMF sob
trajetórias pré-determinadas e pré-programadas, e têm
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o período pr é-calculado de passagem entre qualquer
par de portos com uma reserva de segurança. Um
porto somente pode ser ocupado por um VATem
cada instante do cronograma . As operações de
transporte dos VAT descrevem-se pelos três tipos
básicos de roteiros . O roteiro tipo A descreve uma
operação de descarga de uma máquina operacional e
inclui : uma partida de um porto de parada j.
chegada até o porto i de comunicação com a
máquina operacional. manipulacão com o EFM no
porto i . transporte do EFM num estoque pós-
operacional i""U). descarga do EFM no estoque
pós-operacional e retomo a um porto de parada j ..O
roteiro tipo A está sincronizado com o instante f' ".. m.r

o final da operação tecnológica. da máquina
operacional i e com o elemento de fluxo dos
materiais m . onde m = 1,-2,... ,M é o numero do
EFM acessado. O roteiro tipo B descreve uma
operação contrária à operação tipo A. quando algum
EFM transporte-se de um porto . onde ele fica. e
instala-se num porto de máquina operacional. O
roteiro tipo B está sincronizado com o início da
operação tecnológica na máquina operacional. 5

111
. ;

Como neste modelo básico. o porto de parada está
definido como um para cada VAT. e os períodos de
execução dos roteiros tipo A e B são as funções dos
parâmetros envolvidos: T" .m.i (a) e T ".fll.1.j(I) po(b) .
O período do ciclo de funcionamento do SMF
planejado é T. Isto é. o cronograma de scheduling
começa no instante t = l o e termina no instante
t = to + T . Para maior simplificação do modelo
básico foi escolhido o estoque pós-operacional fixo
para cada máquina operacional.
T" .m.i .Jf ilf',,(b) T".1II.,(b) Os instantes de partida
dos VAT também são funções dos parâmetros
envolvidos: 51" .111.1 (a) eSI" .1II.i (a) . A

possibilidade do VAT II operar com o EFM m
está descrito pelo indicador d 1/ . 111 = 1 . Caso esta
possibilidade não exista. então d1/.11I = O.

4. Formulação do problema

No período loS 1 S 1 + Testá pr é-programado
o cronograma de funcionamento das máquinas
operacionais: a = {S ,F} do SMF . As

mo '" 0 m G

matrizes S.,.. = [ SI1l .i ] e = i] de dimensões
M x I descrevem os instantes de início e final das
operações tecnológicas programadas para máquina i
que deve operar com o EFM m . Dadas : a matriz
D = [d1/ .11I J. de dimensão N x M elementos. que
contêm os indicadores de capacidade dos VAT para
operar com o EFM: a matriz SD = [sdm. j ,. ]. de



é maior. ainda. quando num processo de fabricação
aplicam-se os métodos conhecidos de agrupamento
das peças (Tecnologia de Grupo). Os métodos de
Pesquisa Operacional para formulação e resolução
dos problemas tradicionais lias duas áreas. em busca
de soluções ótimas ou sub-ótimas já foram
desenvolvidos e sistematizados (Mouder. 1981).

A criação dos Sistemas de Manufatura
Flexíveis ou redes distribuídas de computadores
trouxe as novas modificações na formulação inicial
do problema. As novas dificuldades apareceram em
razão da existência de algumas alternativas nos
roteiros de transporte. por influência do período de
transporte das peças ou transporte de dados. assim
como por influência do período limitado na busca de
solução para scheduling ótimo. Embora os
problemas de tráfego na rede computacional e do
transporte de peças em SFM não tenham perdido sua
semelhança. na tentativa de generalizar os métodos
de scheduling, nas duas áreas existem algumas
diferenças principais. que devem ser consideradas na
formulaçãodo problema.

A presença de roteiros alternativos resulta na
diferença de distâncias entre as posições
operacionais. ou "portos", de um SMF que varia o
periodo de transporte, quando as unidades de
transporte são iguais. Embora as redes
computacionais também integrem. em geral, as
linhas alternativas de transmissão com diversas
velocidades de tráfego de dados. existe uma variação
do período de transporte. dependendo do roteiro
escolhido. A escolha de um roteiro na rede
computacional com um tempo de transmissão menor
dependerá da ocupacão das linhas de transmissão
com velocidade maior de tráfego de dados. enquanto ,
o roteiro e. consequentemente, o período de
transporte entre os portos num SFM pode ser
definido a priori e não depender do período das
operações com peças. como é o caso de projetos de
linhas de produção automáticas fixas, não flexíveis.
onde as máquinas operacionais estão ligadas num
modo fixo. Neste sentido. os roteiros básicos que
ligam as estações operacionais num SFM talvez não
variem como roteiros nas redes computacionais
distribuídas. o que simplificará o processo de
otimizaç ão. Mas. pela propriedade do VAT. ele
pode ser movido até qualquer porto do SFM.
portanto. um elemento de fluxo de materiais que fica
em qualquer porto do SMf pode ser transportado
direto para qualquer outro porto com a ajuda de
qualquer VAT disponível. o que resulta. no final.
em uma variedade maior no problema do SMF .
comparando com uma rede computacional
distribuída. Existe um caso extremo. quando
qualquer computador da rede está ligado com todos
os outros computadores através de uma linha direta
de transmissão, que é uma configuração atípica.
quase impossível de encontrar nas redes
computacionais comuns.

A autonomia do VATé finita e depende
totalmente dos recursos das baterias a bordo.
Quandoos-recursos estão no fim. o VAT deve ser
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retirado do SFM para recarregamento ou troca das
baterias. Por isso , a escolha do período total de
funcionamento de todos os VAT envolvidos no
cronograma , como critério de otimização na
formulação do problema de scheduling, seria
razoável, pois , no final, vai-se economizar os
recursos a bordo do VAT. Se é aplicado o mesmo
critério para uma rede computacional otimiza-se o
período total de transporte de todos os dados
envolvidos. É preciso destacar que este critério não
otimiza na forma direta o período de transporte dos
elementos de fluxo de materíais em SMF, devido à
presença dos trechos adicionais nos roteiros do
VAT. Estes trechos estão ligados com outra
particularidade importante do SFM, que não têm um
equivalente numa rede computacional. Para o VAT
no SMf. existem os portos marcados (reservados)
de parada. para esperar a sua próxima chamada.
Alguma parada fora dos portos marcados, por
exemplo. no último porto destinário, pode bloqueá-
lo e atrapalhar o transporte de outras peças por
outros VAT até este porto. Então, em alguns trechos
o VATestá se movendo sem carga: do porto de sua
parada até o porto para executar a tarefa de transporte,
e na volta , para o porto de parada depois de terminar
a operação de transporte. A situação piora quando
existe uma variação na escolha dos portos reservados
de parada para cada VAT, o que é um caso comum
em SMF. Embora o critério de otimização tratado
não otimiza o período de transporte de elementos de
fluxo de materiais em SMf diretamente, ele ajuda na
otimização numa forma indireta. Este fato pode ser
explicado da seguinte maneira (Dynnikov, 1986):
entre duas operações vizinhas para uma peça dentro
de seu roteiro tecnológico programado, acontecem as
pausas interoperacionais quando a peça está fora da
operação. Os métodos de scheduling ótimo,
aplicados na etapa de planejamento de carga das
máquinas operacionais. diminuem este período
"morto" no ciclo de fabricação de uma peça ou
proííuto acabado, mas, infelizmente, não podem
excluí-los pela própria flexibilidade do SMf, isto é,
a possibilidade de trabalhar com vários tipos de
peças ao mesmo tempo. Então, uma peça poderia
ficar parada na última estação operacional, ocupando-
a até o momento da próxima demanda da estação
para trabalhar com outra peça, ou até sua
transferência para outra estação dentro do seu ciclo
tecnológico programado. Senão , outra possibilidade
é guardar a peça num estoque interoperacional. Nos
casos de trabalho com as ferramentas suplementares,
necessárias para executar uma operação básica, existe
uma operação preparatória por motivos tecnológicos,
como por exemplo a instalação de uma peça num
suporte. Neste caso, a parada num estoque
interoperacional se transforma numa fase obrigatória.
Esta fase pode ser necessária tanto no período pré-
operacional, quanto no período pós-operacional, por
exemplo. para liberar a peça do supporte. Em geral,
num SMf existem vários portos de estoques
interoperacionais. A escolha de um deles depende do
critério descrito. que otimiza o tempo integral de



dimensão M x IV ; e a matriz FD = [fdm.jlV], de
dimensão M x JW Estas duas últimas
caracterizam as comunicações externas do SMf. SD
descreve os instantes programados de chegada dos.
EFM ao estoque de entrada do SMf. Se algum
elemento chegou antes da hora programada, a sua
chegada deve estar marcada como sdm. jv= to' A
partir do momento fd . , o EFM pode ser retiradom.tw

do SMF no estoque de saída por meio de sistemas
externos. Os arraniosF, = [1:(a) e

T = [T(b) .], ambos de dimensãoa n,m,'
N X M X I , caracterizam os períodos de execução,
dos roteiros tipo A e B, que variam dependendo do
número de estacão operacional, número de do VAT
e número de do EFM transportado.
O problema é achar o cronograma

aVAT = {SVAT> F;,AT} ' onde as matrizes

SVAT = {svAT(n,/(n»} e

F;,AT = {fvAT(n,/(n»} caracterizam os instantes

de saída dos VAT n E {1,2, ...,N}do seu porto de
parada, para executar suas operações de transporte
I(n) = 1,2, ...,L(n) , e os instantes de volta ao
porto de parada depois de terminar as operações de
transporte, respectivamente. O critério é minimizar o
tempo integral de todos roteiros dos VAT,

(s vAT(n,/(n» - fVAT(n,/(n»).
Para simplificar a obtenção do algoritmo seria
necessário fazer as transformações prévias das
matrizes iniciais Smo ' Fmo'SD eFD nesta forma:

t.; =

r sdm.jvVa = 1,2, ..., JV
J J. .V a = IV + 1, JV + 2,..., IV + I1 m,llTVa = JV + I + 1, ...,JV + I +W

r TVa = 1,2, ...,JV
i Sm.iVa = JV + 1,IV + 2, ...,JV + I

lj d . Va = IV + I + 1,... ,IV + I +Wm.r«
. /

Assim, o cronograma inicial dado transforma-se num

novo cronograma amo = {Smo' ( o} =>
a s = {S,,rJ. Todos os elementos do arranjo

as = {S"F,} podem ser substituídos por uma
única sequência ordenada
Sr(Z) = {Sr(l):S Sr(2):s ... :S
É possível obter as tabelas de correspondência :
a = a(Z) e 'm = m(Z) . Do Ponto de vista de
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sistema de VAT, depois destas transformações há
uma . lista integral das chamadas ordenadas no
domínio de tempo, que os VAT recebem e devem
executar. Denominando como variável J( o tipo de
roteiro executado (a v b) , como y(Z,K) o número
de variante de scheduling analisado, como
n(y ,Z ,K) o número do VAT escolhido para
atender a chamada Z , e representando como
variável st(n) o instante de ocupação e como
variável ft( n) o instante de liberação do VAT n . é
possível descrever o algoritmo desenvolvido.

5. Algoritmo de resolução do problema

Dados iniciais: Sr(Z) ; a = a(Z) : m = m(Z) ;
D = [dm.m]; Ta =

T =[T(b) ];n=l,...,N;m=l,...,M ;a n.m.a

a = 1,2,...,JV + 1+ JW ; Z = 1,2 ,..., Zma,, ; as
variáveis: k = a.b ;y(Z,K) ; s1(n) ;
ft(n) = O; a = a(Z,k); m = m(Z,k) ;
N1(Z,k) ; N2(Z,k) ; N3(Z,k);
1. Z=O, k =b, st(n) =0 ; ft(n) =0 ;
I(n) = OVn[l,N]
2. Z = Z + 1 . Se Z > saltar ao passo 15.
3. Definir Sr(Z) .Renomeara(Z,k) = a(Z) c
m(Z,k) = m(Z) .
4. Entre [i: ]achar
fm(z) •. a<z.k) = I!,lt{{m. a<z .k) < Sr(Z)} . k = a;
m(Z,k) = m·(Z) saltar ao passo 5.
Senão N3(Z,k) = O,y(Z,K)=O.
5. Para m( Z ,k) = m(Z) entre [dll •m ] achar
N1(Z,k) :s N números n : d, m = 1.
6. Entre [T(k)n.m(z,k).a(z.k)] achar
N2(Z, k) :s N1(Z ,k) números n :
T(k)n.m(z,k).a(z.k) < T. Se N2(Z,k) '= O, então
N3(Z,k) = O, saltar ao passo 9.
7. Entre N2(Z,k) achar N3(Z,k) :sN2(Z,k) :

{
f tu (n » + :s = a, b

f1(1(n») :s fm(Z.k).a(z.k)Vk - a

Se N3(Z,k) = Oe k = a , saltar ao passo 13,
senão pela k = b fazer: k = a ,
s1(1(n» = ft(l(n) -1),

ft(l(n» = ft(l(n) - 1),
I(n) = l(n)-l



------- ---------

7. Conclusões

MI Ml+M
...y(M,b) = rr y(Z,a) rr y(Z,b) =

2-1 2 =1

NMI NM1+M = N M(21+1)

A avaliação de complexidade obtida,
O(N)M(2I+l), confirma os resultados previos
obtidos sobre a pertinência desses problemas a uma
ampla classe de problemas NP-eomplexos
(Dynnikov, 1990), (Timkovsky, 1992),

'Ia = 1,2,..o,JV,
Para cada a = JV +1, JV + 2, 0'0' JV + I é

necessário aplicar um roteiro tipo A e um roteiro
tipo B do VAT.

Para < cadarz = JV + I + I, .IV + 1+2, ... ,
JV + I +W é necessário aplicar um roteiro tipo
B.

A quantidade máxima de variantes possíveis na
escolha do VAT para cada chamada é
y(Z,K)=N3(Z,k) = N.

Então, a complexidade do algoritmo avalia-se
como o valor máximo de comutações possíveis pela
expressão:
y(l, a)y (l,b)y(2, a)y (2,b) ... y(MI,a)y (MI,b)

Sm,jv = T:devem ser servidos , 'pois

O modelo discutido neste' artigo não possui
característica de um modelo fechado. Os resultados
podem ser estendidos a outros problemas de
scheduling. Por exemplo, na abordagem do
problema de scheduling de uma rede computacional
distribuída que tem caráter global, e quando está
prevista uma seqüência, o tempo e o periodo de
processamento de dados em nós, e quando cada
usuário, seja um computador ou uma rede local,
concentrados em nó, concorre na utilização das
mesmas linhas de transmissão para mandar os seus
pacotes de mensagens entre os nós na rede global,
Esta tarefa pode aparecer após a criação de uma rede
mundial de telecomunicações. Entre os problemas
atuais encontra-se o problema de tráfego de aviões
que é semelhante pela sua natureza e pela NP-
complexidade, pois o avião da mesma forma que o
VAT, potencialmente alcança qualquer aeroporto
incluído na rede e também tem recursos limitados a
bordo . Neste artigo foi discutido somente um caso
simples, que ocasionou NP-complexidade. É preciso
destacar, entretanto, que a resolução deste problema
não substitui os problemas de representação gráfica
de processos, para facilitar o diálogo homem-
máquina, abordados e bem desenvolvidos nos
últimos tempos , por exemplo, na técnica de
aplicação das Redes de Petri (Barroso, 1995), ou sua
extensão modifIcada Mark Flow Fraph (Miyagi,
1996), Mas, o lugar deste problema abordado é a
lógica de disparos nas transições para Petri Nets
with Transition Enabling Functions (PNTEL), que

6. Análise do algoritmo

l(n) = l(n) + l\fn(y(Z,k» = n

st(l(n»lI(y( Z,k»'I1(Z ,k),a(Z, k) =

{
fm(Z,k) ,a( Z,k)\fk = a

Sr(Z) - T(k)n(Y(Z ,k»,m(Z,k),a(Z,k)Vk = b

ft(l(n) )n(y (Z,k »,m(Z,k) ,a(Z,k) =

st(l(n»n( y ( Z.k» .m(Z,k),a(Z, k)
+T(k)n( y( z, k» ,m(Z,k),a(Z, k)

saltar ao passo 10.
S. Ordenar: N3(Z,k) valores de
T(k )nEN3(Z.k).III(Z,k),a(Z,k):
T(k)I.m(Z,k) ,a(Z,k) :S o .. :S T(k)y(z.k),m(Z,k),a(Z ,k) :S

... :S T(k) N3(Z ,k),m(Z,k),a(Z,k)
Definir: n = n(y(Z,K».
9. y(Z,K) =0.
10. y(Z,K) =y(Z,K) +1. Se
y(Z,K) >N3(Z,k) , saltar ao passo 13.
11. Definir'

st(l(n» = st(l(n» r(y(Z.k» ,m(Z,k),a(Z,k)

f(l(n» = ft(l(n»n(Y(Z,k»,III(Z,k),a(Z,k)
12. Se k = a fazer k = b, saltar ao passo 5, senão
saltar ao passo 2.
13. Definir: Z = Z -I. Se Z = 0, saltar ao passo
14, senão para k = b fazer k = a ou para k = a
fazerk = b,
ft(l(n» = ft(l(n) -I»\fn = n(y (Z, K»;

saltar
st(l(n» = st(l(n) -I»\fn = n(y(Z,K»
ao passo 10.
14. Avisar ao operador "o 'cronograma
a = {S ,F} não pode ser realizado!".s J'
15. Imprimir o cronograma do
VAT a VAT = { SVAT' FVAT } na forma desejada,
utilizando os dados das variáveis.
16. Final.

o algoritmo desenvolvido pode ser classificado
como algoritmo tipo "branch and bounds" sem
limite de tempo de busca de solução (Mouder,
1981), O algoritmo é exato e a sua complexidade
pode ser definida como o limite superior dos passos
necessários para atender ao cronograma
as = {S"F,} <:>Sr(Z) = {Sr(I):s Sr(2):s

... :S Nem todos os portos a = a(Z)
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é específica e inevitável para cada área de aplicação.
Todavia. o problema apresentado fuI parte da Teoria
de Controle Supervisório em Sistemas de
Manufatura Flexíveis e os autores pretendem
continuar a análise para os casos mais complexos .
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Resumo
Os sistemas de planejamento baseados em Inteligência Artificial (IA) utilizam conhe-
cimento implícito e incompleto, o que torna o desenvolvimento de sistemas para reso-
lução deste tipo de problema muito complexo. Para se obter um melhor desempenho no
design destes sistemas, é necessário se adotar mecanismos auxiliares de estruturação.
Neste trabalho, propomos a estruturação do problema de planejamento baseado em IA
e no formalismo das redes de Petri (RdP).

Abstract
Artificial Intelligence (AI) based Planning Systems relies on implicit and incomplete
knowledge. which adds to the already great complexity of the design of discrete sys-
tems. In order to achieve a better performance in the design of these systems, it is ne-
cessary to adopt other mechanisms to structure the problem. In this paper, we present
a structured approach to the planning problem based in AI and in the formalism of the
Petri Nets (PNs).

1. Introdução
Nos primórdios da IA, adotou-se a teoria linear
que assume que quaisquer duas submetas de um
problema podem ser obtidas de uma forma inde-
pendente. Uma abordagem direta baseada em
planos lineares leva a uma ordenação total das
ações no. plano, o que é irreal. Pelo contrário,
ações caracteristicas de aplicações de controle são
geralmente paralelas. Descrevemos em [Shimad
1997], no capítulo 2. como os sistemas existentes
de planejamento baseados em IA tratam da estru-
turação do problema.
As propostas de estruturação evoluíram nos últi-
mos anos, desde NOAH [Sacerdoti 1975],
[Sacerdoti 1974] até [RilIo 1988] e [Hendler
1992]. Várias propostas de estruturação foram
apresentadas sem, no entanto, obter uma integra-
ção formal entre o modelo conceitual e a estraté-
gia de planejamento . A abordagem usando niveis
hierárquicos de abstração foi proposta no sistema
NOAH. O SIPE [Wilkins 1984], [Wilkins 1988)
define o planejamento hierárquico como sendo
uma eliminação de detalhes em múltiplas cama-
das da representação, onde cada nível de abstra-
ção tem seu próprio conjunto de predicados com
seu grau específico de granularidade. Ao dimi-
nuir o grau de detalhamento, usando-se uma
abstração maior. podemos representar uma região

I Parcialment financiado pelo CNPq.
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maior do espaço solução do problema em ques-
tão. O processo de planejamento, então, consiste
em descer nesta hierarquia; a cada nível os deta-
lhes faltantes são suplementados, fazendo
backtracking, se necessário, até os níveis de abs-
tração mais altos, até que um plano completo seja
encontrado no nível ground.
Neste trabalho, propomos uma nova abordagem
para a estruturação do problema de planejamento
baseada em IA e no formalismo das redes de Pe-
tri [Shimad 1997], [Silva et Shimad 1995). A
estruturação proposta permite a construção de um
método para desenvolvimento com qualidade de
sistemas de planejamento . O modelo conceitual
(me) é representado pela estrutura de uma Rede
de Petri (RdP) e a estratégia de planejamento é
sintetizada a partir da análise da rede e expressa
em regras de produção, o que pode ser integrado
na maioria dos sistemas de planejamento usando
IA. Mostraremos, a seguir, os elementos básicos e
definições da Redes de Petri estendida que utili-
zaremos, chamada Ghenesys ("Graphical Hierar-
chical Extended Petri Net System ") [Silva et
Miyagi 1996), [Silva et all 1996].

2. O Planejamento Estruturado
Em nossa proposta de estruturação do problema
de planning, utilizamos o formalismo de redes de



Petri associado com regras heurísticas em IA. A
maioria dos sistemas de planning e scheduling
trata de domínios que. na verdade. são sistemas
discretos ou que admitem uma aproximação
como sistemas a eventos discretos (SEDs) . A
proposta está fundamentada na elaboração um
modelo formal em Rede de Petri (RdP) que é
equivalente ao sistema de planning, O modelo
em RdP tem o mesmo papel das meta-linguagens
usadas na especificação formal de sistemas. A
rede de Petri [Murata 1989). [Reisig 1985) e
[Miyagi 1993al é uma forma tradicional de mo-
delagem de controle de sistemas dinâmicos a
eventos discretos (SDEDs).
No nosso trabalho. utilizaremos a rede estendida
Ghcncsys ("Graphical Hierarchical Extcndcd
Petri Net Systcm ..). proposta por ISilva et
Mivagi 19961. ISilva et ali 19961. Esta rede tem a
vantagem de possuir uma estrutura hierárquica
baseada em grafos. semelhante aos diagramas
utilizados para representar estruturação. só que
no caso do Ghenesys existe uma formalização
matemática associada à representação ISilva et
ali 19961 . Mostraremos o uso da representação no
exemplo do Mundo de Blocos.

2.1 O Exemplo do Mundo de Blocos
Seja uma instância particular do Mundo de Blo-
cos. composta de três blocos aleatoriamente dis-
tribuídos sobre uma mesa [Fikes, Hart et Nilsson
19721, [Sussman 19741.
A Figura I mostra a enumeração completa de
todos os estados atingíveis a part ir do estado
"inicial" designado aqui de "nó essencial" (NE) .
No NE, todos os blocos estão sobre a mesa :
(sobre(a mesa) 1\ sobre(b mesa) 1\ sobre(c mesa)
1\ livre(a) 1\ livre(b) 1\ livretcj) , A Figura 2
mostra a representação em RdP do tipo elE que
representa o domínio da aplicação do problema e
constitui o modelo de aplicação (o application
modeh deste problema. Analisando a estrutura
desta RdP, podemos observar que:
I) o estado onde todos os blocos estão sobre a
mesa é um nó essencial (NE) do grafo, i.e., se
este nó for retirado, o grafo se reduz a três
componentes conectadas.

2) o primeiro bloco movido a partir do nó essen-
cial determina uma sucessão de estados de-
pendentes desta ação que estão na mesma
componente conectada .

3) o plano envolvendo dois estados numa mesma
componente conectada não inclui o nó-essen-
cial (exceção para EI =NE ou M =NE).

4) o plano envolvendo dois estados em duas com-
ponentes conectadas diferentes deve passar ne-
cessariamente pelo restabelecimento do nó es-
sencial.
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NÓ ESSENCIAL (i) [A)[1!][IJ

SA
move rA U e- u c B e-

SB CD (0mover H U@ BA r AC A ("

se c @c
mover c' A li A fi A B

Figura 1 Estados do Mundo de Blocos

S8 = {4,5,10,11}
mover 8

Figura 2 RdP CIE para o Mundo de Blocos

Um plano para se atingir um estado alvo a partir
do estado inicial pode ser dado pelo seguinte al-
goritmo: Sejam dados : EI = o estado inicial.
M =o estado meta e NE = nó essencial.

I) SE M já é verdadeiro ( EI = M) ENTÃO
fim.

2) SE EI e M estão na mesma componente co-
nectada ENTÃO existe um caminho entre EI
e M sem passar pelo nó essencial. Resolva
M usando um mecanismo clássico de plane-
jamento em IA,. obtendo o plano final P.

3) Caso Contrário, gere uma submeta NE =
essencial obtendo um sub-plano Parcial-I. A
seguir, resolva M a partir do nó essencial
(NE) usando um mecanismo clássico. obtendo
um sub-plano Pareial-2. O plano final resulta
da concatenação dos planos parciais. i.e.. P =
Parcial-l + Parcial-2.

O algoritmo acima vale-se do meta-eonhecimento
extraído da análise da estrutura do grafo (que
neste caso específico foi sintetizado a partir de
enumeração completa dos estados). Problemas
gerados por uma abordagem linear que podem
levar o planejador automático a um comporta-
mento anômalo podem ser evitados.
Por exemplo, consideremos como estado inicial
(EI) o nó essencial (NE) - o estado I na Figura
2 - e como estado meta (M) o estado 11 na
mesma figura . Nesta situação temos duas ações
possíveis : mover (a. h) ( que leva ao estado 2 ) e



Figura 4 - A Estruturação do Proposta

;= constru çào do sistema

_ operação do sistema _Plan.o ]

mover(.b. c) ( que leva ao estado 5), ambos
"aproximando-se'' do estado meta (M). No entan-
to. admitimos que só é possível mover um bloco
de cada vez: a primeira ação leva a uma situação
de deadlo ck. Para completar o plano, é preciso
mover(b, c ), o que implica em desfazer a ação
antenor mover(a, b) . A Figura 3 ilustra a situa-
ção anômala que resulta da escolha da ação mo-
ver (a.b ).

movena, h) . ? 8(:n [J EJ _JREL -tiL
Figura 3 - Situação anômala resultante da

escolha da ação mover(a, b)

doma in·K '

apphcation medel
( RdP)

termos
( 6 .D. Prolog ) :

análise
estrutura meta-K

planning model
( RdP )

Ambiente ;
RdP (M.I.) : .. E/ .

Meta

Por outro lado. nada impede que uma vez desfeita
a ação mover(a, b) ( e portanto, voltando ao esta-
do inicial) esta ação não venha a ser escolhida
novamente provocando um laço repetiti vo. Este
comportamento originado por uma abordagem
linear é conhecido como a Anomalia de Sussman
[Sussman [9741.

3. Descrição da Proposta de Estruturação
Propomos um método para fazer a estruturação e
desenvolvimento de sistemas de planejamento
baseado em IA e nas Redes de Petri [Shimad
[9971. [Silva ct Shimad 19951. Esta proposta
está fundamentada na elaboração de um modelo
conceitual (me) baseado em Rede de Pctri . como
descreve o item 3.2 aeima. A nossa abordagem
está baseada no uso de abstração e na introdução
de técnicas mais refinadas de modelagem no pro-
cesso de representação do domínio do problema.

Planejador sempre se reporta a este modelo con-
ceitual em todas as etapas do processo. Por
exemplo, o planejador pode usar o meta-
conhecimento explicitado pela RdP que represen-
ta o problema de planning. raciocinando acerca
dos vários níveis de abstração do problema, por
exemplo, para estabelecer submetas para um ní-
vel de abstração mais baixo . Por sua vez. a análi-
se da RdP que representa o domínio do problema
pode sugerir estratégias de busca para dirigir o
processo de solução do problema, por exemplo.
para definir quais transições estão habilitadas
para uma determinado estado do sistema.

A Figura 4 ilustra a abordagem proposta para
estrut uração do problema de planning . Indica-
mos com setas em azul as etapas envolvidas na
construção do sistema e com setas em vermelho
as etapas envolvidas no uso do sistema.

Na construção do sistema, o conhecimento do
domínio ( o domain-K ) é mapeado para Redes de
Petri (RdPs). sendo uma RdP para cada nível de
abstração. e que são guardadas na Base de
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Conhecimentos do Sistema (ou na KB). Observe
que o application model representa apenas oco-
nhecimento do domínio. Para isso, precisamos
separar claramente os distintos tipos de conheci-

envolvidos no problema de p/anning:
identifique o que conhecimento do domínio e o
que é meta-eonhecimento ( o meta-K ) do proces-
so de p/anning. Elaboramos o app/ication model
representando em RdPs apenas o domain-K (
sendo uma RdP para cada nível de abstração ).
Podemos fazer , então, uma análise da estrutura
destas RdPs. Os resultados desta anál ise são as-
sociados a regras heurísticas de IA, obtidas da
teoria de planning e schedu/ing ou diretamente
do domínio, para compor o conhecimento de es-
tratégia ( o meta-K ). Portanto, o meta-K corres-
ponde a um plano para fazer p/anos e iuclui o
Mecanismo de Inferência (MI). Elaboramos o
planning self-model representando este meta-K
em RdPs. O nível mais baixo do p/anning self-

deve incluir um Construtor de Planos, que
e um ambiente de Rede de Petri que opera sobre
as RdPs do domain-K

No uso do sistema, o Mecanismo de Inferência
(MI) constrói um plano de uma maneira top-
down para todos os níveis de abstração. Inicial-
mente, o MI recebe como entradas o estado ini-
cial (EI) e o estado Meta (M) para o nível mais
alto de abstração. A solução para nível mais alto
torna-se a meta para nível mais baixo. Este pro-
cesso termina quando o MI obtém o plano para o
nível mais baixo ( o nível ground ).

Para mostrar que a nossa proposta de estrutura-
ção pode ser aplicada a problemas do mundo real
descrevemos, a seguir, uma aplicação feita para
um Sistema Roteador de Helicópteros.

4. O Sistema Roteador de Helicópteros
O Roteador de Helicópteros consiste de um sis-
tema para elaborar a programação de vôos de
helicópteros entre uma base localizada em terra (
on-shore ) e plataformas de petróleo localizadas
no mar (off-shore) [Timlin et Pulley 1992].
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Estes grupos de plataformas devem ser preferen-
cialmente roteados num mesmo vôo. Caso não
haja capacidade bastante para roteá-Io num só
vôo como um todo. então. o grupo pode ser que-
brado de maneira que os seus heliportos consti-
tuintes possam ser roteados individualmente em
vôos separados.
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Os dados de entrada para o Roteador de Helicóp-
teros são: dia e horário de partida do vôo a partir
da base. dados dos heliportos nas plataformas.
dados da frota de helicópteros e as requisições de
viagem . Os dados dos heliportos são: nome do
heliporto, abcissa do heliporto. ordenada do heli-
porto. Os dados da frota são: tipo de helicóptero.
quantidade de helicópteros disponíveis de cada
tipo, capacidade dos helicópteros - número de
assentos para passageiros. velocidade do helicóp-
tero (kmIh) e custo do helicóptero por hora de
vôo (U$/h) . As requisições de viagem consistem /
de demanda de passageiros -- de ida e de volta -
- para cada heliporto.

Este tipo de transporte consiste em levar passa-
geiros a partir do Aeroporto no litoral. denomi-
nado de base. até os heliportos localizadas nas
plataformas no mar e recolher passageiros a par-
tir destes e levá-los até a base.

Os dados de saída do sistema são: dados das
rotas geradas, o custo total (U$) da rotas geradas.
a distância total percorrida (km), o número de
passageiros transportados e o custo unitário por
passageiro (U$/passag.) .

Aplicamos a método de estruturação descrito no
item 3 para desenvolver o nosso Roteador de He-
licópteros. Podemos comparar o serviço de trans-
porte por helicópteros com a idéia de "célula
virtual" num Sistema Flexível de Fabricação
(SFF) usando uma política de gestão de estoques
just-in-time, i.e., sem qualquer estoque de produ-
tos intermediários ou de produtos finais. O Rote-
ador de Helicópteros implementado usando a
linguagem Visual PROLOG para Windows 3.11.

A Rede de Petri estendida Ghcncsys suporta uma
representação em diferentes níveis de abstração
do problema. Para tirar vantagem desta capaci-
dade na representação do problema do Roteador
elaboramos o modelo conceitual do problema
usando diversos níveis de abstração. Para cada
nível de abstração, definem-se modelos dó do-
mínio correspondentes. Nos modelos de alto
nível. os lugares são constituídos por grupos de
hcliportos com coordenadas geográficas de loca-
lização próximas. O emprego destes níveis de
abstração foi muito útil porque podemos rotear
passageiros para ida ou de volta de um grupos de
heliportos para um mesmo vôo -- desde que o
helicóptero lenha capacidade suficiente para
tanto.

Figura 6 .As camadas doapp/ication mode/

A Figura 6 ilustra os níveis de abstração que
usamos: Nível o. Nível I e Nível 2. No Nível Oou
nível "ground' os boxes da RdP são constituídos.
pelas plataformas tratadas isoladamente (e) . No
Nível L os boxes representam plataformas isola-
das (e) e grupos de plataformas distantes entre si
até 4 km (e). No Nível 2. os boxes representam
plataformas isoladas (e). grupos de plataformas .

exemplo do Mundo de Blocos. fi-
zemos a elaboração do "application moderofa-
zendo uma enumeração completa dos estados do
sistema para o caso de 3 blocos. e usando racio-
cínio por indução para o caso de n blocos. Ao
invés. no sistema Roteador de Helicópteros. ela-
boramos a RdP que representa o domain-K usan-
do a idéia de grupos (ou clusters ) de platafor-
mas. que são formados dinamicamente em funçào
da existência (ou não) de demandas de viagem de
ida 1volta para aqueles heliportos localizados nas
plataformas off-shore. Estes grupos foram inspi-
rados na idéia de células virtuais usada em SFFs.
e eles são flexíveis. A Figura 5 mostra a localiza -
ção dos heliportos nas plataformas off-shore.
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distantes entre si até 4 km (.) e grupos entre 4
km e 12 km (") . Estes valores são empíricos e
[oram fixados com base em testes realizados.
Evidentemente, estes níveis podem ou não ser
formados para um dado horário de vôo porque
dependem das demandas existentes naquele ho-
rário.

o Sistema Roteador de Helicópteros. apresenta
não só uma hierarquia de planos, mas também
uma hierarquia de modelos do domínio da apli-
cação. O domínio do problema pode ser represen-
tado usando a RdP estendida Ghenesys, onde as
plataformas (ou grupos de plataformas) constitu-
em boxes simples (ou boxes compostos) e as
transições são formadas pelo produto cartesiano
destes boxes . Uma vez definidos os niveis de
abstração, podemos fazer a síntese da Rede de
Ghenesys que representa o conhecimento do
domínio (o domain-K). Esta rede Ghenesys para
o domain-K é tal que os grupos de heliportos -
(.). (.) - nos níveis mais altos de abstração são
representados por um elemento-estático-
composto (O) (ou subrede-estática). e a demanda
do grupo é o somatório das demandas para os
seus heliportos componentes. No nivel de abstra-
ção mais baixo (ou nível ground), só existem
plataformas isoladas que são representadas por
boxes simples.

O sistema elabora um plano para cada nivel de
abstração operando sobre o modelo lógico do
donúnio que corresponde àquele nível de abstra-
ção, i.e ., à granularidade dos c1usters de helipor-
tos daquele nivel. A solução para o nivel de
abstração mais alto torna-se uma meta para o
sistema de baixo nível. A condição de término
do processo de planning é atingida quando o pla-
no para o Nível O( ou nível ground ) é obtido.

4.1 O Modelo de planejamento
O planning self-model para o Roteador de Heli-
cópteros é representado em RdP Ghenesys. O
nível mais baixo do planning model é o Constru-
tor de Planos. Este é um Ambiente de Rede de
Petri que opera sobre a RdP que representa o do-
main-K. O plano é elaborado incrementalmente
pelo Construtor de Planos. O Construtor de Pla-
nos é um ambiente de Rede de Petri que opera
sobre a rede que representa o domain-K - o
application modei . Portanto, todas as rotas são
elaboradas em paralelo.

O Roteador cempre começa no nível de abstração
mais alto definido para o problema corrente.
Para este nível , já foram definidos: o horário de
partida dos vôos, os grupos de heliportos, a frota
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de helicópteros disponíveis e já foi sintetizada a
Rede de Petri CIE que representa o domínio do
problema. Inicialmente, o Roteador irá definir o
número de vôos para resolver o problema corren-
te. Em seguida, o Roteador atribui os helicópte-
ros para cada vôo e inicia o sequenciamento dos
heliportos na rota. Com o objetivo é o de atender
a demanda existente no menor tempo de atendi-
mento , usamos a heurística do espalhamento
máximo dos helicópteros ria região onde as plata-
formas de petróleo e os navios estão localizadas.
Esta regra heurística também é valiosa para tor- ,
nar o sistema mais flexível para tratar perturba-
ções ao plano corrente.

O modelo conceitual feito em RdP faz iun fecha-
mento do domínio do problema. Estas perturba-
ções podem causar uma modificação na estrutura
da RdP que representa o domaín-K, eliminando
ou inserindo novos objetos .· A perturbação deve
ter uma extensão limitada de maneira tal que o
modelo do domínio não se torne não aderente à
realidade.

No processo típico do planejador -- para o i-
ésimo heliporto na rota -- o ambiente de Rede de
Petri considera todas as rotas em paralelo. O
Roteador elabora a lista com todas as transições
habilitadas na Rede de Petri que representa o
modelo da aplicação para -o nível de abstração
corrente -- para todas as rotas levando em conta
as condições correntes. Além das pré-eondições
explicitadas na RdP, o Roteador considera a ca-
pacidade versus lotação em termos agregados e
em cada trecho das rotas geradas. Com a lista de
transições habilitadas (para todos os números de
planos), calcula-se um indicador que está associ-
ado ao critério corrente para a escolha da transi-
ção. Para o i-ésimo heliporto, usamos o critério
de mínimo custo de inserção. Este critério foi
inspirado na regra heurística do vizinho-mais-
proximo, usada no Problema do Caixeiro Viajan-
te (PCV) [Timlin et Pulley 1992]. Após a escolha
da transição a ser disparada e, também, da rota a
ser estendida que está associada com esta transi-
ção, faz-se o disparo da transição, inserindo o
heliporto correspondente na rota escolhida.

4.2 Resultados Computacionais
Para efeito de comparação, utilizamos como refe-
rência um sistema existente de Programação de
Helicópteros escrita em FORTRAN para main-
frame IBM e utiliza a abordagem clássica. O sis-
tema de referência implementa o algoritmo de
Clark & Wright, [Clark et Wright 1964] resol-
vendo uma seqüência de k PCVs - Problema do
Caixeiro Viajante - sucessivos, onde k é o nú-
mero de vôos e não está baseado em IA. O obje-



tivo principal neste sistema é o de obter soluções
demínimo custo.

Efetuamos testes comparativos em 71 casos de
teste. utilizando demandas de viagens diversas c
sete tipos de helicópteros. Os valores médios de
custo total das soluções geradas para estes pro-
blemas é de U$ 1.318.71 para o nosso Roteador é
de U$ 1.366'.46 para o sistema de referência. Os
valores médios das distâncias das rotas é de
682 .176 km para o nosso Roteador e de 701.659
km para o sistema de referência. Oeste modo. o
nosso Roteador elaborou em média soluções que
percorrem 19.5 km menos do que as soluções
elaboradas pelo sistema de referência. A média
aritmética considerando o custo unitário por pas-
sageiro indica que . podemos obter urna redução
nos custos de transporte de U$ 1.60 / passageiro.
Para a demanda estimada de até 20.000 passagci-
ros por mês. existe a possibilidade de uma redu-
ção de custo de U$ 384 .000.00 por ano. Além
disso. outros resultados mostram umamelhoria
média no tempo de atendimento de 4 minutos nas
viagens de ida para as plataformas e de 2 minutos
nas viagens de retorno para a base. melhorando
assim, o nível do serviço de transporte por heli-
cópteros.

O Roteador de Helicópteros apresenta algumas
funcionalidades que caracterizam o comporta-
mento semi-reativo de um sistema de planning.
O sistema só considera os casos em que a modifi-
cação ao plano corrente não é drástica. i.e.. po-
dem ser consideradas como perturbações.

5. Conclusão
Apresentamos um método de estruturação do
.problema de planning que pode representar tanto
conhecimento do domínio (o domain-K ) assim
como o meta-conhecimento de estratégia (o meta-
K).

Os resultados da análise da estrutura destas RdPs
que representam o domain-K servem para subsi-
diar a elaboração de uma possível estratégia para
busca·da solução na forma de regras de produção.

A nossa abordagem é compatível com os sistemas
clássicos de planejamento. Ou seja , um sistema
de p/anning desenvolvido com o nosso método
sempre alcança os resultados nurn tempo de bus-
ca baixo. Mostramos com o problema-exemplo do
Mundo de Blocos como podemos evitar a ocor-
rência de situações anômalas que surgem devido
à escolha de ações inadequadas no problema-
exemplo do Mundo de Blocos. Portanto, o uso do
modelo conceitual usando RdP é capaz de contex-
tualizar corretamente o efeito da aplicação de
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uma ação. o que não ocorre ao se raciocinar ape-
nas em função de ações primitivas.

Os testes realizados mostraram ainda que os re-
sultados da análise da estrutura das RdP do do-
main-K para o Mundo de Blocos é válido para
qualquer número 11 de blocos. A RdP sempre
apresenta um nó essencial (NE) que permite fazer
a decomposição estrutural do problema e usar
uma estratégia monotônica de solução. Estes re-
sultados foram conferidos para até n = 20 blocos.

Para mostrar que a abordagem proposta pode ser
aplicada aos problemas reais do mundo real.
desenvolvemos um Sistema Roteador de Hclicóp-
teros. Em 71 casos de testes comparativos que '
fizemos. usando como referência um sistema co-
mercial. obtivemos resultados melhores na maio-
ria das vezes. Isto. mesmo levando-se, em conta
que o nosso Roteador não faz otimização. Além
disso. temos um sistema muito mais flexível.
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Abstract. This work desc ri bes a planning system that deals with extern a i events. Concepts
related to externai events are desc ribed and a plann ing a lgorithm is presen ted . Also, a mechan ism
for integrating plan ning and exec ut ion is considered.

Resumo, Este trabalho descreve um sistema de planejamento de atividades que gerencia
eventos extern os qu e estão for a do cont role do planejador . Um algor itmo de planejamento é
apresentado, assim como um mecani smo para integrar planejamento e execução .

1 Introdução

o desenvolvimento de sistemas autô nomos que po-
dem habitar ambientes reais e desempenh ar uma
série de tarefas tem sido uma preocupação dos pes-
quisadores de Inteligência Artificial desde seus pri-
mórdios. Mais especificamente, uma subá rea de In-
teligência Ar tificial denominada planejamento (AI
Planning) tem se preocupado princip almente em
desenvolver e implementar o compor tamen to de a-
gentes que executam ações jl , 13].

Uma das característ icas de um mundo real é o
seu asp ecto deimprevisibilid ade. Imprevis ibilidade
está relacionada com a complexidade do ambiente .
Como regra geral , informação é imprecisa, incerta
ou. incompleta. Como fontes de incertezas pode-se
citar efeitos não determinísticos de ações (estados
inesperados) e .eventos extern os. A menos que um
agente saiba como gerenciar tais eventos , ele será
incapaz de realizar tarefas út eis no mundo real.

O gerenciamento de eventos externo s em tem-
po ·de planejamento é difícil[3]. Sistemas de plane-
j amento tr atando com eventos externos tem de lidar
com o ac réscimo po tencialmente exponencial do nú-
mero de estados. Par a isso , é necessári o o d esen-
volvimento de técnicas para tornar os problemas
tratáveis computac ionalmente .

O problema de como t ratar com eventos ex ter-
nos tem sido considerado na literatu ra de planeja-

me nto jd, 7]. Pesquisa tem sid o desenvolvida ass u-
mindo um domínio de múltiplos agentes ou simples-
mente de um único agente . A ênfase em nossa
pesquisa é o gerenciamento de eventos externos as-
sumindo um simples agente em tempo de planej a-
mento.

Neste a rtigo, descreve-se um sistema que in-
tegra planejamento e cont role. O sist-u. .a de con-
trole é baseado em -PETRUS, um sistema de con-
trole baseado em redes de Petri . No qu e diz resp ei-
to ao sistema de planejamento , uma de suas prin-
cipais caracterís ticas é o gerenciamen to de even-
tos externos que estão intimamente associados a
informação específica que não está sob o cont ro le
elo agente. Esta é um a idéia chave em nosso tr a-
balho. Com isso, desej a-se incorporar ações de sen-
soriamento explícitas durar.te o pro cesso de plane-
jamento .

2 Sensoriamento em Planejamento

Tradicionalmente, trabalho em planejamento tem
focaliz ad o o pro cesso de formação de pla nos . Bas e-
ado numa dada situação (chamada estado inicial ),
um sistema de planejamento procura obter uma se-
q íiência de ações qu e uma vez executada satisfará
uma determinada meta . Obtida uma seqü ência de
ações ( o plano) , esta é repassada a um agente, usu-
almente um rob ô, para que seja executada. Nesta

136



abordagem, assume-se que o agente é o único ele-
mento ati vo no ambiente; não existem competido-
res, colaboradores , ou forças naturais que possam
int erferir no estado do mundo durante o processo
de plan ejamento ou de execução das ações. Con-
sequentemente, as ações primitivas são executadas
e modificam o estado do mundo de acordo com
suas especificações . Assim sendo, o agente não
precisa de nenhuma capacidade de sensoriamento
para garantir que as ' ações são executadas a: con-
tento ou para verificar a possibilidade do surgi-
mento de out ras situações que não aqu elas decor-
rentes do processo de execução das ações. Outra
hipótese importante desta abordagem diz respeito
ao tempo disponível para o planejamento. Sistemas
clássicos de planejamento não impõem restrições
tempo ao processo de geração de planos. Embora
estas hip óteses do planejamento clássico possam ser
utilizadas em uma série de ap licações, elas são i-
nadequadas para agentes inteligentes operando em
domínios complexos e din âmicos[4, 6].

As hipóteses em que se baseia o planejamento
clássico são bastante restritivas. Embora planos se-
j am feitos usualmente para robôs, as características
do amb iente onde atuam não satisfazem aqu elas
hip óteses. Robôs devem atuar em ambientes din â-
micos onde incer tezas e tempo de atuação exercem
papéis relevantes. Bas eado nest a idéia , várias abor-
dag ens foram propostas que repudiavam a noção de
planejamento simbólico[4, 9, 11]. Estas objetivavam
o desenvolvimento de agentes que poderiam reagir
por meio de um acoplamento direto entre sensori-
amento e acionamento. As ações que podem ser
executadas estão previamente programadas de tal
forma que cada uma delas tem um conjunto de con-
dições associadas. Quando sensores cap tam sinais
compatíveis para um conj unto de condições, a ação
corr elata é disparada. Portanto , o comportamento
dest es sistemas é obtido por meio de regras do tipo
"condição/ ação" . Sistemas dotados desta carac-
terística são comumente conhecidos por sistemas
reativos. Nest e paradigma , para cada aspecto rele-
van te do ambiente são necessári os sensores e pro-
cessadores apropriados par a processar o sinal e ha-
bilitar uma reação. Infelizmente, qua ndo as tar e-
fas dos robôs tornam-se mais complexas, asp ectos
relevan tes do ambiente rapidam ente excedem os re-
cursos de sensoriamento e processamento que são
viáveis de serem fornecidos ao robô[5, 8]. Além
disso, sua const ru ção - é um processo complexo /e
que consome tempo uma vez que é necessário pre-
codificar todos os comportamentos do sistema[8] . .

Sistemas autônomos operando int eligentemente
em ambiente dinâmicos devem ser capazes de com-
bin ar respostas dentro de cr ité rios rígidos de tempo
par a situações conhecidas (característica dos sis-
temas reativos) com a habilidade de sin.tetizar res-

postas apropriadas em situações novas (possível com
técnicas poderosas para raciocinar sobre ações). im-
portante em nossa visão é o fato de que o sistema. de
raciocínio deve incorporar mecanismos para mani-
pulação de informações sensoriais. Uma forma de
se obter isto é por meio da introdução de even-
. tos externos em tempo do planejamento. Even-
tos externos serão amarrados a informações sen-
soriais provindas do ambiente o que possibilitará a
inclusão de mecanismos que possam garantir que
uma ação de fato produziu um resultàdo desejado
ou que situações imprevistas sejam evitadas. Desta
forma, a nossa proposta para sistemas autônomos é
bas eada num sistema de controle denominado PE-
TRUS[10] que permite a incorporacão de planos
previamente concebidos e de um sistema de plane-
jamento que incorpora um raciocínio com eventos
e ações. Com a finalidade de se integrar planeja-
mento e controle optou-se pelo sistema mostrado
na Figura 1.

I PLANEJADOR R PE1RUS A AMBIENffi

Figura 1: Arquitetura do Sistema de Planeja-
mento/Execução

3 O Sistema de Controle PETRUS

O sistema de controle PETRUS é baseado em redes
de Petri e regras de produção. O sistema tem con-
trolado uma célula de montagem por cinco anos.

O programa de controle do sistema PETRUS
pode ser desenvolvido usando somente redes de Pe-
tri e regras de produção do início da fase de espe-
cificação até o fim da fase de implementação. Um
sistema de desenvolvimento baseado numa inter-
face gráfica auxilia o programador e permite uma
documentação completa de todos os passos. Abs-
tração e organização hierárquica são possíveis de
serem usadas da mesma forma como acontece com
as máquinas de estado finitas . No final da fase de
espec ificação, o sistema traduz automaticamente a
espec ificação num programa de controle evitando
assim todos os problemas de traduzir o programa
de cont role da linguagem de especificação para a
linguagem de implementação.

O sistema pode ser programado por meio de
módulos que podem conter diferentes tipos de redes
de Petri tais como redes de condição/evento e redes
de lugar/transição. Importante característica des-
tas redes e que diferem de outras[6] na literatura é
o fato de que as transições estarão condicionadas a
informações sensoriais para que sejam disparadas.
Informações de estado e ações estão 'associadas a
lugares.
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4 Descrição do Sistema de Planejamento
Proposto

Uma característica importante em sistemas de pla-
nejamento é a sua habilidade em lidar com domínios
dinâmicos. Neste tipo de domínio ações que estão
sob o controle do 'agente não se constituem no único
fator de mudança do ambiente . A natureza é tam-
bém um importante elemento responsável por in-
troduzir alterações ao ambiente. Tais alterações,
conhecidas por eventos externos, não estão sob o
controle do agente . Eventos externos compõem por-
tanto um importante aspecto de ambientes dinâmi-
cos e devem se r levados em consideração durante o
processo de planejamento.

Segundo Blythe[3] um modelo para planejado-
res atuando em domínios dinâmicos deve ter no
mínimo tr ês aspectos:

• O planejador deve ser capaz de tirar vantagens
de eventos externos;

• O modelo deve permitir que o planejador ra-
ciocine sobre um conjunto de possíveis futuros
diferentes, cada um sendo consistente com o
conhecimento do agente dos eventos ;

• O planejador deve ser capaz de eficientemente
determinar os eventos relevantes e gerar planos
que possam satisfazer objetivos levando-se em
conta a oco rr ência dos eventos externos.

O sistema proposto apresenta características
que exploram os aspectos delineados acima. A idéia
central presente na abordagem consiste em enfati-
zar expectativa: Embora alguns eventos sejam im-
previsíveis é possível delinear-se um conjunto de
eventos externos parcialmente previsíve is e que se-
jam relevantes no estado em que o sistema se encon-
tra. As seções seguintes descrevem a representação
utilizada para ações e eventos bem como o algorit-
mo para planejamento.

4 .1 R epre sent a çã o de A çõe s , Eventos e Es-
t a d o s

Para que ocorra planejamento é necessário que haja
metas a serem 'a tingidas . Desta forma, o sistema
deve, bàseado num estado, raciocinar coJ,11 ações e
antecipar uma seqíiêncra destas qu e d irec ionam o
sistema aos objetivos desejados.

A descrição de estado utilizada é baseada na
linguagem de predicados de primeira ordem.

Um importante aspecto do sistema proposto
consiste em assumir que ações, uma vez iniciadas,
podem gerar expectativas com relação a informa-
ções sensoriais. Tais in formações podem ser pro-
venientes de sensores que estão fora do controle
do sistema e portanto serão associadas a eventos.
Po r exemplo , a ação "mover até o fim do corredor"

assume que informação provinda for a do controle
do sistema deverá ocorrer para que o agente possa
parar quando este atingir o fim do corredo r. Uma
vez que tais eventos ocorram, a ação que começou
pode ser terminada com sucesso. Podemos inter-
pretar que tais ações representam ações contínuas .
A descrição de ações usadas pelo sistema de plane-
jamento contém as seguintes informações:

• precondições;

• um nome;

• um corpo ;

• o tipo ;

• uma lista de ítens a serem adicionados ao es-
tado em que a ação é aplicada. Deste ponto
em diante será usado o termo adic(A) para es-
pecificar tal lista de ítens para uma dada ação
A .

• uma lista de ítens a se rem removidos do es-
tado em que ação é aplicada. A especificação
7'cm(A) será usada para descrever tal lista com
relação a uma dada ação A;

• recu rsos.

Nesta representação as listas de ítens a serem
removidos ou adicionados bem como precondições
tem a mesma fo rma e função que em sistemas de
planejamento clássicos similares a Strips. Tipo dis-
crimina a ação que depende ou não de informação
sensorial externa. Especificando-se um valor 1 para
este campo significa afirmar que a ação depende de
informação externa para seu término . Por outro
lado , especificando-se o valor 2 significa afirmar
que a ação não depende de informação sensorial
externa. O corpo da ação é des crito por uma rede
de Petri .

Eventos são desc ritos de uma forma similar
a ações . As seguintes informações compõem um
evento:

• nome ;

• tipo ;

• precondições;

• uma lis ta de fatos a serem adicionados ao es-
tado em que a ação é aplicada;

• uma lista de fatos a serem removidos do estado
em que, a ação é aplicada.

Os efeitos de um evento correspondem a lista
de ítens a serem removidos ou a serem adicionados
no estado em que o evento ocorre. As precondições
são descritas de forma id êntica como aparecem em
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ações. O tipo pe rmite diferenciar um evento esper-
ado para que uma dada ação possa ser concluída
de um outro qualquer. Um valor 1 atribuido a
este campo permite especificar qu e este evento é
necessário à conclusão de uma ação . Um valor 2
especificará uma informação contrária.

4 .2 Algoritmo de Planejamento

O algoritmo utiliza um sistema de encadeamento
progressivo de busca. Embora entendendo que tal
estratégia de busca possa levar ao problema da ex-
plosão de estados , abaixo são enumerados alguns
pontos importantes considerados para a escolha deste
mecanismo.

• Encadeamento regressivo e planejadores de or-
dem parcial jl ] pesquisam em espaços nos quais
o conhecimento do estado do mundo é bem
menos completo qu e no espaço de encadea-
mento progressivo[2];

• Encadeamento progressivo parece suportar um
cont role de busca mais efetivo. Dois motivos
parecem confirmar isto : acesso a mais infor-
mação sobre o estado do mundo neste espaço
e representação de informação de controle de
busca que é independ ente do algoritmo de pla-
nejamento[2] .

• É altamente questionável se o planejamento
usando encadeamento regressivo possa trazer
vantagens quando planejamento é realizado con-
siderando-se incertezas e restrições de tempo[12].

Os dados de entrada para o algoritmo consti-
tuem-se de um conjunto de ações A, um conj unto
de eventos E, um estado meta M, uma descrição
do estado corrente do mundo 80 e a estrutura de
cont role do sistema que é denotada por uma rede
constituida por procedimentos previament e progra-
mados NO.

Inicialmente pro cura-se por ações que possam
ser aplicáveis ao estado inicial 80. Caso exista mais
de uma ação aplicável a um ' estado uma escolha
deverá ser feita e tal ponto de escolha transforma-
se num ponto de "backtracking" (retrocesso). Caso
urna ação seja escolhida qu e não conduza a uma
solução, o algoritmo deverá retornar a este ponto
e escolher uma outra ação .A escolha de uma dada
ação é bas eada em heurísticas . Wilkens[13] descr eve
algumas das heurísticas qu e podem ser utilizadas.
Uma ação é aplicável a um estado se suas pre-
condições são satisfeitas neste estado. Neste caso ,
simula-se a execução da ação por adicionar ao es-
tado a lista de ítens a serem adicionados descrita
na ação e por remover do estado os ítens descritos
na lista de ítens a serem removidos que também
está pr esente na descrição da ação . Caso exista
uma ação A cujo término pode estar associado a

alguma condição que esteja sob ou fora do controle
do agente, então o processo extende-se um pouco
mais. Primeiramente aplica-se a A ao estado cor-
rente . Em seguida deve-se procurar por um evento
Ei, i = 1, ..., n que .sinaliza uma informação sen-
sorial necessária à finalização da ação. O índice i
associado ao evento diz respeito a possibilidade da
existência de vários eventos deste tipo, mais espe-
cificamente, n eventos . A simulação de um evento
é feita da mesma forma que aquela para ações. Em
termos de PETRUS, o binômio A /Ei é mapeado
em termos de um lugar P e urna transição de saída
Ti, i = 1, .. ., n . Em P tem-se a ação que deve ser
executada e Ti estará associada a informação sen-
sorial advinda do evento necessário para que a ação
iniciada·por A possa ser encerrada.

Entretanto, outros eventos além de Ei podem
ocorrer e fazer com que o sistema se desvie de
seu fluxo normal de execução. Os efeitos imedi-
atos decorrentes da ocorrência destes eventos de-
vem ser tratados para que o sistema mantenha-se
seguro. Seguindo o mesmo modelo de raciocínio
usado para tratar Ei , a simulação destes eventos
Ej,j =1, ... , m deve ser feita e ações complement-
ares Cj , j = 1, .., m devem ser aplicadas para ge-
renciar tais eventos . A ação Cj é necessária para
garantir a integridade do sistema. O mapeamento
de Ej e Cj , em termos de PETRUS, constitui-se de
uma transição Tj,j = 1, .. , m cujo lugar de entrada
P corresponde à ação que está sendo executada e
cujo lugar de saída Ps incorpora uma ação Ci para
tratar fj . Tendo Ps como lugar de entrada ter-se-á
uma transição T k , k = 1, ... , m contendo descrição
de informação sensorial relacionada a conclusão da
ação Cj .

Uma vez que eventos e ações sejam executa-
dos tem-se a geração de novos estados. Se um es-
tado selecionado satisfaz o objetivo M, o processo
termina. Caso contrário , o processo de resolução
deve continuar. Isto significa que o processo de
aplicar ações a estados e conseqüente geração de
novos estados deve-se repetir paralelamente para
cada um dos estados decorrentes das aplicações de
eventos at é que um estado gerado satisfaça a meta
M ou já pertença a uma seqüência previamente
gerada num ramo que está sendo desenvolvido em
paralelo. Quando isto ocorre, pode-se entender que
o sistema " replanejou" para voltar ao curso normal
de execução do plano . Caso atinja-se um estado
onde não seja possível a aplicação de uma ação, o
pro cesso de resolução retrocede ao último ponto de
escolha e uma nova escolha é feita.

Este mecanismo de planejamento permite a o-
corrência de interrupções o que faz com que planos
parciais possam ser gerados, i.e, uma seqüência de
ações que não chegam a satisfazer as 'metas . Os
planos, sejam eles parciais ou completos, podem
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ser mapeados em redes de Pet ri e acrescentados
No .

Na Figura 2 descreve-se o algoritmo de plan e-
j amento de um modo mais sucinto .

4 .3 Exemplo: R eparo de Obje t o s

O exemplo descrito abaixo é bas eado naquele des-
crito em [5]. A Figura :3 mostra uma correia tr ans -
portando um objeto quebrado. Um agente, cujo
trabalho é reparar objetos quebrados , é responsável
pelo acionamento da correia qu e transporta um ob-
jeto quebrado detectável pe lo sensor SI. Uma vez
detectado o objeto, a esteira pára e o agente deve
ir até uma sala de ferramentas, se lecionar uma fer-
ramenta e voltar para reparar o objeto . O acesso
à sala de ferramentas é possível por meio de duas
portas as quais estão asso ciadas aos senso res S2 e
33. A atuação de um dado sensor fará com que o
dado age nt e siga para a porta ond e o correspon-
dente sensor at uou. Durante o pro cesso de seleção
de uma dada ferramenta, o agente pode esbarrar
numa ferr amenta qualquer e esta cair no chão. Se
isto ocorre, um alarme é disparado. Uma vez o
alarme sendo disparado o age nte deve tratar des te
evento externo (o disparo do alarme). Isto se faz
por remover a ferramenta do chão. Uma ferramenta
no chão poderia causar estragos ao sistema em vir-
tude de uma possível qu eda. O plano gerado que
satisfaz o objetivo de reparar o objeto quebrado é
mostrada na Figura 4.

5 Integr ando Planej amento e Controle

O sistema PETRUS representa o elo de ligação
entre o sistema de planejamento e o ambiente. O
ambiente e o agente trocam sinais que podem ser
vistos como um conjunto de processos . Assim sendo ,
sinais provenientes do agente corresponderiam a
ações e os sinais originados do ambiente podem
ser interpretados como eventos que estão for a do
controle do agente . PETRUS é um sistema super-
viso r que apresenta uma série de planos compilados
responsáveis pela segurança do sistema. Estes pla-
nos -formam o chamado plano de controle segundo a
terminologia adotada por Musli ner[8]. Nesta abor-
dagem ,· planejamento e controle estão ocorrendo
ao mesmo tempo. Enquanto o sistema de plane-
jamento evolui a árvore correspondente ao plano ,
PETRUS segue um determinado caminho. Assume-
se desta forma que para haver um entrosamento

é necessário que planejamento estej a sempre
a frente do sistema de execução.

6 . Consideraçõe s Fin a i s

O trabalho ap resentado ap rese nta res ultados int er-
mediários dentro de um esforço globalde automação
de uma célula flexível de manufatura. O trabalho
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1. Coloque o estado inic ial SO juntamente com
uma transição T O numa fila de estados F;

2. Enquanto a fila F não estiver vazia faça:

(a) retire um estado SI da fila F juntamente
com sua t ransição TI asso ciada;

(b ) Escolha uma ação A ap licável no estado
SI gerando um novo estado corrente S2.
Associe A a um lugar P que torna-se um
lugar de saída de T I. Se houver mais
de uma ação ap licável , este torna-se um
ponto de retrocesso( "backtra cking" )

(c) Para cada evento E aplicável ao estado
corrente faça:
I. ap liqu e E ao estado corrente;
11. Se E é um evento necessário para que
a ação A ten ha êxito
então
associe informação sensorial relativa
ao evento a uma t ransição T tendo
como lugar de entrada P . 6 estado
resultante da apl icação de E é S3
senão

A. associ e informação sensorial re-
lativa ao evento a uma t ransição
T ' tendo como lugar de entrada
P .

B. obtenha e ap lique uma ação C
que trate dos efeitos imediatos
do evento E. Associe C a um
lugar P' e informação sensorial
necessária ao término de C a T .
P' é lugar de saída de T . O
estado resultante deste procedi-
mente é um estado 53

I H . Se S:3 não satisfaz a meta'
então
verifique se S 3 j á existe na fila:F. Se
existir conecte T a tal estado estado
existente na fila. Caso contrário,
coloque 53 na fila F juntamente com
a transição T .

Figura 2: Algoritmo de Planejamento
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Pigura J : O Domínio do Reparo de Objetos

desenvolvido é basead a num sistema denominado
EXTEP5[10] e representa avanços no pro cesso de
representação de ações e eventos exte rn os. Um
novo algoritmo de planejamento foi desenvolvido
e esforços ainda estão sendo desenvolvidos visando
sua integração como o sistema de. con trole da célula.
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Resumo
Propomos o uso de princípios de modelagem visual interativa para desenvolvimento de geradores de Sistemas de Apoio à Decisão
na solução de problemas de layout. Es tes sistemas são centrados no usuário e fornecem um suporte ativo de decisão da
integração de t écn ica s de Inteligência Art ificial e de Otimização . O ponto cent ral é a interação homem-máquina para so lução do
problema e tomada de decisão, considerando o conhecimento do us uário, em vez da definição a priori de modelos matemáticos .

PALAVRAS-CHAVES: Suporte Inteligente à Decisão, GIM, Otimização Combinatária•. Modelagem Visual Interativa, Layout

1 Introdução

A classe de problemas de layout representa uma série
de problemas presentes na manufatura integrada por
computador - CIM. Estes problemas são do tipo
NP-completo e são caracterizados por restrições es-
pecíficas . Como tal, abordagens por soluções exatas
para tais problemas em geral não são adequadas. Por
out ro lado, abordagens heurísticas podem incorporar
con hec imento para direcionar o processo de busca de
soluções.

Esta classe de problemas tem sido ob jeto de estudo do
Grupo de Otimização do Departamento de Informática
da UFES, tendo produzido diversas pesquisas em al-
goritmos baseados em heurísticas e metaheurísticas .

P rovedel[13] analisa duas subclasses de pr olem as de
layout : corte de peças irr egulares e cortes de peças
reg ulares com padrão não-guilhotina. Nesse trabalho,
ap resen ta-se uma abordagem baseada no algoritmo A'
e outra abordagem baseada em Simulated Annealing.
Também é apresentada uma forma de integração no
contexto de CIM.

Alvarenga, Negreiros-Gomes e Mestria[5] discutem' os
problemas de layout de chão-de-fábrica de linha única
e multilinha e apresentam uma abordagem de meta-
heurística baseada em Simulated Annealing e Busca
Tabu .

Oliveiraj l l ] descreve o problem a de carregamento
de pallets , apresenta uma abordagem via algoritmos
genéticos e faz um estudo comparativo com os algori-
mos heurísticos da lit era t ur a .

"Esta pesquisa foi desenvolvida com o apoio do CNPq
processo No.3üü338/86-4 e projeto PROMET do ProTeM-
CC/CNPq

Alvarenga et alli [2], apresentaram um planejador de
layout multipropósito baseado na observação de que ,
não obstante os diferentes contextos, o sistema pro-
posto pode ser aplicado a qualquer prob lema da classe.

Alvarenga et alli [4], descrevem um sistema mu lti-
propósito para problemas de corte baseado numa ar-
quitetura multi-agente consistindo de uma máquina de
visa lização , um sistema baseado em conhecimento , um
catálogo de algoritmos e um planejador de despacho
para seleção de algoritmos e controle geral dei sistema.

Lorenzoni e Negreiros-Gomes[9] apresentam o projeto
e o desenvolvimento de uma máquina de visualização
para modelagem visual de problemas de cortes indus-
triais que interfaceia com os algoritmos propostos por
Provedel[13].

Este trabalho visa o apresentar uma arquitetura de Sis-
temas de Apoio à Decisão - SAD para problemas de
layout, baseados em modelos de Otimização e técnicas
de Inteligência Artificial, considerando que o usuário
é um especialista na área de aplicação e cujo conhe-
cimento é usado para a construção e solução do pro-
blema, através de modelagem visual interativa, objetos
com comportamento dinâmico e modelaqem por exem-
plos.

Pretende-se obter um sistema com características de
um programa com interface confortável e facilidades
de d iálogo com o usuário, através de uma linguagem
visual orientada por objetos, Chang[8].

O sistema pode ser visto como uma aplicação de in-
teligência computacional capaz de orientar o processo
de tomada de decisão em ambiente de manufatura para
a esco lha de soluções por parte dos ger entes dos recur-
sos, levando em conta o conhecimento cio esp ecialista.
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2 Sistemas de Suporte à Decisão

Conceit ualmente um SAD consiste em tres compo-
nentes pr incipais: um subsistema de linguagem (SL) ,
um subsistema de conhecimento (SC) e um subsistema
de processamento de problemas (SPP), conforme Bon-
czek, Holsapple e Whinston[7] . O SPP resid e no núcl eo
de um SAD e sua fun ção pr imária é tom ar problemas
representados com o SL e util izar conhecime nto es-
pecífico da aplicação repr esent ado no SC par a gerar
informação de apoio à dec isão através do SL . O SL e
o SC são sistemas de represent ação enquanto o SPP é
a component e d inâm ica do SAD . A figura 1 apresenta
uma decr ição de uma est rutura de SAD .

Dada a natureza do ambiente de manufatura e a hie-
ra rquia de planejamento multinível, as ca rac te ríst icas
que são críticas pa ra os asp ectos de cont role de uma
SAD são :

• O SAD pode te r qu e supor tar vár ios usuários em
vá rios níveis de um a organização;

• Os obj etivos e fun ções de utilidade dos vários de-
cisor es podem ser diferentes. Mas somente uma e
som ente um a decis ão deverá ser implementada e
coordenada pelo sistem a.

Um SAD par a cont ro le de manufatura no nível op era-
cional deve apresentar as segu intes funções primár ias :
gerenc iamento de dados , gerenciame nt o de modelos ,
inte rfaceamento com usu ários e dispositi vos .

visões selet ivas que ajude-o a melhor ente nder o pro:
blema e a relação entre seus componentes : por exem-
plo , o lay-out pode ser apresentado mostrando ape-
nas as máquinas e seus fluxos básicos ou omitindo os
fluxos mas visualizando as células de manufatura como
círculos e as conexões entre elas .

O usuário pode incrementalmente const ruir, comple-
tar e testar modelos . Isto faz com que a inte ração
homem-máquina seja fácil e concreta , e o processo de
modelagem est imula o aprend izado do usuári o sobre a
si tu ação não est ru tur ada.

A efet iva cooperaç ão ent re um usuário e um SAD recai
na capacid ade do sistema de complement a r a atividade
do usuário com retroalimentação apropriada.

Para um SAD inteligente, Agehrn et alli[6] apresen-
taram tres tipos de retroalimentação:

(i) um mecanismo de recá'lculo qu e opera sobre as
relações fun cionais (fórmulas) que o usuário in-
troduz dinâmicamente entre as componenters do
modelo. Isto garante a consistência do modelo
em qualquer estágio, promove o desenvolvimento
incr ementai do modelo e perm it e que o usuário
execute análises do tipo "o que se" .

(ii) suporte à introdução de informações semânticas
em um modelo pelo uso de restrições para
especificar/ expressar dinam icamente preferências
(met as).

3 Paradigmas de Modelagem

(iii) cont role de consistência estru tural qu ando o
usuári o usa as primitivas de modelag em para es-
pecificar relacionamentos ent re as componentes do
modelo .

3.1 Modelagem Visual Interativa

A visualização é um a impor t an te caract eríst ica no am-
biente de modelagem . Ela pode chega r a ser cruc ia l
par a suportar usuários de um SAD em :

• adquirir novos dicernimentos na est ru tur a de seus
problemas pela geração de diferentes visões da
sit uação de decisão ;

• explorar suas próprias habilidades visuais de
maneira que eles possam reconhecer alternat ivas
e est ratégias signifi ca tiv as duran te o processo de
resolução do problem a .

O ideal é que o quadro de repr esentação dos obje-
tos seja usado para gera r diferentes visões do modelo.
Por exemplo, máquinas poss am ser repr esentadas por
um histograma cujos tamanhos depend em d a sua pro-
pri edade "capacidade" . O usu ário pode também cria r

Afora o comportamento rea tivo descrito , o sistema
permanece bastante pas sivo (a reação não é .igual a
ação) . Par a suprir o suporte at ivo, Radhvan[14], o sis-
tema deve ser extendido para como um consultor
de forma a :

(1) entender e interpret ar as situações de decisão de-
critas pelo usuário ;

(2) formular sugestões din amicamente;

(3) suportar a aplicação ad hoc de diferen tes técnicas .

3.2 Modelagem por Exemplos

A principal idéia que sustenta a atividade de consult a
interativa é deixar que o sistema comunique seu con-
hecimento pela troca de exemplos concretos.
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A Modelagem po r Exemplos (MpE) , di ferent e dos sis-
temas especialistas (ond e o ob j et ivo pri ncipal é enal-
tecer as capac idades autônomas do sistema de reso lver
problemas), explora técni cas de Int eligên cia Artifi cial
para melhorar as capacid ades do sistema na comu-
nicação com o usuário num alto nível. O objet ivo da
MpE é dar suporte a cria t ividade e intu ição do decisor
sem tentar substituir seu julgamen to .

A MpE no SADIt apoia os usuários em empregar
métodos complexos (ferramentas matemáticas e ou-
tras técnicas de processamento de in formação) fle-
xivelmente dentro de ambientes de modelagem visual
inter a t iva . Com isso, os usuários não precisam inter-
rom per os seus processos de decisão ou reformular seus
modelos pe la mudança de um modo descrit ivo para um
normat ivo. As alt ernat ivas de decisão qu e o usu ário
modela e an alisa m anua lmente num modo "o qu e se"
serve d iretament e como exe mplos para a componente
de conhec ime nto do sis tem a .

mente visual e orientado por obj etos , permitindo aos
usuá rios descreverem seus problemas d e maneira in-
crementai e com uma componente baseada em conhe-
cimento , qu e interage com os usu ários pela t roca de
"exemplos" e est imulando-os na geração e exploração
de a lte rn at ivas durante o processo de d ecisão .

Com o objetivo de considerar uma reavalição da pers-
pect iva hum ana , Angehrn et alli [6] sugerem que o su-
po rte com putac iona l para decisões gerenciais necessita
evo luir :

• Do processamento de dados t rad icional par a o
processamento visu al da informação ;

• Da manipu lação algor itmica para a manipulação
d ireta;

• Dos "resolvedo res" de problem as par a am bient es
de modelagem sensíveis ao contexto e

3 .3 Objetos com
Dinâmico

Comportamento

• De sistemas de suporte passi vos para sistemas co-
operativos inte ligentes.

Fun cionalmen te, o SAD é com pos to de tr ês partes :

Considerando qu e um ambient e de manufatura é uma
organ ização multin ível, um mesmo objeto de um SAD
pode ter visões di stintas em contextos difer entes. Além
disso , para problemas d istintos a interface do SAD com
o usuário poderá se apresentar de maneir a diferen te,
embora intrinsicamente os objetos sejam da mesma na-
tureza. Dest a forma , vimos qu e um mesmo obj eto
pode ter papeis diferentes dependendo do seu inter-
locu tor.

Portanto , o SAD qu e pr opomos uti liza o conceito de
Objetos com Comportamento Dinâmico - OCD, Ne-
greiros et alli[lO] para implemen t ar as diferentes visões
qu e um mesm o obj et o pode ter em fun ção do ambiente
corre nte da interface com o usu ário .

4 SAD's Inteligentes

A idé ia básica é usa r princípios de Modelagem Visual
In terativa - MVI, Modelagem por Exemplos - MpE e
Obj etos com Comportamento Dinâmico - OCD para
desenvolver um Sistemas de Apoio à Decisão - SA D
centrado no usuário , qu e explore as vantagens da mo-
de lagem visual ao mesmo tempo que fornece um su-
porte ativo de decisão através da integração apropri-
ada de técnicas de Inteligência Artificial - IA com ferra-
mentas de Ot im ização . A int er ação Homem -Máquina
é o po nto cent ral na coope ração para so lução de prob-
lem as e tom ada de decisão .

Subsistema de Linguagem: Através dele o usu ár io
com unica seus problemas ao sistema usando um a
lingu agem expressiva (semântica e sintaxe] con-
tendo representações , op erações e formas de in-
quirir sobre os objetos, al ém de uma capac idade
reativa (retroalimentação) ;

Sub si stema de Conhecime n t o: Nesta parte estão
cont idos os modelos de programação matem ática ,
os dados necessários aos modelos , os métodos (al-
goritmos) para resolver os problem as , o conheci-
mento específico do contexto do usu ári o e o con-
hecimen to de mod elagem (meta-conhecimen to) :

Sub s is t em a Processamento d e P r o blem a s:
Aqui se reali za o ger en ciam ento de dad os,
métodos , modelos e conhecimento através de
pr imitivas de modelagem e consis tê ncia dos mo-
delos . A funcionalidade é tal qual a de um a
plani lha de cá lculo com o uso de uma componente
de consulta .

Em particu lar, usamos dois princípios básicos para
proj etar um SAD int eligente visu al interativo para su-
portar uma grande variedade de processo s de tomad a
de decisão . O primeiro é usabilidade antes da fun-
cionalidade.

O SAD é baseado em tr ês const r uções bási cas ,
chamadas primitivos de modelagem :

O SAD proposto é um ambiente de modelagem alta-
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moldes.) com um conj unto de atributos (t ipo , ca-
pacidade , duração , quantidade. ) ;

• Relações , isto é, ob jetos qu e descrevem de-
pendências funcion ais ou est rut urais ent re ou-
tr os obj etos (conexõ es, sequenciamento, lay-out ,
regiões) ;

• Restrições sobre va lor es de atributos (a capaci-
dad e máxima é de 10 peças po r minu to , o tempo
de "set up" é de 20 minutos , o estoque é de 15
peças) ;

Estas pri mitivas genéricas de mode lagem são colocadas
à disposição do usu ári o num ambiente visual intera-
tivo. O usu ári o pode, de man eira increm entai , des-
crever diferen tes sit uaç ões a lte rn at ivas pela int rodução
e manipulação na tela de objetos concretos associados
a diferentes ent idades do problema.

O segundo princípio é a cooperação ativa: O sist ema
assume o pap el de ori en tador e facili t ad or . Duran te o
processo de decisão , o sistema simula , apoia e sugere a
aplicação de mét odos analít icos e outras técnicas par a
deduzir informações im portan tes .

Essencialmente , os usu ários pod em realiz ar as
seguintes fun ções:

um processo de produção como principal meio de co-
municação .

. Exemplos tí picos de t ais ' problemas de decisão são :
seleção de equipamentos, formação de células de ma-
nufatura , layout de chão de fábrica , cort es industriais,
carregamento de pa J1ets e containers e no aux ilio out-
ras tarefas mais complexas como na análise das con-
sequências de mudar o lay-out de máquin as.

5.1 Arquitetura do SADLIt

A figur a 1 mos tra uma v rsao ger al desse sistema. O
subsiste ma de linguagem tem como elemento princi-
pai o in terpretador , o qua l analisa as requisiçôes do
usuá rio, t ra nsformando-as em ações pela a t ivação dos
out ros mód ulos. O subs ist ema de processamento de
problemas é coorde nado pelo mód ulo de gerenciamento
que ativa os outros módulos para dar suport e às neces-
sidades de informação so licitadas pelo 5 L. Além disso ,
o SPP ativa o subsist em a de conhecime nto, o qu a l a r-
mazena a bas e de dados, a lgoritmos e as regras de
produção como simples informações te xtua is, recu pe-
rad as at ravés de casamento de pad rôes .

\

• Analisar situações de dec isão de acordo com seu
estilo pessoal e con hecimento ;

5.2 Interação
SADLIt

com o Usuário no

• Construi r e comparar vários modelos qua nt ita-
ti vos ;

• Ad aptar estes modelos às cond ições de mudança ;

• Avaliar diferentes as pectos de suas at ividades u-
sando uma vari ed ade de meios diferent es .

5 Um SAD para Problemas de
Layout

Nesta seção ap resentamos uma arqui tet ur a par a um
SAD intelig en te no contexto de problemas de !ayou t
qu e daqui' por diante chamarem os de SADLI t , segundo
a met odologia descri t a em Alvarenga et alli [3 ].

O SADLIt é um exemplo de um sis tem a que suporta
modelagem visual inter ativa e t ambém na idéia de
MpE como um a form a de aumentar a coo peração ent re
o usuário e o sistema. Nossa intenção é que o SADLIt
seja um sis tema ab er to gerador de SAD 's (t al qu al
uma planilha de cá lculo) que possa ser aplicado a um
grande número de si tu ações de decisões qu e poss am
ser modelad as no contexto pr oblemas de layout . Isto
pode ser descr it o usando , por exemplo ,' um lay-out de

At ravés das funções de MpE , o 5ADLIt , como mos tr a a
fig ura 2, apoia os usu á rios em empregar métodos com -
plexos (fer ramentas ma temá ticas e outras técnicas de
processam ento de informação) flexivelmente dentro de
ambientes de mode lagem visu al inter ativa . Com isso,
os usu ários não precisam interromper os seus proc essos
de decisão ou reformul ar seus modelos pela mud ança
de um modo descrit ivo para um norm at ivo. As a l-
ternativas de decisão que o usuár io modela c an alisa
manualmente num modo "o que se" serve diretamente
como exemplos para a componente de conhecimento
do sistema.

Dep end endo do problema de layou t e elo t ipo do
usu ári o, at ravés de OCD , a in terface se configura a-
dequadament e, apresentando as opções de escolha ine-
rentes ao ambiente interativ o.

6 Conclusões

Apresentamos um a arq uit etura de um sistema in-
te ligente ele apoio à decisào para problemas de layou t ,
basead a nos par adigmas de suporte ativo com uso ele
modelagem visu al in tera ti va , mod elagem-por-exempl o
e objetos com comportamento d inâmico . At ua lmente
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o sistema está em desenvolvimento com um protótipo
em funcion am ento para cada subsistema especificado.

Notadamente o subsistema de linguagem é o mais cru -
cial, pois é através dele qu e o usuário dialoga com o
sistema. Nossa meta é tornar este subsistema muito
mais confort áve l do qu e amigável , d ando ao usuário a
capacidade de par ti cip ar ativamente do processso de
modelag em e de solu ção do problema .

o SADLIt está sendo implementado em ambiente
UNIX com X-Window, utilizando-se a ferramenta
TK/TCL , Ousterhau t[12], interfaceando com o sub-
sistema de conhecimento em C+ + , Stroustrup[15] .

Como implemantações futuras pr et endemos desen-
volver um sistema dis tribuido onde cada subsistema
se constit ui de um agen te qu e coope ram entre si . Um a
arquite t ura natural para representar tal cooperação
ent re agentes e o compartilhamento de informações é
uma rede federativa e distribuida de agentes interrela-
cionados, conforme descrito por Afsarrn aneshj l] .
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ABSTRACT
This work describes a model to represent functional activities at Tubarao Harbor, focusing on
ship loading queue. Timed Colored Petri Nets were selected as the modelling tool. Based on this
model, a simulator was developed incorporating many heuristics to solve conflicts. The results
are also analised here.

RESUMO
O objetivo da modelagem é o de representar as atividades operacionais da planta do Porto de
Tubarão, visando o melhor atendimento da fila de navios. A ferramenta que melhor atendeu os.
requisitos de modelagem fo i a Rede de Pet ri Colorida e Temporizada. Com base na
Modelagem, um Simulador foi construído e seus resultados foram aqui analizados.

Keywords: Petri Nets, heuristic planning, modelling, simulation

1-Introduction

The huge industrial growth during the last years and
the constant need for improvement of performance of
operational plants are taking enterprises to look for
alternatives to make their products and services more
competitive. This competitiveness is reflected into the
lowering of the costs of producing goods and
performing services . Among these costs, the factor
which depends only of the enterprise characteristics
is its operational efficiency; an enterprise has to use
optimally its organizational components to reach the
desjred operational efficiency . In the case of a
complex·operational plant, this rational use can only
be reached through the generation of models that,
adherently to reality, represent the events in every
step of the operational cycle. With this in mind a
representation tool was studied to describe the
operational activities of the Port of Tubarão, located
in Vitória .Espírito Santo, Brazil.

The main planning activities at the plant are: the yard
management, the piers and machine utilization
management involved with transportation of several
types of materiais of various characteristics, the ship
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queue management and the interlocking management
due the transportation equipments breaks .

The representation model used was the Colored Petri
Nets which incorporates satisfactorily alI the
modeling requirements related to the physical
management of the resources, extended to incorporate
the management heuristics needed for modeling the
dynamics of the tokens at the transitions in order to
simplify the mode!. After the modeling process, a
simulator was constructed to allow the use of
optimizing heuristics in searching a solution better
than the one used nowadays by the Port.

The operations performed at the port involves : the
unloading of wagons, palletizing, and homogenization
of the products in the stocking yards, loading and
unloading the ships .

2. Colored Petri Nets with Timed Transitions

Colored Petri Nets are high levei Petri Nets where
colors are associated to tokens so as to represent the
information connected to them . These colors can be



modified through the triggering of transitions by
funcions associated to the ares. In this paper, a
Colored Petri Net is timed through the association of
a deterministic timing duration with respect to a color.

2.1.Formal definition
A colored Petri Net with timed transitions is defined
by R=<P,T,C,W,Mo,r> where:
I. P is a finite set of nodes ,
2 . Tis a finite set of transitions,
3. C is a function of the color defined by P u T

inside a non empty set of possible colors Cpos, C:
Pu T

4. W is a function of incidence (equivalent to (POST-
PRE)), being every element W(p,t) a function:

5. Mo is the initial marking defined by the function:
Mo(p): fi

6. r(tj) is the duration of transition tj with respect to a
color and is defined as: r(tj): c(t) 9\+

Details on references [1] to [7].

2.2.Timed Colored Petri Net Based Model for the
operational activity of the port

The network of figure 1 models the interactions
between the ship portfolio that uses the port
infrastructure during a certain time interval, the trains
portfolio that load the free yards at the same time
interval, the piers that receive the ship of the ship
portfolio according to the ship characteristics and the
feasible routes between the stocking points and the
available piers.

P12

F4

F3 F2

Mark allribules lor Ships , Trains and Yards

Pll

Places

Pl=Ships wailing to be loaded
P2=Ships wailing for Pier
P3=Ships waiting for Roule
P4=Ships with a Roule selected
P5=Ships loading
P6=Loaded ships
P7=Trains wailing for Pier
P8=Yards loaded with Malerial/Quantity
P9=Free Piers
Pl0=Free Routes
Pll=Free Years
P12=Permissão para Análise de Conliito
P13=Tratamento de 610 ueios

N=ship
nenurnber (n=l ..n)
rnematerial (m=l ..m)
qequantity (q=1 ..q)
i=pier (p=1 ,2,3)
r=roule (r=1 ..r)

T=lrain
nenurnber (n=1 ..n)
l=malerial e quanlity (1=1..t)

R=Route
r=number

PA=Yard
nenurnber
prnernaterial

• functions patio, patio1, patio 2, pier , AI, A2, A3,
A4 , AS, rota, rota l , conflito, as below. The

fig.I Basic Model
blocking and unblocking functions mo dei
externai events .
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F1
il m=t, then F1(Nnmqir,PApt) = 1 else F1(Nnmq ir,PApt) = O

F2

F2(Nnpqir,PApO)=1

F3
F3(Tnt ,PApO) = 1

F4
il k=i , then F4(Nnpqir,Plk)=1 else F4(Nnpq ir,Plk)=O

A1
case p ,PApt, then: A1(Nnmqir,Nnpqir)=1

A2
case k ,Plk, then : A2(Nnpqir,Nnpqkr)=1

A3
case j ,Rj, then : A3(Nnpqkr,Nnpqkj)=1

A4
case k ,Tnk, then : A4(PApm,PApt)=1

A5

case r then : A5 (Nnpqkj ,NnpqkO)=1, being q modified

81

case p, i do k then : 81(Nnpqir,Rk)=1

82

case p, i do k e j then : 82{ 81 (Nnpqir,Rk)=1 e 83(Nnpqir,Rj)=1 )

83

case r do k then : 83(Nnpqir,Rk) = 1

• The initial marking is:

Mo(p1)=N12810+ N21920 + N32630 + ( The total number of marks is variable )

Mo(p7)=T12 + T21 + T32 + ( The total number of marks is variable )

Mo(p9)=PI1 + PI2 + PI3
Mo(p10)=R1 + R2 + R3 + ( The total number 01marks is variable)

Mo(p11)=PA10 + PA20 + PA30 + ( The total number 01 marks is variable )

Mo(p12)=1

Mo(another olacesieO

• Theincidence matrix is shown below:
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T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8- -
P1 -ld

P2 A1 -Id

P3 A2 ·Id

P4 A3 · Id

P5 Id ·Id -Id

P6 Id

P7 -ld

W= P8 -patio A4

P9 -pier pier

P10 -rota rotat rota1

P11 palio1 -patioz

P12 ·1 1

P13 Id -Id

P14 -bloc

P15 -desbloc- -

2.3.Firing rules

A tra nsition is said enabled with respect to a color c
of C(t),if for every inpu t place a co lor C 'E C(p) ex ist
and :

PRE(p,t)(c,c ') 5 Mnr(p)(c ') where
Mnr=non-reserved marking

To introduce timed trans itions, the firi ng mies should
be modified as:

1- Reserve marks at input places

M'r(p)(c')=Mr(p)(c ') + PRE{(P,t),(c,c')}
M 'nr(p)(c ')=Mnr(p)(c' )-PRE{(P,n. (c,c')}

2- Time r(tj)

3-Move marks to output places

M'r(p)(c ') =Mr(p)(c ') - PRE{(P,t),(c,c')}
M 'nr(p)(c' )=Mnr(p)(c' )+POST{(p,t) ,(c,c ')}

3.Decision Points

As the ship portfolio, the train portfolio , the number
of stocking yards, the num ber of available routes are

151

variable: a token notation was used where the set of
colors is also va riable and have constant alterations
according to the vari ation of the colors.

Th e model stores not on ly the ship identity but also
the information of the material to be s hipped , the
materia l quantity , t he preferred pier o r the
programmed one , here rep resen ted by the variab les
"n" ,"m" ,"q" , and "i", res pec tiv ely . Additiona lly the
var iable"r" is referenced in the portfolio by "Q"(zero)
wi ll indicated the route to be used i n the ro ute
choosing phase.

The addi tional information of the trains portfolio are
the quantity , quali ty and the un loading pier. This
ma terial is unloaded in one yard using a part of the
operational s tr ucture of the por t, b u t in t his
app lication is co nsidered sufficient transportation
resources are available to move the ore from the .trains
unloading point to a free yard.

The associated functio ns to the ares represent the
allowance to the token to flow thro ugh the transitions
and the perso nalization of the co lors se t that indicates
each step of the token evolution ,the information
concerning to the state of serving each ship by the
serving processo

Piers are ranked in a pri ority serving list oPreemption
is used every time a h igher priority pie r req uests a
route in use by a lower priority oneoIn this case, this
lower priority ship looses its route and its representing



mark is returned to P3 . Its service can be relinquished
later, using the original route or any other available.

The management heuristics needed for modeling the
dynamic net are hidden on the ares of resources
enabling the use of yards, piers and routes . These
heuristics are :

• Management heuristics
l.primary allocation of resources for serving

pier 2;
2.servicing at the maximal flow rate for pier 2;
3.ships that are being serviced at the pier I and

that lost their routes because of the higher priority of
pier 2 should wait at pier for the liberation of another
route (preemption).

4.division of materiais sent to pier 2;
5 .to keep unballast time compatible with time

previsions of ship loading.

Ro u te s are sets of transportation equipments,
conecting souce points at yard to destination pier.
Routes are represented as marks at PIO and can share
none, one or more equipments. Therefore to avoid
conflicts, using one route will prevent the use of ali
others it shares resources with. This defines the
"conflict" function.

4.Simulator

For the evaluation of servicing the ships queue, a
simulator was developed based on the model of figo
1. In this simulator, the heuristics hidden at the token
triggering were implemented in a way that the
simulator adheres to the reality and may represent the
actual conditions of the port operation . Apart of this ,
the simulator was used to check the properties of the
model of figo 1 related to the network liveness,
deadlock and reachability .
A simulator helps to build a solution tree in the search
for an optimizing solution to ship queue. To avoid
combinatorial explosion;some optimizing heuristics
were implemented to solve conflicts.

• Optimization heuristics
l .priority to the use of least local impact routes;
2.priority to the use of least global impact routes ;
3.priority to the use of maximal flow routes ;
4.priority to the use of routes with the minimum

quantity of sequential equipments.
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A penalty function should be minimized, iterating the
si mulation.process varying planning parameters
between runs .

The time characteristic of the simulator is established
when an existing route of the plant is used, i.e ., each
route serves a certain type of loading during a fixed
time interval. An externai clock decreases the used
lime variable of each route from a fixed value down lo
zero, shutting down the usage of the route and so
forth freeing it for next use by another processo

The input data needed for simulation are:
• stocks values at the yards ;
• ships with loading plans containing time of arrival,

loading material and pier characteristics (Pier IS
, IN or Pier 2) ;
plant elements represented by the Petri Net.

The output data contain
• ships schedule;
• used route:
• interlocking situations;

5.Conclusions

From the modeling viewpoint, Colored Petri Nets
represent clearly and precisely ali the interactions of
the system, model satisfactoriously the needed
resources and allow the understanding of the global
dynamics of the system . Furthermore, it helped to
identify the decision points, clearly identified in the
model by the transitions in fig.l .

It is emphasized the difficulties of Petri Nets for
modeling the heuristics involved in the management
and optimization decisions that, in this case, were
implemented directly into the simulator. These
heuristics are related to the conflict resolution and
therefore are out of the formal model, i.e. they belong
to the simulation logic for conflict resolution.

The most important practical result of the simulator
has been to verify that the operational actions used
before were inadequate: the port prioritized maximal
flow routes and it was proved by simulation that in
some cases these routes blocked a large number of
resources making impossible to serve other ships, due
to the localization of the requested materiais. In these
situations, the maximal global efficiency (measured
by tardiness in ship service) was not achieved.



The heuristics assoc iated to the dynamics of the
network and implemented in lhe simulator showed
that it is possible to develop better solutions to
routing , following mànãgerne nt restrictions ,
suggesti ng decisions to be taken by the planners
involved in the ship loading processo

Using the simulator the planner can analyze future
interlocking occurrences that could disturb servicing
during loading, and can study alternative solutions for
positioning loads in the yards.and of allocating the
ships to the piers. The prototype of the simulator (
first version) is under test at the planriing department
of the Port of Tubarão and h_as alr êady demonstrated
to be efficient 'to the decision making process in order
to guide the managers about the-o pe rati o nal
conditions in the short termo
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Abstract . This pap er presen ts a dis t ributed traffic con t.rol system buil t up on a Iuzzy di s-
t ributed architecture, previously developed by t.he authors. The emphasis of Lhe pap er is on the
application of the system to contro l part of Campinas dowutown area. Simul a ti on ex per iments
cons ide ring several t raffic scenarios were perforrn ed to verify t.he capabilit ies of thc syst.e m in
controlling a set of coupled intersections. T he perfor man ce of the proposed sys t.em is co rn parcd
wit h conventional t raffic control strategies under the sarne scenarios . T he resul ts obt.ained show
that the dis tribut ed traffic contro l system ou tperforrns conventi ona l systems as far as average
queues, ave rage delay and maximum delay measures are concerned.

Resumo. Este t rabalho mostra um sistema d ist r ibu ído de contro le de tráfego urbano
construído sobre uma pla taforma já desenvolvid a pelos autores . O en foque deste trabalho é
sobre a aplicação do sistema no controle de parte da área centra l da cidade de Campinas. Várias
simulações são realizad as, em diferentes situa ções de trá fego, para verifica r o desemp enho do
sistema no cont role de cruzamentos urbanos próximos. O desempenho do sistema é compa rado
ao de estratégias convenc ionais de con t role de tráfego urbano sob as mesm as cond ições. Os
resultados obtidos mostram que o sist em a proposto é superior aos con ven cionais ao compara rem-
se as filas médias e os at rasos médio e máximo na malh a urban a.

1 Introdução

O cont role de tráfego urbano é uma área críti ca
de pesquisa aplicada, pelo impacto que pode te r na
vid a diária da população , especia lmente nas grandes
cidades. Requer sis temas flexív eis e adaptativos
para manipular as informações di sp ersas pela malha
viária e as mudanças constantes e muitas vezes im-
previsíveis no trânsi to.

A maior parte da pesquisa em controle de t rá fego
urbano, 'particularmente quando agrega construções
nebulosas para prover flexibilidade e adaptabilidad e
aos sistemas, restringe-se a um único cruzamento.
[9] de scr eve um controlador para um cruzamento
de duas avenid as, decidindo a extensão do tempo
de verde do semáforo em cada sentido de fluxo . [8]
apreserita um sistema de cont role para dois cruza-
mentos consecutivos e uma via de gr ande movi-
mento, de mão única. Outros trab alhos , tais como
[1, 3, 4, 10], apresentam sis temas nebulosos para
o controle de um só cruzamento com vários sen-
tidos de fluxo de veículos. Po rém, em áreas de

gra nde den sidad e de tráfego, o fluxo de veícu los
em um sentido depende do que estive r ocorrendo
nos cruzamentos próximos. Esse fato n ão é levado
em conta na maior parte d as abordagens atuais.

Neste t ra balho, apresentamos um sistema de
controle de tráfego urb ano construído sobre uma
arquitetura dis t ribuída , que incorpora conceit os da
teoria do s conjuntos nebulosos, do s sistemas basea-
do s em casos e dos algori tmos genéticos para prover
a flexib ilidade e ad ap tabilidade necessári as. Na
Seção 2, apresent amos uma visã o geral da arquite-
tura de In teligên cia Computacional Dis t ribuída (ICO)
[6], que integra as técnicas de Inteligên cia Artificial
Di stribuída em uma arquitetura única de resolução
de problemas. A Seção 3 mos tra um sistema dis-
tribu ído de con trole de tráfego urbano, implemen-
tado sobre essa arqui tetura. O desempenho do sis-
tema é comparado com o de abordagens conven-
cionais de cont role de tráfego urbano na Seção 4
para mos trar sua aplicabilidade. Ao contrário de
[6, 5], onde o objetivo principal era o de mostrar a
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- Recebe.Solucionadorfdesempenho);
2 Arquitetura de Inteligência Computacional

Distribuída

arqui te tura, a ênfase neste t r abalho é o de mostrar - Seleciona.casos.bem.sucedidos;
tanto o fun cionamento quanto os resultados da aplicação.
A Última seção apres enta as conclusões do trabalho. - Combina....ações;

- Envia.Solucionadorfações);

Controle Distribuído de Tráfego

- Decide....se_armazena(situação,ação,desempenho)

3

Para implementar os mecanismos evolutivos, a
estrutura dos casos foi modelada como uma sequência
de slots, onde cada slot é visto como um gene,
como em uma cadeia de DNA . Essa estrutura é
dividida em quatro partes: uma parte de a t ribu-
tos , uma parte de ações, uma parte de resultados,
e uma parte de informações complementares, como
é mos trado na Figura 2. Essa estrutura é utilizada
par a comparar os casos e identificar casos similares,
sel ecionar os casos mais similares e mais bem suce-
didos, combinar suas ações .a t ravés de algoritmos
genéticos [2J e analisar o desempenho do caso. Para
mais detalhes, veja [7J .

- Receb e_dispositivosJocais( informação);

- Receb e_outros_ agentes(informação) ;

- Atualiza .visâo.sistema;

o sistema distribuído de controle de tráfego urbano
consist e de um processador situado em cada cruza-
mento com semáforos, comunicando-se com os pro-
cessadores vizinhos e decidindo sobre o estado de
seus semáforos locais. Existem sensores medindo
o fluxo de tráfego que entra em cada cruzamento,
sendo que esses sensores enviam seus dados aos pro-
cess adores locais. O objetivo do sistema é otimizar
o fluxo de tráfego, reduzindo o atraso médio dos
veículos e o t amanho médio das filas, melhorando
assim a qualidade do tráfego. A estratégia uti-
lizada para melhorar o desempenho do sistema é
a alt eração do tempo de verde de cada semáforo,
alt erando seu tempo de ciclo 1, de acordo com as

- Informa.agentes.vizinhos ; chegadas de veículos e comprimentos de filas .
Para o estudo des te problema, foi modelada

- se não.capazf'Iornar_decisão(visâo.regras.ou .heu- parte da área central da cidade de Campinas-SP,
risticas)) medidas as taxas de chegada de veículos e cornpri-

Envia-.MBC (situação) ; mento de filas para diversos cruzamentos, e desen-
Receb e-.MBC(decisão) ; volvido um sistema de controle de semáforos imple-

mentado sobre a arquitetura distribuída.- Executa(decisão);

A arquite tura de Inteligência Computacional Dis-
tribuída (ICD) consiste de uma rede de agentes
autônomos e cooperativos, capazes de tomar suas
próprias decisões, e controlar seus dispositivos lo-
ca is. Para obter isso, eles necessitam conhecer a
estrutura e o estado do sistema, além dos objetivos
globais e restr ições. Os agentes devem comunica r-
se entre si para compartilhar informações.

Cada agente é ca paz de raciocinar sobre a es-
trutura da rede por manter informações detalhadas
sobre su a vizinhança, e informações gera is sobre a
malha total. É ainda capaz de ra ciocin ar sobre o
problema global, e pode, conhecendo o contexto
da aplicação e cooper ando com os outros agentes,
alc ançar um a solução para o problema. O conheci-
mento do age nte, representado na parte superior da
Figura 1, provê a informação necessári a para faci-
litar a cooperação (para uma descrição mais det a-
lhad a da arquitetura, veja [6J) .

O Solucionador Local é a unidade básica de
pro cessamen to do agente. É o responsável por tratar
as situações comuns, isto é, as situações bem enten-
didas e que puderam ser modeladas na aplicação,
sob forma de heurísti cas ou regras, por exemplo. O
esquema geral de pro cessamen to do Solucionador
local é o segu inte:

- Envia .vizinhos]decisão) ;

- EnviaJvIBC(desempenho.decisão]

Um Mecanismo Baseado em Casos (MBC) evo-
lu tivo [7J auxilia o Solucionador Local em ambi-
entes complexos e dinâmicos, onde todas as possíveis
situações não puderam ser previstas p elo sistema.
Seu esquema básico de funcionamento é o seguinte:

- Receb e_Solucionador(si tuação);

- Procura.casos.similaresfsi tuação );

3.1 Solucionador Local

O objetivo do Solucionador Local é controlar os
fluxos de entrada de veículos em seu cruzamento
correspondente. Basicamente, ele compara o tráfego

10 tempo de ciclo é o inter valo de tempo neces sário
pa ra uma sequ encia completa de indicações de sinal em
um semáforo. O te mpo de ciclo é normalmente di vidido em
fases, onde cada fas e é a parte do t em po de ciclo a loc ada a
um ou mais m ovimentos de veíctilos ou pedestres. A fase de
verde é um es t ado part icular que provê luz verde (direit o de
prosseguir ) em um sentido em particul ar . O tempo de verde
repre senta a du ração da fase de verde .
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Informações
Complementares

ResultadosAções

Grau de Sucesso
A tributos I Superchsse

Ações '-00 ' uGenéricos :> c iasse s
Genéricas I Correlatas

...----....----. ...----. I I;'rox=[[[[]]]]::::O [[[[]]]]::::O [[[[]]]]::::O DJIIJ
II

Atribums I
Atnt>uto 11

Atributo 2
Atributo 1

Figure 2: Estru tura de IUH caso

de entrada e os comprimentos de fila de seu cruza-
mento e dos cruzamen tos relacionados a ele. Ba-
seado nessa decide estende r ou Hão a
sua fase de verde, e in forma os agentes (cruza-
mentos) vizinhos sobre a sua decisão . Essa abor-
dagem básica é utilizad a sempre que os fluxos de
t rá fego forem similar es aos fluxos de tráfego uti-
lizados para ajustar os semáforos, de acordo com
[11] . Neste caso, o Solucionador Local faz peque-
nas modificações nos ajustes pré-d efinidos.

O Solucionador Local u tili za fun ções de per-
t inênc ia para as chegadas de veículos, tamanhos
das filas , tempos de espera e extensão de tempo de
verde, como ilus trado pelas figuras 3 a 6. Urna
amostra d as regras de controle empregadas pelo
Solucionador Local é mos trad a em form a to simpli-
ficado, pela Tabela L Ela mostra a ex tensão do
tempo de verde para uma fila local média e pou ca
chegada de veículos, em uma avenida, no horário
de rush. No total, o Solucionador Local utiliza 200
regras desse tipo.

..,

o 100 250 400 550 700 jvcÕC:Jf>i.whj

F igure B: Função de pert.inenc ia para o atributo
Fluxo de tráf ego

O Solucionador Local adota a es tratégia da
Tabela 1 quando puder gera r um a solução eficaz
par a a si tuação do trá fego, isto é, quando observar
estados similares aos esp erado s, como filas médias
nos semáforos. Quando as condições de tráfego
forem diferentes às espera das, como em casos de
tráfego congest ionado ou filas grandes ou enormes,
o Mecani smo Baseado em Casos é ac ionado pa ra '
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Fila Lateral I NFIMA PEQUENA NORMAL GRANDE ENORME
Fila C ruzamento P osterior

INFIMA m édio.Jnc pequeno.Jnc p eq ueno.Jn c pequeno.ríecr médic.zlecr
PEQUENA rn êdio.Jnc pequeno.Ine nenhum pequenoidecr médio-<iec r
NO RMAL p equen oJne p equeno.Jnc nenhum pequenocdec r méd io-<iecr
GRANDE pequenoJne nenhum nenhum pequenocdecr méd io-<ieer
ENORME nen hum nenhum pequeno.idecr rnédio.decr médio-<ieer

Table 1: Incremen to/decremento do tempo de verde em uma via principal

tomar uma decisão de controle.

resultados, sequencialmente como em uma cadeia
de DNA, e armazenadas na base de cas os. Es-
sas informações são codificadas através de variáveis
linguísticas. A recuperação é baseada nos atributos
da nova situação, recebidos do Solucionador Local.
Situações similares são recuperadas e combinadas
através de algoritmos genéticos [2]. Como resul-
tado , uma nova decisão de controle para a nova
situação é gerada e aplicada. (Mais detalhes po-
dem também ser obtidos ém [7]).

Após a decisão de controle ter sido aplicada
pelo Solucionador Local, o Mecanismo Baseado em
Casos observa seu desempenho, verificando os atra-
sos e filas resultantes. O novo caso e seus resultados
poderão ser incluídos na base de casos, permitindo
a tomada de melhores decisões com o passar do
tempo.

4 R esultados

P ar a a comparação do desempenho do sistema de-
senvolvido, foram também implementados sistemas
simultâneo e progressivo. Em um sistema simultâneo
[11], todos os semáforos ao longo de uma via apre-
sentam a mesma cor, ao mesmo tempo. Em um
sistema progressivo [11], cruzamentos consecutivos
apresentam o mesmo tempo de ciclo, mas os tempos
de um semáforo em relação ao seguinte são arran-
j ado s de forma a permitir movimento contínuo de
veículos ao longo do sistema.

Foram feitas simulações em uma malha de 6
cruzamentos, composta por 18 semáforos, como ilus-
t rado pela Figura 7. Ela mostra o layout dos cruza-
mentos e seus di agramas de fase , que in dicam os
possíveis movimentos de veículos. Os dados utiliza-
dos correspondem a observações reais das taxas de
chegada na região central de Campinas, às quintas-
feir as , durante o período de rush. Os tempos de
ciclo e de verde para os sistemas simultâneo e pro-
gressivo também correspondem às observações reais.
Esses tempos foram calculados de acordo com [11] e
ajustados no local por engenheiros de tráfego para
melhorar o desempenho dos cruzamentos.

Na primeira simulação de20.000 segundos, ilus-
t ra da pela Figura 8a , foram mantidas as mesmas
taxas de chegada observadas nos cruzamentos. A
figura mostra o comportamento das três aborda-
gens sob essa s condições. O sistema de ICD apre-

(sIo

Figure .5: Função de pertinência para o atributo
Tempo de espera

Figure 4: Função de pertinênc ia para o atributo
Fila

rnêdio- pequeno- pequeno- médio.
1.0

3 .2 Mecanism o Basea do em Casos

As princip ais funções do Mecani smo Baseado em
Casos (MBC) são: identificar, recuperar e sele-
cionar casos similares, combinar.os casos selecion a-
dos, gerar decisões de controle e ger enciar a base
de casos. As informações referentes a casos an teri-
ores são codifi cadas nos slots de a tributos, ações e

Fi gure 6: Função de pertinência para o at ributo
exten são
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A incorporação de conceitos da teori a dos conjun-
tos nebulosos aos sis temas distribuídos in teligen tes
pode aumentar sua flexibilidade e adaptabilidade,
conduzindo a um a abordagem efetiva para o des en-
volvimento de sistemas complexos " mundo-real" .

Este trabalho mostrou um sistema de cont-
rol e de tráfego construído sobre uma arquit etura
distribuída, que une conceito s e técnicas da teo-

Conclusão5

sentou des empenho melhor que os sis temassimult âne o mentadas em .50% em relação ao horário de rush.
e progressivo, mos trando que seus agentes conseguiramapós 3.000 segundos. O sistema de ICD adap tou-se
ob ter coorde nação. Seu desempenho foi cerca de melhor, apresentando filas médi as de 15.0 veículos
24% melhor em relação às filas médi as (3.4 contra e 60.9 segundos de tempo médio de espera , con-
4.5 veículos), e cerca de 4:3% melhor em relaç ão aos tra pelo menso 22.1 veículos e 102.0 segundos das
tempos de espera (1:t2 contra 23.2 segundos) . abordagens convenc ionais.

Os experimentos de simulação realizados a seguir Quando as t axas 'de chegada for am menores
visaram a avaliação do sis tema em diferen t es cenários. que as esperadas , o sistema de rCD também apre-
Embora algumas das variações no fluxo de t ráfego sentou desempenho supe rior. A Figura 9b mostra
po ssam parecer irreais, o objet ivo delas foi o de os resul tados para um decréscimo de 20% nas che-
te star os limites do sis tema. gadas após 3.000 segundos. O tamanho médio das

Na segunda simulação , ilustrada pel a Figura 8b , filas do sistema de ICD foi cerca de 36% menor, e
aumen tamos as taxas de chegada em 30% a partir os tempos médio s de espera, cerca de 62% menores
de 3.000 segundos. O sistema de ICD foi cap az que os das abordagens convenc ionais.
de se adaptar às mudanças no ambiente, e apre-
sentou filas médi as de 8.9 veículos e 38.4 segundos
de tempo médio de esp era. As abordagens con-
vencionais não conseguiram suportar o aumento de
fluxo , e suas filas e tempos de espera aumentaram
continuamente. O desempenho médio do sistema
de rCD foi cerca de 63% melhor em relação às filas
e 70% melhor em relação aos atrasos .

Na Figura 9a, são mostrados os resul tados de
simulação quando as t ax as de chegada foram au-
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ria dos conjuntos nebulosos , dos sistemas basea-
dos em casos e dos algoritmos genéticos em uma
arquitetura única. O foco do trabalho foi o de
mostrar o seu uso e ao mesmo tempo sua capaci-
dade quando submetido a diferentes testes de de- [6]
sempenho, tendo sido comparado com estratégias
de controle de tráfego convencionais, em simulações
com dados reais. O sistema distribuído de controle
de tráfego urbano mostrou cooperação e adaptação [7]
a mudanças ambientais, e desempenho superior mesmo
quando as condições de tráfego utilizadas foram as
mesmas usadas para ajustar os semáforos conven-
cionais, de acordo com os princípios da Engenharia
de Tráfego.
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Resumo - Este trabalho apresenta uma metodologia formal para o projeto de sistemas
integrados de controle predial. A metodologia proposta permite o desenvolvimento de
sistemas domóticos complexos e de alta funcionalidade, a partir de um esquema hierárquico
baseado na integração de subsistemas especializados a eventos discretos e a variáveis
contínuas.

Abstract - This paper presents a formal approach to the design of integrated building
control systems. The proposed methodology allows the development of complex and high
functional "domotic" systems based on a hierarchical architecture.

1. Introdução

A integração de sistemas é hoje um problema
técnico e também uma demanda de usuários nos
vários campos de utilização. Esta demanda é
particularmente visível no domínio dos sistemas
prediais inteligentes que , ao contrário dos sistemas
modernos de manufatura, ainda convive com
conjuntos de sistemas dedicados isolados.
Uma abordagem para o problema de integração

de sistemas automatizados deve entretanto ser
baseada em uma definição mais precisa (formal) do
conceito de integração, na proposição de sistemas
de representação para a modelagem e
monitoramento dos sistemas integrados, e,
finalmente, em formalismos de modelagem e design
de sistemas integrados.
Partimos do pressuposto que sistemas integrados
são eminentemente cooperativos e que podem
compartilhar recursos.
Neste trabalho apresentamos uma proposta para o

problema de integração, tendo como objeto de
aplicação os sistemas prediais [9][10] . A proposta
. consiste em integrar o funcionamento de sistemas
prediais através de um sistema de controle
supervis ório em malha fechada, baseado na teoria
de controle supervisório de Ramadge e Wonham
[2]. O sistema integrado é então representado
como um autômato produto que sintetiza a
cooperação.
O sistema de representação (não incluido

explicitamente neste artigo) é baseado em Redes de
Petri estendidas, particularmente , em uma rede
chamada GHENeSys (General Hierarchical
Enhanced Net System) proposta por Silva e Miyagi
[5][6].

I 2 Parcialmente financiado pelo CNPq . 160

Apresentaremos brevemente a arquitetura geral
do sistema e em seguida a representação formal do
autômato produto.

2. Arquitetura do Sistema

A dinâmica de um edifício constituído por alguns
tipos básicos de subsistemas fracamente acoplados,
controlados localmente, mas sem qualquer
mecanismo de integração, pode ser vista como um
conjunto de controladores concorrentes e
assíncronos que interagem principalmente com o
meio externo, gerando problemas globais de
segurança, conforto e desperdício de energia.
Para cumprir um comportamento global

especificado para o edifício, o sistema de controle
predial integrado será organizado em uma estrutura
hierárquica de dois níveis: a planta e o supervisor.
A planta, no nível de controle inferior , é

constituída pelos subsistemas prediais e seus
controladores especial izados" que executam as
funções básicas de controle de forma assíncrona,
incluindo controles de temperatura e de iluminação,
detecção de intrusão, controle de acesso e detecção
de incêndio .
O supervisor, no nível de controle superior,

integra os diversos subsistemas e seus
controladores especializados, reagindo a seqüências
de eventos da planta e enviando ações, comandos,
modos de operação e setpoints para a mesma,
visando cumprir as especificações de segurança,
conforto e conservação de energia estabelecidas
. para o edifício.
O conjunto integrado supervisor-planta operando

em malha fechada será denominado íntegron. Os
íntegrons também podem ser integrados entre si
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através de supervisores , gerando íntegrons de
ordem superior. Por exemplo, os subsistemas de
segurança e conforto de um pavimento podem ser
integrados entre si gerando uma determinada
funcionalidade. Da mesma forma os subsistemas de
outro pavimento podem ser integrados entre si,
gerando outro íntegron . A integração entre os dois
íntegrons através de um supervisor ampl ia a
funcionalidade original do sistema constituído
pelos dois pavimentos, atr avés de um íntegron de
ordem superior.
Internamente ao íntegron, os subsistemas

especializados se comunicam e cooperam entre si
através do supervisor. A arq uitetura vertical,
hierárquica, é mais adequada para a natureza fraca
da interação entre os subsistemas prediais
considerados, evitando embutir artificialmente no
modelo de cada controle local as influências dos
demais controles, o que aumentaria a dificuldade do
projeto. Assim, pode-se dizer que essa arqui-tetura
equilibra melhor os custos de coordenação com a
confiabilidade do sistema, em relação a uma
abordagem totalmente descentralizada em que os
subsistemas se comunicariam diretamente entre si.
A estrutura hierárquica proposta permite tratar o

problema da complexidade do sistema integrado
pela composição de subsistemas e de íntegrons. O
comportamento local desejado de cada íntegron é
obtido a partir do comportamento global desejado
para o ed ifício . Tanto o comportamento global
como os comportamentos locais especificados
podem ser alterados, com a definição de novas
regras que garantam os objetivos de segurança,
qualidade e eficiência energética.
A figura abaixo ilustrá a arquitetura proposta:

SUPERVISOR

I1 \\

Figura I : Arquitetura hierárquica do íntegron .

3. Representação Formal do Integrou Predial

O procedimento de síntese coberto pela teoria de
controle supervisório gera uma especificação
abstrata do supervi sor , que não é diretamente
utilizável para implementação prática. Assim ,
torna-se difícil obter um bom nível de integração e
modularização entre os subprocessos sem uma
representação e um modelo formai s e, por outro
lado, também é difícil estabelecer uma metodo-
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logia formal consistente com as necessidades de
flexibilidade, expressibilidade e sincronização do
processo.
Neste sentido, a teoria de autômatos pode

fornecer algumas ferramentas básicas para a mode-
lagem do íntegron predial, como mostrado a seguir.
Cada subsistema SED (Sistema de Eventos

Discretos), juntamente com seu controlador local,
pode ser modelado convenientemente por um
autômato finito determinístico (AFD) expresso
formalmente como se segue :

Mi =(Si, Xi, Yi, STi, OTi, sOi) i =1..ND
onde,
-Si: conjunto finito de estados.
-Xi = Ui u Di : conjunto finito de entradas de

controle e distúrbios.
-Yi: conjunto finito de sa ídas ou respostas.
-Ei = Xi u Yi: conjunto finito de eventos.
-STi: Si x Xi Si é o mapeamento de transição

de estados
-OTi : Si x Xi Yi é o mapeamento de transição

de saídas.
-sOi: estado inicial.
Sejam Xi*, Yi* e Ei* os conjuntos de todas as

strings finitas de elementos de Xi , Yi e Ei,
respectivamente, incluindo a string vazia e. Os
mapeamentos de transição de estados e de saída
podem ser estendidos através das seguintes
fórmulas :

STi(s, e) = s
STi(s, px) = STi(STi(s, p), x)
OTi(s, e) = e
OTi(s , px) = OTi(s, p) OTi(STi(s, p), x)

para cada x E Xi, s E Si e p E Xi* .

Os novos mapeamentos estendidos de transição de
estados e de saída serão :

STi :Si x Xi* Si e OTi:Si x Xi * Yi*

o modelo acima é conhecido como máquina de
I

Mealy (autômato com saída). A este modelo pode
ser acrescido um conjunto de estados marcados
SMi, que representam estados finais· ou estados
aceitos, associados à execução de determinadas
tarefas.
Os aut ômatos Mi também podem ser

representados segundo as possíveis seqüências de
eventos geradas pelo subsistema, que constituem a
linguagem que descreve o comportamento do
mesmo . Formalmente,

L(Mi) =(x E Xi* ISTi(sOi, x) E Si}
Lm(Mi) = ( x E Xi* I STi(sOi , x) E SMi}

é a linguagem marcada do subsistema.



Associadas às seqüências de entradas de cada
subsistema existem seqüências de saídas, que
geram uma linguagem de resposta do subsistema,
que é observada pelo supervisor para tomada de
decisões. Formalmente,

Lr(Mi) = {y E Yi* Iy = OTi(sOi, x), x E L(Mi)}
Lmr(Mi) ={y E Yi* IY= OTi(sOi, x), x E Lm(Mi)}

Conforme resultado já conhecido, as linguagens
geradas por autômatos finitos são regulares.
Seja Lp(Mi) o conjunto de todos os prefixos de

strings em L(Mi) . O comportamento do autômato
finito Mi gera uma linguagem L(Mi) = Lp(Mi).
Neste caso, L(Mi) é dita uma linguagem de prefixo-
fechado. A linguagem Lm(Mi) representa o
conjunto de strings completadas com sucesso.
Os conjuntos de entrada e saída podem ser

divididos em um conjunto de eventos controláveis
ECi e um conjunto de eventos não-controláveis
ENi. O conjunto ECi é constituído pelas entradas
de controle Ui ç Xi (ações e comandos) do
subsistema, ou seja, ECi = Ui. O conjunto ENi é
constituído pelos distúrbios Di ç Xi que afetam o
subsistema e pelas respostas Yi deste, ou seja, ENi
=DiuYi.
Os subsistemas SVC (Sistemas de Variáveis

Contínuas) são normalmente modelados por
equações diferenciais ou a diferenças. No entanto, o
objetivo do presente trabalho não abrange o
controle específico de cada subsistema SVC, como,
por exemplo, o controle de temperatura dos
ambientes. Apesar de relevante, o problema de
controle de SVC tem sido estudado exaustivamente,
com o desenvolvimento de diversas técnicas para
sistemas lineares e não-lineares, como o controle
PID (proporcional-integral-derivativo), o controle
adaptativo, o controle ótimo e, mais recentemente,
o controle fuzzy . Estas diferentes abordagens têm
tido maior ou menor sucesso dependendo da
aplicação.
Portanto, de cada subsistema SVC pode ser

extraído um modelo SED que seja conveniente para
a tarefa do supervisor, ou seja, que considere
apenas 'os estados e eventos relevantes para a
supervisão em caso-de alarme, falha ou
incapacidade do controle especializado, além dos
eventos de controle de chaveamento de modos de
operação e setpoints.
Os subsistemas SVC e seus controladores locais

podem então ser representados por abstrações SED
modeladas por máquinas de Mealy, como abaixo :

Mj = (Sj, Xj, Yj, STj, OTj, sOj)
j = ND+ I..ND+NC, NC subsistemas SVC
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Portanto, através da teoria de autômatos é
possível modelar a planta predial por uma
composição de ND+NC = p AFDs que executam
assincronamente. O sistema composto também é
um AFD que possui um número de estados igual ao
produto do número de estados de cada subsistema
AFD e possui o número de eventos possíveis igual
à soma do número de eventos de cada subsistema,
se considerarmos os alfabetos disjuntos e
eliminarmos a concorrência estrita.
Considerando a especialização e a natureza fraca

das ligações entre os subsistemas em questão, ser á
suposto que não há interação de malha aberta entre
os subsistemas, ou seja, toda a interação entre estes
é realizada através de restrições de controle
impostas pelo supervisor. Portanto, os autômatos
dos subsistemas não compartilham eventos nó
modelo inicial proposto neste artigo, ou seja, os
conjuntos de eventos são disjuntos. Formalmente,
temos :

Mi = (Si, Xi, Yi, STi, OTi, sOi, SMi), i = I ..p

o sistema produto M =II Mi é definido por

M = (S, X, Y, ST, OT, sO, SM)
com
X=uXi, Y=uYi
Ec = u ECi, En = u ENi
E =Ec uEn =Xu Y
S =11 Si
sO =(sOl, ..., sOp)

ST«sl, ... , si, .. ., sp), x) = (sI, ... , STi(si, x),
....sp), x E Xi
OT«s I, ..., si, ..., sp), x) = OTi (si, x), x E Xi

o comportamento do autômato produto também
pode ser representado através da linguagem L(M) =
L(II Mi) obtida pelas possíveis seqüências de
eventos geradas pelo mesmo.
Um supervisor para M tem como objetivo

restringir o comportamento de M segundo uma
dada especificação ou interseção de especificações,
que representam um conjunto de regras. Para
realizar a função de integração entre os
subsistemas, o supervisor não modifica os
comportamentos de malha aberta dos componentes
individuais, mas apenas estabelece as interações
especificadas através do controle da ordem relativa
dos eventos . Assim, se um determinado conjunto de
trajetórias puder ser executado em um subsistema,
existe pelo menos uma trajetória no sistema de
malha fechada (íntegron) em que isto é possível.
A especificação em que se baseia o supervisor

indica basicamente seqüências de eventos proibidas



e outras desejadas, que dão ao íntegron a
funcionalidade requerida. O supervisor realiza a
especificação observando as seqüências de eventos
geradas pelo sistema produto e agindo sobre os
eventos controláveis dos subsistemas, não tendo
qualquer efeito sobre os eventos não-controláveis.
Assim, um supervisor para M pode ser definido

formalmente como um mapeamento f: L(M) -t T ç;;;
2E onde T é o conjunto de controles admissíveis .
Cada elemento t de T é um subconjunto do
conjunto de eventos E que contém o conjunto de
eventos não-controláveis En, ou seja, En ç;;; t ç;;; E.
O controle do autômato produto M consiste no

chaveamento da entrada de controle através de uma
seqüência de elementos t l , t2, ... em T, em resposta
a uma string observada de eventos previamente
gerados. Em cada instante de tomada de decisão do
supervisor, os elementos de t representam os
próximos eventos habilitados.
A composição supervisor-sistema produto em

malha fechada que gera o íntegron pode ser vista
como uma rede de autômatos , onde as saídas dos
subsistemas são as entradas do supervisor e as
saídas do supervisor são as entradas dos
subsistemas. O comportamento do íntegron (M, f),
denotado pela linguagem L(M, f), é formalmente
definido como se segue:

a) €E L(M, f);
b) uv E L(M, f) sss u E L(M, f), v E f(u) e uv E

L(M).

Se M for acrescido do conjunto de estados
marcados ou aceitos, a linguagem controlada por f
em M será Lm(M, O = Lm(M) (') L(M, O, que
representa as tarefas que serão completadas sob
supervisão.
O supervisor definido pode ser realizado através

de um autômato com mapeamento de saída, ou seja:
SV = (Q, E, fe , fs, qO), onde Q e E são os conjuntos
de estados e de entradas, respectivamente, fe : Q x
E* -t Q e fs : Q -t T são as funções de transição de
estados e de saída e qO é o estado inicial. O
conjunto E de entrada do supervisor é o mesmo
conjunto de eventos gerados pela planta produto M
e T é o conjunto de controles admissíveis pela
planta M definido anteriormente..Nesta realização
do supervisor, fs(fe(qO, y» =f(y), isto é, a partir da
observação da string y, o supervisor restringe a
ocorrência do próximo evento ao conjunto f(y) .
Esta estrutura proposta para o supervisor permite

que haja uma memorização de seqüências de
eventos da planta através do mecanismo de
transição de estados . O supervisor SV executa em
paralelo com a planta produto M através de um
esquema de sincronização completa, em que um
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evento para ser habilitado precisa ser possível em
SVeM.
Para que o supervisor definido anteriormente seja

realizável, algumas condições devem ser atendidas
pela especificação do íntegron. Definiremos inicial-
mente a controlabilidade de uma linguagem K:
Uma linguagem K ç;;; E* é dita controlável se

KpEn (') L ç;;; Kp, onde Kp é a linguagem formada
pelos prefixos das strings em K.
Supondo que o comportamento do íntegron para a

planta produto (L(M), Lm(M» seja especificado
através da linguagem K, as seguintes condições
devem ser satisfeitas para a existência de um
supervisor e, por conseguinte, do íntegron:
I) Para K ç;;; L, existe um supervisor f tal que

LeM, f) = K sss K é prefixo-fechada e controlável;
2) Para K ç;;; Lm, existe um supervisor f tal que

Lm(M, f) =K sss K é controlável e Kp (J Lm =K.
As condições acima fornecem um algoritmo para

a construção do supervisor SV representado por
uma autômato com saída, a partir do sistema
produto M, gerando o íntegron (M, SV) que atende
à especificação K . Cada íntegron assim obtido
também é um autômato e pode ser integrado com
outros íntegrons, associando-se em rede com
supervisores, conforme o procedimento aqui
estabelecido. O íntegron é um componente
que tem um comportamento especificado, reagindo
a distúrbios e falhas segundo regras estabelecidas e
pode ser uma base adequada para a construção de
sistemas integrados de controle predial de grande
complexidade.
Portanto, a metodologia formal proposta pode ser

resumida nos seguintes passos principais:
-Representação dos controles locais dos

subsistemas SED e SVC (controles de temperatura,
iluminação, intrusão, acesso, incêndio, elevadores,
hidráulico e outros) através de modelos SED
simplificados (eventos relevantes para a
integração), utilizando autômatos máquinas de
Mealy;
-Obtenção do autômato produto;
-Deterrninação das especificações (comporta-

mento desejado) de controle integrado dos sub-
sistemas, a partir de regras de segurança, conforto e
otimização energética. Estas especificações devem
definir basicamente seqüências de eventos
proibidas no íntegron;
-Verificação da controlabilidade da linguagem

obtida pela interseção das linguagens de
especificação . Basicamente, a especificação não
deve inibir eventos não-controláveis em nenhum
momento. Caso a linguagem não seja controlável,
realizar os ajustes necessários para que o supervisor
seja realizável;



-Síntese do supervi sor , que é o autômato com
saída que atende à li nguagem de especificação
controlável, eliminando se quê nci as de eventos
proibidas no autômato produto;

-Simulação dos supervisores e controles locais
dos subsistemas com aná lis e de propriedades
comportamentais e estruturais dos modelos ;

-Implementação ou translação do s modelos
SED obtidos do supervisor e do s controles locais
para a linguagem de programação de controladores
programáveis.

4. Exemplo

Nesta seção, um exemplo simples é descrito para
ilustrar a metodologia formal proposta. Uma planta
predial sujeita a restrições de segurança e conforto
é considerada. Se uma pessoa entra em uma sala,
um operador deve ser avisado.
A temperatura da sala deve ser mantida dentro de

uma faixa de conforto. A especificação de controle
integrado , visando conservação de energia, é a
segui nte : o setpoint de temperatura da sala deve ser
aume ntado se a mesma est iver de soc upada,
retornando ao va lor norma l no momento da
ocupação. Por simplificação, será suposto que a
temperatura da sala pode ser chaveada entre dois
setpoints, setpO e setp l , com setpl < setpO.
Segundo a abordagem proposta, as especificações

de controle local, de segurança e de conforto devem
ser atendidas por controladores especializados, que
realizam as funções de detecção/a larme de intrusão
e regulação de temperatura, respec tivamente , de
forma concorrente e assíncrona.
O primei ro passo do projeto de controle

integrado, segundo a abordagem proposta, é obter
modelos SED para os subsistemas, considerando
apenas os eventos relevantes para a integração.
Assim, o regul ad or de temperatura pode ser
modelado como um SED , que reage aos eventos de
chaveamento de setpoint, alterando o seu estado ou
modo de operação . Formalmente, os d o is
subsistemas co ntro lados localmente podem ser
represen tados através dos autômatos máquinas de
Mealy descritos a seguir:

MI = (Sl, XI , Y I, STI , OTI , sOl)
S1 = {sO I , s I I }
XI = {dOI, d II }
Y I = {yO I, YI I }
ST1(sOI, dOI) =sOl , ST1(sOI , dll) =sll
STI(sll, dOI) = sOl , STI(sll, dll) = sll
OTI(sOI, dOI) = yOI, OTI(sOI , dll) = yl l
OTI(s l l, dOI) =yOI, OT1(sl l, d ll ) =yll
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Os estados sOI e s 1i indicam as condições de
sala desocupada e ocupada, respectivamente. Os
distúrbios dOI e d I i indicam os eventos (entradas)
de desocupação e ocupação, respectivamente. As
saídas yO I e y Ii indicam as respostas do
control ador às entradas e estão associadas aos
comandos de desliga e liga da lâmpada .
respectivamente.

-Controlador local de temperatura
M2 = (S2, X2, Y2, ST2 , OT2, s02)
S2 ={s02, s12}
X2 = {u02, u12}
Y2 = {y02, Y12 }
ST2(s02, u02) = s02, ST2(s02, u12) = s 12
ST2(s 12, u02) =s02, ST2(s 12, u12) =s 12
OT2(s02, u02) = y02, OT2(s02, u12) = Y12
OT2(sI2, u02) =y02, OT2(sI2, u12) =yl2

Os estados s02 e s 12 indicam as condições de
contro le com setpoint setpO e setpl ,
respectivamente. As entradas u02 e u12 indicam os
eventos de mudança de setpoint para setpO e setp I,
respectivamente. As saídas y02 e y 12 representam
as respos tas do controlador às entradas e indicam o
chaveamento efetivo do modo de operação.

-Autôm ato produto
M =MI IIM2 =(S, X, Y, ST, OT, sO)
S = {(sOl, s02), (sOl , sI2), (s i I, s02), (s I I, sI2)} =
{sO, si, s2, s3 }
X = {dO I, d I I, u02, u 12}
Y ={yOJ , YI I, y02, Y12}
Ec ={u02, u12 }
En ={dO J , d I I, yOI, YI I, y02, Y12}
E = {u02, u12, dO1, d I I, yOI, YI I, y02 , Y12}
ST/OT(sO,dO I) = sO/yO I, ST/OT(sO,d I I) = s2/y I I
ST/OT(sO,u02) =sO/y02, ST/OT(sO,u12) =s l/y 12
ST/OT(sl ,dOI) =sl/yOI, ST/OT(sl ,dll) =s3/yll
ST/OT(s I,u02) =sO/y02, ST/OT(s I,u 12) =s I/y 12
ST/OT( s2,dOI) =sO/yO I, ST/OT(s2,d I 1) =s2/y I I
ST/OT(s2,u02) = s2/y02 , ST/OT(s2,u 12) = s3/y 12
ST/OT(s3,dO I) =s l/yOI, ST/OT(s3,d 11) =s3/y I I
ST/OT(s3 ,u02) =s2/y02, ST/OT(s3,u 12) =s3/y 12
Cons iderando o autômato produto obtido , a

especificação requer que o evento u02 não possa
ocorrer entre os eventos d Ii e dOI e que o evento
uI2 não possa ocorrer entre os eventos dOI e d I I,
ou seja, essas strings devem ser eliminadas da
linguagem da planta produto através de um
supervisor. Vale observar que a eliminação dessas
strings torna s I (desocupado, setp1) e s2 (ocupado,
setpO) estados transientes do sistema.
Pode -se verificar q ue a especificação é

controlável já que requer a inibição somente dos



eventos u02 e u12, que são controláveis. Assim, o
supervisor é realizável.

-Síntese do supervisor

SV = (Q , E, fc, fs, qO)

o supervisor pode ser obtido a partir do autômato
produto da planta, desabilitando os eventos u02 e
u 12, após a observação das saída s y 11 e yOI,
respectivamente. Matematic amente,

Q = {qO, q1, q2, q3}
E = {u02, uI2, dOI, dII , yOl, yll, y02, y12}

Con siderando apenas como eventos de entrada
para o supervisor os eventos de saíd a do autômato
produto, tem-se:

fe(qO, yOI) =qO, fe(qO, yII ) =q2, fe(qO, y02) =qO
fe(ql , yO I) =ql , fe(ql , ylI ) =q3, fe(ql , y02) =qO
fe(q2, yOl) =qO, fe(q2, yll ) =q2, fe(q2, y12) =q3
fe(q3, yOl) =ql , fe(q3, yll) =q3, fe(q3, yI2) =q3

fs(qO) = {u02, dOI, dIl , yOl , y Il, y02, y12}
fs(q l) = {u02, dOI, dlI , yOl, y l l, y02, yI2}
fs(q2) ={uI 2, dOI, d I 1, yOl , y l l, y02, y12}
fs(q3) = {uI2, dO I, dI I, yOI, ylI , y02, yI2}

o s upe r vis o r definid o aci ma realiza a
especificação desejada, ger ando um íntegron , que
pode , por sua vez , ser integ rado a outros autômatos
de mesmo nível através de supervisores, conforme
a metodologi a formal proposta.

5. Conclusões
Algumas observações importantes devem ser

feitas , que servirão de base para pesquisa futura.
Primeiramente , se o número de subsistemas for

ele vado assim como o número de estados em cada
subsis tema , o qu e ocorre em cas os práti cos, o
au tôma to produto AFD resultante pode ser
extremamente complexo , com muitos estados e
grande dificuldade de visua lização das rel ações
entre os módulos originai s , di ficult and o a su a
aná lise . Além disso, a teori a de autômatos ainda
não pos su i f e rr ame n ta s podero sas p ar a a
manipulação de modelos, com análise abrangente
das suas propriedades.
Uma abordagem fo rma l a lte rna tiva para o

íntegron predi al se basei a na teori a de redes de
Petri .. É pos sível demon strar que qu alquer
autômato finito pode ser representado por uma rede
de Petri , o que permite unificar a notação para uma
representação formal mas com as vantagens de ser
mais familiar ao proj eto de controle e ainda de ter
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um tratamento hierarquico , através da rede
estendida Ghenesys que facilita a análise de
propriedades e a verificação dos algoritmos de
controle.
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Abstract: This papel' prc scnts an architccturc for thc coordcnation/supcrvision laycr of a control and
information systern. Prcciscly, it specifies the objects and opcrations that cornposc thc Information
Module (IM). The IM is responsible for the storagc and rctricval of data ncccssary for thc
eoordination/supervision laycr of a manufacturing system.

Resumo: Este trabalho apresenta uma arquitetura para o nível de coordenação/supervisão de um
sistema de eontrole e informação integrados e, mais precisamente, especifica os objetos e operações
que compõem o módulo de informações (MOI). O MOI é responsável pelo
armazenamento/recuperação das informações necessárias à coordenação/supervisão de um sistema de
manufatura.

Figura I: Estrutura Hierárquica de SICI.

A parte operativa de um sistema produtivo
realiza as transformações físicas sobre as matérias-
primas utilizando insumos e gerando os produtos

1. Introdução
"Um sistema de informação e de controle
integrados (SICI) compreende todos os aspectos de
decisão associados à operação de uma indústria,
desde o controle de máquinas e processos até a
gestão e administração [Gomide (1986)]" . A
complexidade das decisões envolvidas num SICI
pode ser reduzida organizando-o hierarquicamente
(fig. I).

acabados [Menendez-Künzle, (1989)J. É composta pelas
máquinas de usinagern, inspeção, limpeza e pelos
dispositivos de transporte/manuseio de materiais.

O nível I, comando local. efetua () com ando dos
componentes da parte operativa e a detecção e reação às
condições anormais de funcionamento apresentadas pelos
equipamentos.

Cada elemento pertencente ao nível de
coordenação/supervisão coordena as ações de um sub-
conjunto de equipamentos da parte operativa visando
atingir as metas de produção estabelecidas pelo
planejamento da produção. É sua função também, gerir
as prioridades para resolver os conflitos encontrados
durante a coordenação dos elementos controlados
utilizando informações, tais como: urgência de produção
e disponibilidade de máquinas [Andreu e.t al . (l994)J .
Ainda neste nível é importante a função de detecção e
correção de falhas e a manutenção de uma base de dados
contendo informações sobre a produção, estado de
operação das unidades produtivas. localização dos
paletes, das peças , ferramentas , etc. Uma interface de
comunieação com o operador da unidade produtiva para
acompanhamento da operação e para intervenções
também é desejável.

O nível de planejamento da produção, baseado no
conjunto de pedidos. nas necessidades de mercado ou nas
decisões oriundas do nível de gestão. nas datas limites de
fabricação e na disponibilidade de recursos , estabelece o
plano básico de produção que determina o momento da

SDI I

i

I
I

IParte Operativa I

Nivel3

Nível 4

Nível O

Nivel1

Nível 2
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entrada dos lotes de peças no sistema. As
informações típicas deste nível são [Gom86]:
disponibilidade de matéria-prima, estoques de
produtos acabados, estoques de ' produtos em
andamento, trabalhos em andamento, conjunto de
pedidos e estado atual dos pedidos.

No nível 4, encontra-se a função de
gerenciamento que é a responsável pela
comunicação com o mundo externo à companhia e
pela elaboração dos planejamentos estratégicos de
longo prazo da mesma.

O sistema de informações (SOI) é responsável
pelo armazenamento de informações relativas à
operação do sistema (ocorrências de peças, paletes,
ferramentas, rosáceas, pedidos, estado dos pedidos,
históricos, planos de processo, programas NC, etc.).
Cada nível é responsável pela manutenção das
informações que lhe interessam. Porém, ressalta-se
a existência de informações compartilhadas por
diferentes níveis, mesmo que , conceitualmente, o
SDI seja representado de forma modular para cada
nível.

Este trabalho concentra-se no nível de
coordenação/supervisão, mais precisamente, no
levantamento das informações que lhe são
relevantes. Na seção 2, apresenta-se um modelo
funcional para o nível de coordenação/supervisão.
Na 3, detalha-se o módulo de Informações (MOI).
O objetivo final é especificar o núcleo de um MOI
utilizável tanto em simulações quanto em
implementações reais.

2. Modelo Funcional de
Coordenação/Supervisão

A figura 2 apresenta o modelo funcional de uma
unidade de coordenação/supervisão. As principais
funções deste nível são :

a) interagir com os níveis superior e inferior do
SICI através do módulo de comando;

b) coordenar um sub-conjunto de elementos
pertencentes à parte operativa da planta sob seu
domínio e informar e consultar o MDI (módulo
de informações) sobre o estado atual dos
elementos comandados (sub-módulo de
coordenação);

c) gerir prioridades e resolver conflitos
encontrados na coordenação respeitando as
restrições impostas pelo plano de produção e
utilizando informações fornecidas pelo MOI
(módulo de escalonamento);

d) detectar, diagnosticar e corrigir falhas na área
sob seu domínio e informar ao MDI o estado
dos elementos em falha (sub-módulo de
detecção e tratamento de falhas);

e) coletar, armazenar (utilizando o MDI) e mostrar
dados sobre a operação da unidade produtiva, tais
como, dados de produtividade, estado de operação.
(módulo de monitoração);

f) prover uma interface com o operador permitindo o
acompanhamento dos dados de produtividade, a
intervenção na função de comando em caso de falha
ou quando requisitado (módulo interface operador);

Planejamento

Comando Local

Figura 2: Modelo Funcional de Coordenação/Supervisão.

O nível coordenação/supervisão ainda é
decomposto em 3 sub-níveis hierárquicos [Tazza et aI.
(\992)]: planta, célula e estação. Cada um destes sub-
níveis é composto por um conjunto de unidades de
coordenação/supervisão. Uma ordem de fabricação,
proveniente do nível de planejamento, é sucessivamente
refinada pelos sistemas de coordenação/supervisão da
planta, células e estações (nesta sequência)
transformando-a num conjunto de ordens para o nível de
comando local que, finalmente, dispara os processos da
parte operativa.

3. Módulo de Informações (MDI)
O MDI funciona como um integrador de todos . os
módulos, pois é responsável pelo registro e acesso às
informações relevantes para a coordenação/supervisão.
São informações relevantes, o estado dos elementos
controlados (peças, máquinas, paletes, ferramentas, etc.),
registro histórico dos estados dos elementos e políticas
de prioridades para a resolução de conflitos na disputa
por recursos.

O MDI é composto por um conjunto de classes de
objetos que representam os elementos controlados. Cada
classe possui um conjunto de operações que realizam a
evolução de estado dos objetos do sistema produtivo. As
operações implementam a integração entre o MDI e os
demais módulos. A primeira parte desta seção trata da
identificação das classes e das associações entre elas. O
resultado é o diagrama de classes [Rumbaugh (1991)].
Em seguida, os atributos de cada uma das classes são
descritos utilizando-se IMC tlrformation Modelling by
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Composition, [Durchholz-Richter (1992)] . Para
cada classe identificada descrevem-se as operações
que podem ser aplicadas e o modelo dinâmico
correspondente utilizando-se máquinas de estado .

Diagrama de Classes
A entrada para a coordenação/supervisão é um
conjunto de lotes determinado pelo nível de
planejamento . Um lote é uma ordem de fabricação
de uma quantidade de peças de mesmo tipo. Cada
lote pode ser constituído por vários sublotes. Um
sublote é formado por uma ou por mais peças que
trafegam no chão-de-fábrica sobre o mesmo palete
ou uma peça isolada despaletizada. Uma peça ,
paletizada ou não, um palete, uma f erramenta ou
uma rosácea, em um instante de tempo qualquer ,
ocupam uma posição de armazenagem pertencente
a um recurso de armazenagem. Todos os
equipamentos que possuam ao menos uma posição
destinada a receber um material são definidos como
recursos de armazenagem . Por recurso operativo
entende-se um dispositivo de transporte ou qualquer
equipamento que execute algum processo
(movimentação, carga, descarga, usinagem,
inspeção, etc.). O processo pode ser executado
sobre um material (peça, palete, rosácea ou
ferramenta).

contém

Figura 3: Diagrama de classes .

Descrição das Classes
Apresentam-se resumidamente a estrutura, as
operações e modelos dinâmicos das principais
classes de objetos : recurso operativo , peça, recurso
de armazenagem e posição de armazenagem. A
descrição completa está em [Achraf (1997)] .

Recurso Operativo
Um recurso operativo é um dispositivo que

realiza um processo que demanda tempo. Ele é
capaz de receber ordens de operação, emitir

respostas de finalização das mesmas, receber pedidos de
reserva e enviar as respectivas respostas. A figura 4
mostra a estrutura da classe.

I RecursoOperativo

PriorReserva: Hi<lnrion'I I PriurR" IoE"Re<OpcrI li Hisltír icll I

II I

I _ I
Figura 4: Classe Recurso Operativo

Descrição dos Atributos:
IdRecOperativo: identifica univocamente um

recurso operativo;
PriorReserva: define a prioridade de reserva de um

recurso operativo . É utilizada quando há mais de um
pedido de reserva para o recurso operativo. .As
prioridades de reserva podem ser as seguintes:

• FIFO: o primeiro pedido a chegar é o primeiro a
ser atendido ;

• UFO: o último pedido a chegar é o primeiro a
ser atendido ;

• Priorizar os sublotes mais adiantados ou os mais
atrasados em relação ao plano de processos ;

EstadoAtual: contém o estado atual do recurso de
acordo com o modelo dinâmico mostrado adiante;

Compartilhado: indica que um recurso operativo é
ou não é compartilhado com o nível hierárquico superior
de controle em relação àquele ao qual ele pertence;

Histórico: contém os estados assumidos pelo
recurso ao longo da simulação/operaç ão do sistema bem
como os instantes de mudança dos estados ;

ListaPedidosReserva: contém os pedidos de
reserva para o recurso;

ListaRespostasReserva: contém as respostas aos
pedidos de reserva;

ListaComandos: contém a lista de comandos a
serem executados pelo recurso operativo;

ListaRespostasCmdos: contém a lista das respostas
dos comandos executados ;

Operações
Criar: cria um recurso operativo;
Reservar: Insere um pedido na lista de pedidos de

reserva. O pedido será tratado de acordo com o atributo
PriorReserva .

ConsumirReserva: consome uma reserva da lista
de respostas aos pedidos de reserva do recurso;

VerificarReserva: apenas verifica a presença de
reserva na lista de respostas aos pedidos de reserva ;
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•
IdMedida: ErroAtual:

I t4 . ..

Histórico: contém os estados e as posições de
armazenagem assumidos pela peça ao longo da
simulação/operação bem como os instantes das mudanças
de estado ou de posição de armazenagem;

ListaVlrsMedidas: contém os valores das medidas
da peça e valor do erro inserido pelas máquinas;

Operações:
Criar: cria uma peça. A criação ocorre quando o

escalonador decide pela entrada de um sublote de peças
no sistema;

MudarEstado: muda o estado de uma peça. O
novo estado pertence ao conjunto {Alançar,
AoperarArmaz. Aoperar'Iransp, Operação,
Operada Transp, Operadaérmaz, Transp, ArmazCélula,
Armazl'lanta, Finalizada}. Somente as mudanças
definidas no modelo dinâmico são permitidas. Quando a
ocorre uma troca de estado, insere-se um registro no
histórico;

Mover: muda a posição de armazenagem de uma
peça;

PeçaPosArmaz: retoma a posição de
armazenamento ocupada por uma peça;

PeçaPaletizar : associa uma peça a um palete;
Despaletizar: desfaz a relação da peça com seu

palete atual;
PeçaPalete: Retoma o identificador do palete

associado à peça;

Modelo Dinâmico

Peça

Histórico:

I§

IdPalele :

PosArmaz:

I

Figura 6: Classe Peça.

IdSubLote:

IlêéJ
EstadoPlanoProc:

ListaVlrsMedidas:

IdPeça:Iºªª
EsladoAlual:

Figura 5: Modelo Dinâmico do Recurso Operativo

Um recurso operativo no estado Livre,
mediante solicitação de reserva proveniente do
módulo de comando, passa a Reservado. Outra
alternativa é passar diretamente ao estado
Operando. Um recurso Reservado pode operar um
material passando ao estado Operando. Quando a
operação é enc errada o recurso pode ser liberado.
(Livre) ou continuar Reservado. Um recurso
Reservado pode ser liberado passando ao estado
Livre. Observe que de qualquer um dos estados já
descritos pode-se passar ao estado Quebrado . Do
estado Quebrado passa-se ao estado Reparo . A
cada mudança de estado um registro é inserido no
histórico permitindo que o módulo de monitoração
obtenha informações sobre a utilização do recurso .

Modelo Dinâmico

Executar: insere um comando na lista de
comandos do recurso operativo;

ConsumirResp: consome uma resposta da
lista de respostas dos comandos relativa à execução
de um comando;

VerificarResp: apenas verifica a presença de
uma resposta na lista de respostas;

MudarEstado: realiza a mudança de estado
para um dos estados do conjunto: {Livre,
Reservado. Operando. Quebrado. Manutenção}.
Somente as mudanças definidas no modelo
dinâmico são permitidas (figura 5).

Estado: retoma o estado atual do recurso de
operativo.

Peça

Descrição dos Atributos:
IdPeça: identifica univocamente uma peça
IdSubLote: identifica o sublote ao qual a peça

está associada;
IdPalete: identifica o palete ao qual a peça

está associada;
EstadoAtual: estado atual da peça de acordo

com o modelo dinâmico apresentado adiante;
EstadoPlanoProc: estado atual da peça

relativo ao plano de processos;
PosArmaz: posição de armazenagem onde a

peça se encontra;
Figura 7: Modelo Dinâmico para Peça.
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Consider ando os níveis hierárqu ivos de
coordenação/supervisão uma peça pode encontr ar-
se em uma estação, célula ou plant a.

Uma peça permanece no estado Alançar até
que o escalonador decid a pelo seu lançamento no
chão-de-fábrica. Lançada, a peça vai a uma estação
onde permanece no estado Aope rar/crma: no
armazém de entrada aguardando por uma operação .
Durante o transporte até a máquin a e sua descarga
na máquina ela permanece no estado
Aoperar'Iransp até que a operação se inicie. Neste
momento passa ao es tado Operação. Terminada a
operação, a peça permanece no estado
OperadaTrallSp durante seu transporte até o
armazém de saída e, quando lá chega, passa ao
estado Operada/vrmaz.

Uma peça Operada/uma; aguarda a decisão
do esca lonador sobre a próxima operação e o local
de sua realização. Decisão tomada, a peça é
conduzida até a estação . Durante este transporte ela
passa ao estado Transp , Caso seja armazenada
temporariamente em algum armazém da célula ela
passa ao estado Armat.Célula . Ao chega r na estação
destino a peça entra no estado Aop erar/vnna;

Quando uma peça necessita visitar estações
pertencentes a células distintas então ela deve
utilizar o sistema de transporte da planta. Para
utilizá-lo ela passa ao estado An nazi'lant. Uma vez
em transporte, a peça passa ao estado Transp e
chegando na es tação des tino entra em
Aoperar/vrma t . Acabadas todas as operações
previstas no plano de processos a peça pode passa r
ao estado Finalizada.

Recurso Armazenagem
Por recurso de armazenagem entende-se um

armazém, uma máqu ina-ferramenta ou qualquer
outro equipamento destinado a conter, durante o
período de uma operação ou de uma espera, um
conjunto de sublotes de peças, de paletes, de
rosáceas ou de ferramentas.

ListaPedidosReserv: pedid os de reserva que ainda
não foram atendidos;

ListaRespostasReserv: respostas aos pedidos de
reserva;

PriorReserv: prioridade para rese rvar uma das
posiçõe s do recurso de armazenagem. É util izada quando
há mais de um pedido de reserva para o mesmo recurso.

• FIFO : primeiro pedido a chega r é o primeiro a
ser atendido ;

• UFa: o último pedid o será o mais pr ioritário ;
AlgRese rv : algoritmo a ser utiliz ado na reserva de

uma das posições de armazenagem do recurso (as
pos ições de armazenagem são descritas em seguida).

• Reserv eôualquerllma : reserva a leator iamente
uma das posições no estado Livre;

• Reservel'rimeira Crescente; reserva a primeira
posição Liv re do equipamento pesqui sand o na ordem
cresce nte das posições;

• Reservel'rinieiralrecre scente: reserva a primeira
pos ição Livre do equipamento pesqui sand o na ordem
decrescente das posições;

• Reserv el'artindoCentro: reserva as posições
pesquis ando-se primeiramente a posição do centro e
depois as vizinhas;

• Reservelvlaisi'rtiximo : reserva a posição mais
próxima de uma posição dada;

RestriçãoReserv: estabelece as res tnçoes na
reserva de uma posição de armazenagem. Por exemplo,
pode-se desejar que uma posição do recurso fique livre
quando ex iste uma peça em operação na estação (para
impedir situações bloqueantes). Os valores possíveis para
o atributo Restriç ãokeserva são : .

• Semkestri ções: não há restrição para a reserva
das posições de armazenagem;

• Deixelhnal.ivre: a reserva somente é efetuada se
existirem duas pos ições livres;

Compartilhado : indica se o recurso é ou não
compartilhado com o nível hierárquico de
coordenação/supervisão super ior ao qual ele pertence.
Um recurso compartilhado pode ser reservado tanto pelo
nível ao qual ele pertence quanto pelo nível superior.

, RecursoArmaz

Figura 8: Classe Recurso de Armazenagem

Descrição dos Atributos:
IdRecArmaz: identi fica univocamente um

recurso de armazenagem;

Operações
Criar: cria um recur so de armazenamento;
Reservar: insere um pedido de reserva para o

recurso;
ConsunúrReserva: consome uma reserva da lista

de respostas dos pedidos de rese rva;
Reserva: verifica a exis tência de uma reserva na

lista de respostas dos pedidos de reserva;

Posição de Armazenagem
Um recurso de armazenagem é comp osto por uma

ou mais posições de armazenagem. Por exemplo. um
buffer pode ter capacidade para 5 palet es. Cada um
destes espaços deve ser mapeado para uma posição de
armazenagem.

AlgReserv

I' AIgR"j

CompartilhadoII

PriorReserv

ReslriçãoReservII RccArm"1

ListaPedidosReserv: ListaRespReserv:

II I pOdRS\1 -- _ I III RO'PRS\l ---

IdRecArmazII RocArlll"i
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módulo de informações responsável pela integração dos
módulos do nível coordenação/supervisão. O MOI é
composto por um conjunto de objetos, cada um com suas
operações e modelo dinâmico. As operações
implementam a integração entre os módulos e o modelo
dinâmico dita as mudanças de estado permitidas. A partir
desta especificação pretende-se estabelecer um núcleo
mínimo necessário para simular e implementar um
sistema produtivo real. As classes definidas permitem a
extração de dados de produtividade do sistema
controlado (atributo Histórico), o comando dos
elementos e escalonamento das atividades. Este trabalho
está inserido em um contexto maior, o da ferramenta
Analytice para projeto e análise de Sistemas Flexíveis de
Manufatura. Analytice permite a simulação do nível
comando local. Encontra-se em implementação a ligação
do simulador com equipamentos reais. O próximo passo
é a implementação do nível de coordenação/supervisão.

I PosiçãoArmaz
IdPosA rmaz:

IdRecArmaz Posição EsladoAlual Histórico

[::31 1 Intei"1 IIE.<IRecArma1 II
II I

Figura 9: Classe Posição de Armazenamento.

Figura 10:Modelo Dinâmico para Posição de
Armazenagem

Operações
Criar: cria uma posição;
MudarEstado: realiza a mudança de estado

de uma posição para um dos estados do
conjunto: ILivre, Reservada, Ocupada} .

Estado: estado atual da posição de
armazenagem;

IdRec: retoma o identificador do recurso
associado a uma dada posição.

Atributos
IdPosArmaz: identifica a posição de

armazenamento dentro de um recurso de
armazenagem. É composto por duas construções:
(I) IdRecArmaz que identifica o recurso de
armazenagem e (2) Posição que identifica uma
posição dentro do recurso de armazenagem.

EstadoAtual: contém o estado atual do
recurso de acordo com o ciclo de vida mostrado em
seguida;

Histórico: contém os estados assumidos pela
posição de armazenagem ao longo da simulação
e/ou operação bem como os instantes de mudança
dos estados.

Modelo Dinâmico
Uma posição de um recurso de armazenagem

normalmente inicia no estado Livre . Mediante
solicitação de reserva proveniente da planta, da
célula ou da estação passa ao estado Reservada,
quando não há reserv a, vai diretamente ao estado
Ocupada . Uma posição Reservada pode receber um
material passando a ser Ocupada. Na retirada de
um material a posição pode voltar ao estado Livre
ou continuar Reservada . Uma posição Reservada
pode ser liberada passando ao estado Livre.

4. Conclusão
Este artigo apresentou uma arquitetura para o nível
de coordenação/supervisão de um sistema de
controle e informação integrados. Especificou-se o
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Extraindo Automaticamente Informações
Hidrodinâmicas de um Sistema CAD 3D para

Auxiliar no Projeto de um ROV
Ma r cos de S.G.Tsuzuki'
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'Dep art amento de Engenharia Mec ânica/Mccatr ônica
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Abs tract: In this work wc will desen he the adaptat ions done in a So lid Mod eling Sys tcm with the
objectivc 01' supp ly ing spccific inlorrna tio ns lo a id lhe projcct uutoma tion of a ROV (Re rno te ly
Op erat ed Vc hic lc) with a grc at levei of detai l. Usua lly, only lhe initi al phases - with low leveI of detail
- are done manual ly. Using So lid Modeling techniques il is possihle to represent geornetric
informati on with unambigui ty, co nscqucntly it is possi ble to use the co rn pute r in phases with higher
leveI 01' details. Howcvcr, as thc ncccssa ry inforrnati on is very spccific it was not accec iblc at th e user
leveI.

Resumo: Nest e trab alho descreveremos as ada ptações reitas em um Sistem a de Modelagem de
S ólidos, com a fina lidade de for necer inform ações especí ficas para auxi liar na automação do projeto
de um ROV C'Remotclv Opcratcd Vehicle") com grande nfvc l de de talh amento . Co nve nc iona lme nte ,
ape nas as etapas inic iais - com po uco nível de detalh ament o - são feitas de forma manu al. Utilizando-
se t écn icas de Modelagem de S ólidos é possível representar sem ambig üidade as informações
geo mé tricas, conseq üent emente util izar o computado r em etapas com maior nível de detalhe.
Ent retanto, isto não era possível pela ausência destas informações ao nível do usuário e pe la falt a de
um Sistema Int egr ador dos vários pro cedimentos existent es para o projeto de um ROV.

Figu ra 1. Espiral de Proj eto de um ROV.

Planta Elétrica
Sistemas Auxiliares

Controle

Requisitos da Missão
!

Performance Requerida

Arranjo Ger

Casco e
Estrutura

1. Introdução
Um ROV Ç'Rernot ely Opera ted Vehicle") é uma
embarcação não tripulada depende nte de um
sis tema de superfíc ie que lhe forneça energ ia. e
através de um dispositi vo o usuári o o co ntrola com
o objetivo de executar a sua específica missão. O
ROV executa vários servi ços para a industria
oceânica. tais como : inspeção . limpeza. au xílio para
mergulhadores, manutenção de equipamentos , etc .
A pesqu isa oceanográfica é um outro campo onde o
ROV possui um importante pape l: pesqui sa do
fundo do oceano , ca ptura de imagens da flora e da
fauna de abismos abi ssa is , medida das propriedades
fís icas da água, e tc.

A missão para a qual o ROV se destin a afeta muit o
o se u projeto. O projeto de um ROV ocor re de
acord o com urna filosofia de proje to chamada po r
es pira l de projeto (vi cie Fig . I) . Durant e o decorrer
do projet o, o projeti sta pe rco rre cada um dos
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Figura 2. O Sistema Integrado.

3. O Núcleo de Modelagem de Sólidos
Neste trabalh o utilizaremos o USPDesigner [Tsuzuki
( 1993)] que é um Modelador de Sólidos com arquitetura
aberta . É possível modelar sólidos complexos pela

forneçam as informações geométricas necessárias para o
procedimento específico [Mântylâ (1988)] . Entretanto,
esta qualidade não é utilizada de forma eficiente, pois ,
sendo a informação muito específica ela não est á
disponível ao nível do usuário em Modeladores de
Sólidos genéricos. Sendo necessário, portanto, o
desenvolvimento de procedimentos específicos para obtê-
las.

ANIMAÇÃOPROPRIEDADES
rrsrcxs

USPDesigner

SIMULADOR

PROPRIEDADES
HIDRODlNÂMICAS

2. O Sistema Integrado
A partir das necessidades derivadas do projeto do ROV,
é necessário uma ferramenta que auxilie o projetista de
ROVs nos vários procedimentos de projeto. O controle
do arranjo geral e a determinação das propriedades
hidrodinâmicas são procedimentos da esp iral de projeto
que estão relaci onados de forma muito estreita. Segundo
Almeid a [1996], uma ferramenta útil para o projeto de
um ROV necessita incorporar os seguintes módulos:
modelagem geométrica, análise das propriedades físicas
(peso, volume, momento de inérci a, etc.), determinação
das prop riedades hidrodinãmicas, simulação numérica do
movimento do veículo e é conveniente que possua um
módulo de animação para fornecer ao projetista uma
sensação gráfica do que está ocorrendo. A conexão entre
todos estes módulos é um sistema integrado cuja
arquitetura pode ser vista na Fig. 2.

Dentro deste contexto, explicaremos como foram feitas
interpretações para adaptar um Sistema de Modelagem
de Sólidos com a finalidade de fornecer as informações
necess árias . Isto só foi possível devido à arquitetura
aberta do Modelador de Sólidos escolhido, e nós
acreditamos que a atual tendência é que surjam cada vez
mais sistemas de CAD com arquitetura aberta facilitando
a integração de vários módulos, inclusive módulos com
necessidades específicas.

Um sistema de modelagem representa o modelo de
forma única e sem ambigüidades. Desta maneira, é
possível desenv olver algoritmos que manipul am as
informações contidas em um modelo e que

procedimentos que compõem a espi ral. Ele
desenvolve cada procedimento até o limite que
pode ser atingido em um determin ado mornento. .
para assim passar para o próximo procedimento.
Cada ciclo completo aumenta o número de
informações do proj eto [Almeida (1996)].

A divis ão em proc edimentos pode conduzir a uma
interpretação inco rreta de que cada procedimento é
independente um do outro, e isto não é verdade.
Três dos procedimentos estão intimamente relacio-
nados: arranjo geral, controle (manobrabilidade) e
propriedades hidrodin âmic as [Sayer (1993)]. A
modi ficação de um procedimento implica em
possíveis modificações nos outros dois
proced imentos. A solução para o problema de
controle pode ser uma modifi cação no arranjo geral
do ROV , que por sua vez irá modificar a sua
manobrabilidade e a sua hidrodinâmica. Apesar
desta grande interação entre os vários
procedimento s de projeto , não existem sistemas
integrados para auxiliar o projeto de ROVs.
Geralmente, a integração acontece em áreas
isolada s, surgindo dificuld ades em transferir dados
de um procedimento para o outro.

O projeto em espiral nos deixa claro a necessidade
de uma rápida convergência com o obje tivo de
criarmos o menor número de protótipos e,
conseqüentemente, redu zir o custo total do projeto.
Acreditamos que ex istam pelo menos duas barreiras
para que es ta rápid a conve rgência ocorra :

I. Total falta de dad os experimentais com relação
a sólid os compl exos, existindo apenas dados
experimentais com relação a sólidos primitivos;

2. Falta de informação sobre como proceder em
algumas situações intermediárias entre dois
dados experimentais.

Segundo o procedimento manual convenc ional,
eram feita s análises caso a caso e optava-se por uma
ou outra solu ção levando-se em conta o bom senso.
Entretanto, na form a automática que estamos
propondo, onde o volume de informações é muito
maior , torna-se impraticável esta avaliação caso a
caso. Para contornarmos esta situação foi necessár ia
uma formalização do probl ema, definindo-se tipos
de primitivos disp oníveis e quais métodos estão
associados a cada tipo de primitivo. Com isto
so lucionamos parci almente o segundo problema. O
prime iro prob lema e a complementação para a
solução do segundo problema foram propostos por
Almeida ( 1996) .
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Figura 3. Um ROV modelado pelo USPDesigner.

combinação de sólidos primitivos. Ele foi
desenvolvido baseando-se na estrutura half-edge,
variação da winged-edge . Também foram definidos
Operadores de Euler que são operadores básicos
que manipulam a complexa estrutura half-edge,
escondendo fatores de implementação. O ROV que
foi utilizado como estudo de caso e que foi
modelado pelo USPDesigneI' pode ser visto na Fig .
3.

4. Domínio da Aplicação
O conjunto de tipos de primitivos que podem ser
utilizados para modelar o ROV compõem o domínio da
aplicação. Para este estudo, analisando os dados
experimentais existentes, pudemos classificar os tipos de
primitivos de interesse: placas e barras . Entretanto,
resolvemos considerar também o tipo de primitivo sólido
ao qual associaremos um conjunto parcial de dados
experimentais. Portanto, teremos três tipos de primitivos:

------'CJ
L

UII/a placa 1'11111 dimensão
principal L» O

UIII s álido1'1111/ diIl/CIl.WIII
principal L - O

í------ytJ
I I

l Um" b",m , a", ,------------,

principal L > O

L

Figura 4. Dimensões relevantes de uma barra, um sólido e uma placa.
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Se dir- I! =O então a barra é normal.

Se dir -li "#O então a barra é oblíqua.

Perfil do cilindro

Figura 5. Determinação da atitude de uma barra de acordo com a direção de fluxo.

placa, barra e só lido. As informações necessá rias
para esta análise são:

• caracte rística geométrica;
• distância relativa;
• dime nsão pr incipal;
• ordenação de posição;
• interferência entre primitivos;
• área projetada;
• volume, momen to de inércia e cen tro de

gravidade.

4.1. Tipos de Geometria
o ROV é modelado por instanciação de primit ivos,
de modo que informações geométricas adicio nais
são assoc iadas a cada instância. Conforme
comentamos anteriormen te, temos três tipos de
primitivos: placa, barra e só lido. A Fig. 4 exibe as
dimensões específicas de cada tipo de primitivo, a
Tabela I associa o tipo de contorno e a
característica geométrica a cada tipo de primit ivo.

Tabela 1. Definição do contorno e da característica
geométrica de cada tipo de primitivo, onde A
significa arredondado e P significa aresta em ponta

Tipo Contorno Característica
Geométrica

BARRA Círculo A
Quadrado P
Triângulo P
Retângulo P
Elíptico A
perfil "L" P
perfil "T" P
perfil "I" P

SÓLIDO Esfera A
Cubo P
Prisma P
Pirâmide P
Cone A ou P

PLACA Nenhum P

A Fig. 5 define a atitude de uma barra de acordo com a
direção do fluxo.

A atitude da barra é definida pela análise do produ to
esca lar entre a direção do fluxo e a normal da seção
transversal da barra. No caso de uma barra, de acordo
com o resultado do produto escalar, a atitude é definida
como no rmal ou ob líqua; e para o caso de uma placa o
procedimento é semelhante sendo a atitude definida
como normal ou tangente. Apesar de existirem duas
situações bem defi nidas, a literatura não é cla ra em como
gerenc iar as transições entre uma situação e outra.

4.2. Distância Relativa
A distância rela tiva, como pode ser vista na F ig. 6, altera
de acordo com o sentido do fluxo. Existem duas
distâncias relativas: uma é para lela à direção do fluxo,
definida na figura por L; e a outra é perpendicular à
direção do fluxo, definida na figura por T. Na
determinação da distâ ncia relativa entre dois primitivos
foram utilizados os seus centros de gravidade como base
para o cálculo.

4.3. Dimensão Principal
Seguindo a metodologia experi mental para obtenção de
coeficientes hidrodinâmicos, a determinação da dimensão
principa l está associado com o tipo de primitivo; assim,

Figura 6. Determinação da distância relativa entre os
pontos CC; e CC i .
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No c'lI Xo r1"/11IU1I"o/ '(/ fflflg/'IIfI'
ti dinTlio dI' puxo, 11t1i/ll/ 'f1.VtI/1
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c:=>
c:=>

c:=>
c:=>
c:=>

Figura 7. Dimensão principal de uma placa tangente e outra normal à direção de fluxo .

Figura 8. Dimensão principal da barra.

cada um dos tipos - barras, placas e sólidos - possui
o seu procedimento próprio. A dimensão principal
de um primitivo de tipo barra é definido como a
maior dimensão da seção transversal de uma barra
na direção do fluxo, como pode ser visto na Fig. 8.

No caso de um primitivo de tipo placa, para cada
atitude - que é definido pela direção do fluxo
(normal ou tangente) - existe um método para
encontrar a dimensão principal. No caso tangente, a
dimensão principal é a maior dimensão definida
pela intersecção entre o plano da placa e o plano

Sq'iill transversaldI' 11/11"
barra til' acordo com O/l/til/O

r!tjiflitio 11l'/a dirq"tiodo
tinsn ru nnnnuí uo prrjil du
burru:

/

+ vértces

normal ao fluxo. No caso normal, a dimensão principal é
a menor dimensão da face da placa onde o fluxo incide
(veja Fig. 7).

No caso de um primitivo de tipo sólido, a situação á pior ,
pois dependendo da atitude e do tipo do sólido é possível
definir um procedimento diferente para determinar a
dimensão principal. Com o objetivo de definir um
algoritmo genérico, simplificamos o cálculo da dimensão
principal para ser a maior distância entre os vértices do
polígono definido pela projeção do sólido de acordo com
a direção do t1uxo (veja Fig . 9). Este procedimento é
genérico e pode ser aplicado a qualquer sólido e é
independente da atitude. Além do mais, ele possui
consistência física na medida em que a área projetada e a
resistência ao fluxo estão relacionados.

4.4. Ordem de Posicionamento
A ordenação dos primitivos deve ocorrer conforme
ilustrado na Fig. 10. Com este procedimento é possível
determinar quais primitivos estão à frente e quais
primitivos estão para trás segundo a direção do fluxo.
Para isto, é necessário determinar as dimensões relativas
entre os primitivos que estão sendo estudados no
momento. Observando a Fig. 10, o caso de estudo da
esquerda possui a seguinte ordenação: I > 2 > 3; e o caso
de estudo da direito possui a seguinte ordenação: I = 3 >
2.

Árt'/I prtljl'//ltitl til ' IIJIJ .wílidodf'
acordo com li rlirf'pl0 tio f1nw .A
dilll/'/IJ/7opr il/t'i/'f/fét!t:(illitllld/'acordo com ('.\'/11Jlmjt'Çlltl ,

4.5. Determinação da Interferência entre
os Primitivos
A partir de um determinado valor de dimensão relativa
dizemos que dois primitivos não interferem entre si.
Neste estudo, nós assumiremos por hipótese, que este
valor é equivalente a quinze vezes a dimensão principal
do primitivo em estudo. No procedimento de
determinação da interferência, os seguintes passos devem
estar presentes:

Figura 9. Dimensão principal de urn sólido.
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F igura 10. Ordem de posicionamento para duas situ ações de direção do fluxo com o mesmo arranjo físico .

I ) Todos os pnrrunvos que estão para trás de
acordo com a direção do fluxo em relação ao
primitivo em estud o são rejeitados ;

2) Todos os primiti vos que estão distantes mais
que quinze vezes a dimensão principal do
primitivo em estudo são rejeitados.

Desta maneira, apenas os pr imitivos que estão à
fren te e suficientemente próximos do primitivo em
estudo interferirão sobre ele .

Concluindo, para solucionarmos o problema de geração
automática de propriedades hidrodinâmicas foi
necessano, primeiro, definir o domínio da aplicação -
taxonomia de primitivos (vide tabela· 1), e em seguida
definirmos os procedimentos associados a cada tipo de
primitivo .
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Abstract: !his paper describe a proposal of a software management of a flexible manufacturing cell
developed in language C, which control at the same time four cell's components. The communication
among the microcomputer management and the too components of cell is based at a type star

data architecture, RS232-C standard that utilize specific protocol to each your
equipments.

Resumo: Este artigo descreve uma proposta de um software gerenciador de uma célula flexível de
manufatura desenvolvido em linguagem C, que controla simultaneamente quatro componentes de
uma célula. A comunicação entre o microcomputador gerenciador e os demais componentes da célula
é baseada numa arquitetura de comunicação de dados tipo estrela, padrão RS232-C que utiliza
protoco los específicos para cada um dos equipamentos.

Introdução
A automação industrial iniciou-se com o
desenvolvimento, dentro das empresas de
manufatura, das chamadas ilhas de automação.
Estas ilhas são subsistemas que apresentam a
automação de alguns processos organizacionais ou
produtivos que, a principio, não possuíam
características de interfaceamento ou comunicação
com outros subsistemas para a exploração mais
racional das novas tecnologias de automação .
[Politano, (1993)]

Uma das novas tecnologias de automação
existentes hoje é chamada de FMS (Flexible
Manufacturing System). Existem várias definições
na literatura [Fine, (1989) ; Kochan , (1986); Kunzle,
(1990) ; Lepikson, (1990.)] sobre sistemas flexíveis
de manufatura; de um modo geral , trata-se de um
sistema que conecta estações de trabalho
automatizadas com um sistema de manipulação e
armazenamento de materiais. Tem como objetivo
fornecer uma capacidade de produção automatizada i

em multiestágios para uma maior variedade de
peças, que são tradicionalmente feitas em uma linha
de transferência não flexível, altamente
automatizada. Estes sistemas fornecem
flexibilidade devido a possibilidade das operações

serem executadas em diferentes estações de trabalho e o
fluxo de peças entre as estações poder ser variado de
acordo com o controle da produção, via software.

Em função da complexidade do processo de
fabricação , no FMS pode-se segmentar as etapas de
processamento em algumas sub-etapas: diversos FMC's
(Flexible Manufacturing Cell) se completam em sua
respectiva especialidade, para fornecer a peça
processada. [Lepikson, (1990)]

De uma forma geral, uma célula flexível de
manufatura pode ser definida como um grupo de
recursos de manufatura, consistindo de máquinas e
estações de trabalho que são organizados e programados
como uma entidade para aceitar peças discretas, sub-
montagens e materiais. A célula adiciona valor através
do processamento criando um novo produto identificável
como sua saída. As células podem ser automatizadas,
semi-automatizadas, operadas manualmente, ou uma
combinação de todos os três tipos. [Politano, (1993)]

O departamento de Engenharia Mecânica da
EESCIUSP, do campus de São Carlos, vêm
desenvolvendo um plano para capacitação tecnológica
nesta área. Uma das atividades de pesquisa é o uso de
uma célula flexível de manufatura, constituída por quatro
componentes, que é empregada na produção de peças
individuais. Ela é extremamente versátil quanto a
mudanças de peças; uma vez disparado o processo de
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fabricação, ela realiza todas as operações
necessárias, sendo que, para alterar o tipo da peça,
basta alterar a programação de seus elementos.
Espera-se que através da simulação desta célula
flexível, possa-se demonstrar e pesquisar o
processo de informação entre seus componentes.

Descrição da célula flexível de manufatura
A célula flexível de manufatura é composta por um
centro de usinagem controlado por CN, um
manipulador mecânico (robô), um veículo auto-
guiado (AGV) e um magazine automatizado, todos
controlados por um microcomputador gerenciador
da célula (MGC) que por sua vez, se comunica com
o restante da Fábrica Integrada Modelo (FIM), .
utilizando uma rede local, padrão ethemet. [Valerio
Netto, (1995)]

O centro de usinagem citado é uma máquina
ferramenta CNC para a usinagem de peças
prismáticas. Possui uma mesa para fixar peças com
capacidade de rotacionar em giros de 90 graus e
dispositivos para permitir a automatização das
operações de carga, descarga e usinagem da peça.

A operação de abertura/fechamento da porta é
realizada por um pistão pneumático fixado na porta
do centro de usinagem. Este pistão é acionado por
uma eletro-válvula controlada pelo MGC. Esta
mesma eletro-válvula é responsável também pelo
dispositivo de fixação da peça instalado sobre a
mesa do centro de usinagem.

O manipulador mecânico é basicamente um
robô reprogramável e muItifuncional que possui
seis graus de liberdade e foi projetado para
movimentar materiais, peças, ferramentas ou
dispositivos especiais através de movimentos
programáveis, que executam tarefas variadas.
[Morandin Jr., (1994)] Sua função básica é
realizar carga/descarga de peças paIletizadas entre o
veículo auto-guiado (AGV) e o centro de usinagem

O veículo auto-guiado (AGV) é um sistema de
carga, transporte e descarga, controlado por um
microcomputador de bordo, sem a presença de um
operador. Ele é equipado para seguir uma guia
flexível, a qual pode ser facilmente modificada ou
expandida. [Gunsser, (1988)] Sua função é
transportar ferramentas e/ou pallets de peças desde
os locais de armazenagem até os .locais de trabalho
ou vice e versa, seguindo trajetórias
preestabelecidas com base na otimização do layout
de trabalho do chão de fábrica.

Na célula foi utilizado um AGV do tipo
transportador de carga unitária devido a ele permitir
carregar, sobre si mesmo, cargas simples ou
múltiplas, sendo usualmente bidirecional, isto é,
pode trafegar em direções opostas ao longo da guia.
Sua maior aplicação está em áreas onde há

movimentação de material aleatório, pouca ou média
quantidade de carga, com múltiplos pontos de parada.
[Morandin Jr., (1994)] .

O magazine automatizado é um sistema de
armazenagem de material para processos de fabricação.
Ele é constituído de nichos onde o material é
armazenado sem a intervenção humana, com operações
de carga/descarga controlados por computador. Suas
vantagens estão na possibilidade do controle
computacional do material em processo; situação e
localização on-line do material (peças, ferramentas,
palletsy nos subsistemas do FMS. Permite a redução de
inventários, eliminação do manuseio repetitivo de
materiais, aumento da produtividade, aumento da
segurança e redução das perdas por danificação e erros
de localização.

No projeto da célula flexível de manufatura, foi
implementado um sistema automatizado de armaze-
namento e entrega de paIlets chamado AR/RS.

O sistema AR/RS é basicamente formado por
estantes de armazenamento, ao longo das quais move-se
uma máquina de carga/descarga automatizada (máquina
de CID) . Esta máquina de CID normalmente é um
elevador, no qual é fixado um carro de transferência, e
através da elevação/abaixamento deste carro, é
selecionada uma linha de armazenamento. Após o
posicionamento na localidade desejada, o carro de
transferência se encarregará de : coletar/armazenar o
pallet. O armazenamento/entrega de materiais é feito
numa região denominada estação de entrada/saída,
localizada no extremo das estantes de armazenamento.

Através da implementação de um controle
computadorizado, o sistema opera automaticamente,
sendo necessário apenas a troca de dados entre o
computador controlador do magazine e o MGC.

Este sistema apresenta como características
principais: operação automatizada, capacidade de
armazenamento de pallets nos dois lados do corredor,
flexibilidade de disposição das localidades
(compartimentos) de armazenamento, modularidade ,
compatibilidade com o dispositivo de transferência de
cargas utilizado no manipulador e integração ao sistema
de manipulação de materiais. [Tronco, (1992)]

Na figura I é mostrado o layout da célula de
manufatura flexível (FMC) desenvolvida no
Departamento de Eng. Mecânica da EESC/USP.

Funcionamento e monitoramento gráfico dos
componentes da célula
Dentro do ambiente da célula, o controle,
sequenciamento e sincronismo de operações dos
elementos componentes do sistema de manipulação de
materiais (AGV, Magazine Automatizado e
Manipulador) e da estação de processamento (Centro de
Usinagem) é realizado pelo MGC (Microcomputador
Gerenciador da Célula).
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Figura 1 - Célula de Manufatura Flexível do LAMAFE. [Morandin Jr., (1994)]

Este processo é realizado seguindo uma
sequencia padrão de trabalho ; apenas um dos
componente é acionado de cada vez.

Quando ocorrer uma liberação de uma ordem
de fabricação, o MGC envia o programa de
usinagem (programa CN) para o centro de
Usinagem, em segu ida é acionado o magazine
automatizado para buscar uma peça bruta na estante
porta pallets, esta peça será depositada sobre o
AGV, utilizando-se para isto, a máquina de
carga/descarga.

O AGV por sua vez, levará a peça até as
proximidades do manipulador, o qual irá retirá-Ia
da plataforma do veículo e colocá-Ia na mesa de
fixação do centro de usinagem . Posteriormente é
acionado o dispositivo de fixação da peça na mesa
(cilindro pneumático) e fechada a porta de
segurança, permitindo assim a execução do
programa de usinagem.

Tão logo a peça esteja pronta, o movimento
inverso será feito, até a armazenagem . Com
relação' a este armazenamento foi padronizado que
a peça usinada retome para o mesmo nicho de que
foi retirada anteriormente.

Todo este procedimento possui um
monitoramento gráfico realizado pelo MGC.

No canto superior esquerdo (figura 2) é
possível saber qual dos componente da célula está
em funcionamento no momento, para isto basta
observar qual deles está com a marcação A
(Ativado), setada; no caso do exemplo da figura 2,
o magazine automatizado é o que está em atividade .
Pode-se saber também a localização do AGV, se

ele está perto do magazine ou do centro de usinagem,
através das marcações próximas a estes componentes (no
caso do exemplo, ele está perto do magazine). A
marcação AI (Alerta), se estiver setada, indica a
existência de algum problema no componente da célula
correspondente.

No canto inferior esquerdo é possível fazer essa
mesma visualização, porém em forma de porcentagem
de utilização da máquina . Existe também um relógio
marcando o horário de início de cada processo.

No canto superior direito existe a visualização do
número da ordem de fabricação da peça a ser usinada, e
o código da unidade desta peça. Esses dados são
passados como parâmetros no início da execução do
programa principal. Existe também a sinal ização do
status da peça: E (Espera) indica que a peça está
esperando para ser usinada, D (Desenvolvimento)
significa que esta peça está sendo usinada no momento e
L (Liberada) indica que a peça finalizou sua usinagem e
está liberada. Este quadro, na verdade é um histórico das
dez últimas peças produzidas no sistema.

No canto inferior direito existe um quadro que
servirá também para armazenar o histórico das dez
últimas peças supervisionadas, marcando quanto tempo
cada uma levou para ser usinada.

Unidade de controle
Para a realização da integração dos componentes da
célula foi adotada uma arquitetura de comunicação cuja
topologia segue a configuração estrela, isto é, uma rede
com um único computador man ipulando a comunicação
com o resto do sistema.
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Figura 2 - Monitoramento gráfico do sistema. [Politano, (1993)]

.Cada componente foi conectado a unidade de
controle através de uma ligação ponto-a-ponto. Este
tipo de transmissão de dados é a técnica mais
conhecida e usada em aplicações de chão de fábrica
quando se deseja fazer transmissão serial
assíncrona entre uma estação de transmissão e
recepção. [Politano, (1993)]

Neste tipo de transmissão um byte
(geralmente um caracter ASCII) pode ser enviado e
recebido de modo assíncrono. Um start bit é
gerado pelo transmissor no início de cada cadeia
seguido pelos bits que codificam o caracter ASCII e
um ou mais stop bits. O sincronismo do receptor é
iniciado pelo stop bit e serve como referência de
temporização para que cada bit possa ter seu nível
lógico identificado. Esta técnica está incorporada
no padrão RS232-C definida pela ElA (Electronic
Industrial Association). [Gaylord, (1987)]

O software controlador executado no MGC
(Microcomputador Gerenciador da Célula) foi
dividido em dois módulos: controle e comunicação.
O módulo de controle da célula corresponde a um
algoritmo de controle, que utiliza estruturas de
dados em forma de tabelas. As tabelas contêm as
especificações da estratégia de controle da célula .
Foram também desenvolvidos programas de edição
para manipular os dados das tabelas .

As principais tabelas usadas pelo algoritmo de
controle são: tabelas de estados, de eventos, de
estados atuais, de próximos estados e de comandos.
A tabela de estados contém todos os estados
previstos em que cada componente pode se
encontrar, e a cada estado está associada uma lista
de eventos . A tabela de eventos contém todos os

eventos possíveis de ocorrerem na célula . Cada evento
pode possuir uma condição associada, isto é, o evento
ocorre dependendo da condição do estado associado à
transição . Ocorrido o evento, o próximo estado é ativado
e o comando de alto nível associado a este estado (ação
que deve ocorrer) é enviado ao componente da célula.

A tabela de estados atuais representa os estados
correntes dos componentes da célula . Cada componente
possui um registro onde está indicado o seu estado atual,
um flag que indica se o estado possui ou não um
comando de alto nível associado e o status deste
comando . A tabela de próximos estados apresenta a
mesma estrutura da tabela de estados atuais . Ela é
preenchida de acordo com a execução dos comandos
associados aos estados contidos na tabela de estados
atuais. Após a execução de todos os comandos
associados a tabela de estados atuais, esta é substitu ída
pela tabela de próximos estados. Por fim a tabela de
comandos contém os comandos de alto nível associados
aos estados de cada componente da célula.

No módulo de controle foi implementado um
algoritmo orientado para busca em tabelas, porque é
basicamente nas tabelas de estados e eventos que está
representada a especificação lógica do controle da célula .
A seqüência dessas buscas é feita a partir de uma
condição inicial do sistema (estados default) que está
representada nas tabelas de estados atuais.

O algoritmo usa a tabela de estados atuais para
enviar os comandos de alto nível associados ao módulo
de comunicação. Esses comandos são traduzidos pelo
módulo de comunicação para então serem enviados na
forma de comandos específicos para os componentes. O
status de comando executado é indicativo que um dos
eventos associados ao estado atual ocorreu. O algoritmo
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então realiza uma busca na tabela de estados para
listar os possíveis eventos. De posse da lista, o
algoritmo seleciona um evento que satisfaça na
tabela de eventos, uma condição verdadeira para
que o evento tenha ocorrido. Uma vez o even to
determinado, o próximo estado e o próximo
comando ficam determinados. O algoritmo
modifica a tabela de estados atuais e uma nova
configuração do estado é estabelecida para cada
componente.

O módulo de controle da célula será ativado a
partir do momento que exista uma ordem de
fabricação a ser executada e o setup (tempo de
preparação) da célula já tenha sido realizado. Após
a ordem ter sido executada, o sistema deverá voltar
à condição inicial a espera de uma nova ordem.

No modelo especificado, as condições iniciais
e finais na realização da ordem de fabricação são
preestabelecidas. No estado inicial do modelo,
assume-se que já exista uma peça sendo usinada e
no estado final considera-se que haja uma peça
usinada no centro de usinagem. As condições
iniciais e finais para a fabricação de uma ordem
serão tratados no algoritmo de controle como
cond ições de inicialização, para a entrada da
primeira peça , e final ização, para a saída da última
peça da ordem (lote).

O módulo de comunicação é o responsável
pela decodificação dos comandos enviados pelo
módulo de controle, transformando-os em frames
apropriados para a transmissão de dados para cada
componente da célula. O módulo foi estruturado
funcionalmente em quatro sub-módulos: interface
de comandos, tradutor, protocolo de comandos e
protocolo de comunicação. Os três últimos são
específicos para cada componente enquanto que a
interface de comandos é comum para todos.

Esta interface de comandos é responsável por
receber o comando ' enviado pelo módulo de
controle e selecionar através de uma lista de
comandos cadastrados, o sub-módulo de tradução
que será responsável pela interpretação e
tratamento do comando.

O tradutor contém a rotina e a base de dados
com as informações necessanas para a
decodificação e tratamento do comando. Esta base
de dados possui a ,seqüência de comandos
específicos para a operação de cada componente da
célula. .

O protocolo de comandos contém uma lista de
formatos de dados (telegrama) para cada comando.
Assim ; o tradutor selecionará o comando ou a
cadeia de comandos que deverão ser utilizadas pelo
protocolo de comunicação. Este protocolo de
comunicação determina o procedimento de
transmissão e recepção de dados, gerenciando o
trânsito deles pelo me io físico . Neste protocolo

reside a rotina que estabelece o acordo sobre o
processamento de troca de dados com um componente
específico da célula.

O meio físico utilizado para a comunicação de
dados entre MGC e os demais componentes da célula é
constituído por uma placa multiserial padrão RS232-C e
duas interfaces paralelas. Uma paralela (Porta A) é
responsável pelo controle do manipulador; através dela
pode-se selecionar o programa que o robô vai executar,
enviar seu start (inicio da execução do movimento) e
posteriormente determinar a sua parada (slop). A outra
interface (Porta B) controla o ciclo de start do centro de
usinagem , o abrir e fechar da porta pneumática de
segurança e o acionamento do dispositivo de fixação da
peça dentro da máquina.

Com relação as seriais, uma (COMI) esta sendo
util izada para a descarga do programa CN no centro de
usinagem, outra (COM2) está sendo utilizada para o
controle do magazine automatizado e uma terceira serial
(COM3) faz o controle do AGV .

Sobre o controle do magazine automatizado é
importante frisar que ele possui um microcomputador
onde se encontra um programa que controla os
movimentos da máquina de carga/descarga (busca e
recuperação da peça) , isto é, o MGC através da
comunicação serial transmite os comandos para este
microcomputador, e este posteriormente decodifica-os e
os envia para máquina de carga/descarga executar os
movimentos requisitados. Movimentos como por
exemplo, o de localizar e pegar o pallet que está numa
determinada coordenada x e y; levar este pallet até a
posição de embarque; embarcar/desembarcar o pallet do
AGV e recolher o carro de transferência para posição de
repouso . [Tronco, (1992)]

Com relação a troca de informações entre o AGV e
o MGC, ela é realizada através do modo contínuo, para
garantir a passagem de parâmetros em qualquer instante ,
se necessário ou desejado. Para esse modo de
comunicação, a técnica escolhida foi a comunicação por
Rádio-Frequência.

Dois níveis na comunicação deverão ser
destacados: o nível físico, onde serão especificados o
padrão elétrico e o meio físico de comunicação; e o nível
lógico, onde serão apresentados o protocolo lógico e os
dados ou informações a serem trocados.

Ao nível físico , serão utilizados dois conjuntos
modulares/demodulares de RF, um sendo conectado à
interface serial (RS232-C) do microcomputador
controlador de bordo do AGV e o outro à interface serial
(COM3) do MGC.

Ao nível lógico, as informações trocadas serão
sobre : o destino do AGV, tipo de carga, permissão para
tráfego, parada de emergência (ocasionada por exemplo
por colisão do veículo com algum obstáculo ou por
solicitação do MGC), estação atingida, presença ou
ausência de carga sobre a plataforma de trabalho e
identificação de eventuais defeitos (emergência por
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colisão, emergência por solicitação através do
botão de stop do AGV ou escape da guia de
referência) . [Morandin Jr., (1994)]

Conclusões
A divisão em dois módulos principais do

software de controle localizado no MGC, permite
suportar , com a mínima alteração, modificações na
compos ição da célula . Por exemplo, a substituição
de um novo componente por um existente que
execute as mesmas funções não implicará na
modificação da especificação de controle já
estabelecida. Algumas mudanças poderão ocorrer a
nível do módulo de comunicação, para atender aos
requisitos do protocolo de comunicação específico
do fabricante.

Outra vantagem nesta divisão é que cada
módulo poderá funcionar em estações distintas,
dependendo da aplicação. A divisão poderá ocorrer
quando o tempo de resposta do software de
controle se tomar crítico para algum componente
da célula, em função do aumento de complexidade
do controle, das análises que requerem um tempo
computacional maior e também quando o
tratamento da transmissão de dados requerer uma
maior solicitação de tempo da CPU.

Através do uso do sistema pode-se identificar
questões de ordem técnicas , só possíveis através da
prática da execução do mesmo . Problemas como:
tempos de controle, protocolos de comunicação
(velocidade de comunicação e características dos
frames), velocidade de processamento dos equipa-
mentos, características eletrônicas e mecânicas do
hardware (principalmente do AGV e do Magazine
Automatizado) e sobretudo, problemas relacionado
ao sistema computacional de controle do MGC.

Foi comprovado também através dos testes
práticos que não existe a necessidade, de se
desenvolver mecanismos de detecção de erro na
comunicação de dados . Isto se deve, por se tratar
de uma distância pequena entre o MGC e os demais
componentes da célula e também os dados que são
transmitidos, são frames já conhecidos . pela
recepção . Se não chegar nenhum comando
conhecido, o componente não executará nenhuma
das rotinas e assim não há perigo de uma
interpretação errônea de comandos por parte do
controlador do mesmo. Não obtendo o retomo de
êxito do comando enviado, o MGC, assim que o
time-out é acionado, envia novamente o comando
para o controlador. Segue-se esta seqüência até que
a resposta do comando seja positiva.

Com relação a topologia em estrela é
importante frisar que esta configuração tem a
desvantagem de ter um único ponto, o computador
central (MGC), pode falhar e desabilitar o sistema

inteiro, prejudicando assim toda a célula, já que é a partir ,/
do MGC que são enviados todos os comandos de
acionamento do sistema.
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Abstract: In this paper we show that, when modeling a Discrete Event System (DES) describing events
in the supervisor model as commands of the physical leveI, the use of the Ramadge and Wonham 's
classical theory for constructing supervisors may give incorrect solutions . We then propose a
methodology to deal with real DES that encompasses the analysis of the nature of events used to model
such systems, and also a physical arquitecture to suport the ideas presented in this work .

Resumo: Este artigo mostra que, ao modelar um Sistema a Eventos Discretos utilizando um mapeamento
direto de eventos do modelo supervisório em comandos da planta, o uso da teor ia clássica de Ramadge e
Wonham para a síntese de controladores pode levar a soluções não plausíveis . Propõe-se então uma
metodologia para tratar sistemas reais a eventos discretos , que abrange a análise da natureza dos eventos
utilizados ao modelar tais sistemas, bem como uma arquitetura física que suporte as idéias aqui
apresentadas.

1. Introdução
A teoria de controle de Sistemas a Eventos Discretos
baseada em autômatos ocupa hoje uma posição
importante no contexto do estudo desta classe de
sistemas. Desenvolvida inicialmente por Wonham e
Ramadge [1] , esta teoria proporciona métodos e
ferramentas para modelagem, análise e síntese de
controladores.
No entanto, a aplicação prática desta teoria não

tem sido tratada com a mesma ênfase . Poucos são os
trabalhos que propõe a implementação de malhas ou
arquiteturas físicas de controle, como por exemplo a
arquitetura proposta em [3 ] . Ainda assim, estes
trabalhos não abordam aspectos importantes como : o
mapeamento entre os eventos físicos da planta e os
eventos tratados a nível de supervisor (controlador);
as decisões que devem ser tomadas para tratar o não-
determinismo; a execução em tempo-real, etc;

Todas estas questões surgem a partir do momento
em que se deseja controlar um sistema real. Tais
sistemas possuem características próprias , que
ádicionam ao problema de síntese de controle uma
série de variáveis normalmente não tratadas na teoria.

Este trabalho tem o objetivo de fornecer uma
solução clara e bem definida para a modelagem de

sistemas reais utilizando autômatos, de forma a
possibilitar a construção de um modelo que seja
realizável na prática , e também propor uma
arquitetura física que suporte as idéias aqui
apresentadas .

2. Preliminares
Num sistema a eventos discretos controlado, existem
no mínimo 2 elementos básicos : a planta (sistema a
ser controlado) e o supervisor (controlador). A planta,
localizada no nível físico, interage com o nível
supervisor através de atuadores e sensores.

Assim, os eventos no nível físico, ou representam
comandos especificos aos atuadores (ex .: mover a
garra do robô do ponto "a" para o ponto "b"), ou
representam sinais de sensores (ex. : sensor 2
sensibilizado por uma peça).

O supervisor, por outro lado, necess ita conhecer o
comportamento da planta para que possa atuar sobre o
sistema em momentos bem determinados. Este
comportamento é descrito no nível de supervisão
através' de um modelo ou, formalmente , um gerador
da planta.

Portanto, de um lado existem eventos que
acontecem fisicamente na planta, que são comandos
aplicados a atuadores ou sinais de sensores. De outro
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lado, no nível de supervisão, existem eventos descritos
no modelo da planta, que fornecem ao supervisor a
dinâmica do comportamento do sistema. Estes últimos
eventos devem ser classificados, segundo [1] , em
coritroláveis (conjunto L c), que podem ser habilitados
e desabilitados pelo supervisor, e em não-controláveis
(conjunto L II ) , sobre os quais o supervisor não possui
controle.

Para que o todo o sistema (planta + supervisor)
funcione harmoniosamente, deve existir um
mapeamento entre os eventos que acontecem no nível
físico, e os eventos controláveis e não-controláveis
descritos no modelo da planta, no nível de supervisão.
Logo, a questão que se coloca é a seguinte: "Qual a
relação entre os eventos descritos no modelo da planta
e os eventos que fisicamente ocorrem na planta?".

Este mapeamento depende da forma como a planta
é modelada.

Usualmente, ao modelar o comportamento de um
sistema real, a tendência é mapear diretamente todos
os comandos e sinais de sensores em eventos no
modelo.

No entanto, esta técnica de modelagem pode levar
a problemas ao se tentar solucionar a questão de
síntese de supervisor para um caso real, utilizando-se
a teoria clássica [1].

O exemplo a seguir visa mostrar claramente o
problema encontrado.

3. Um exemplo ilustrativo
O sistema abaixo é parte de uma mini-célula de
manufatura localizada no Laboratório de Controle e
Microlnformática da Universidade Federal de Santa
Catarina.

Este pequeno sistema é composto por uma estação
de espera e um buffer, ligados por uma esteira, como
mostra ajigura J.

Pallet si
\ m ;steira

Estação
de espera

Ax

figura 1 - Sistema Estação de Espera + Buffer

A estação de espera é composta por um atuador
pneumático Ax ' SI e S2 são sensores óticos que
detectam a passagem de "pallets",

Quando um "pallet" chega a estação de espera, ou
fica parado (atuador Ax estendido) ou passa
livremente pela estação (atuador Ax recolhido), sendo
carregado pela esteira para outras partes da mini-
célula. Quando um "pallet" passa na frente de um

sensor, este fica sensibilizado, ou caso contrário, o
sensor está "livre". O "buffer" é, neste caso, o espaço
existente entre os sensores SI e S2'

3.1 A modelagem utilizando a teoria clássica
Ao modelar o sistema acima, utilizou-se um
mapeamento direto de eventos do supervisor em
eventos do nível físico . O comando de estender o
atuador Ax foi mapeado no evento "trancar"; o
comando de recolher o atuador Ax foi mapeado no
evento "liberar"; o sinal de sensibiliação do sensor
SJ foi mapeado no evento "Son"; e o sinal indicando
o jim da passagem de um "pallet" por SJ foi mapeado
no evento "Soff" .

O modelo escolhido para a estação de espera foi
inicialmente aquele mostrado najigura 2.

510n

Q) 510" )@

figura 2 - Modelo que representa o comportamento livre da
"estação de espera"

Nota-se que este modelo reflete, de forma bastante
razoável, o comportamento livreda estação.

O modelo do comportamento do "buffer" está
descrito najigura 3.

810ff 810ff

._->@ 0) ®
S20n S20n

figura 3 - Modelo do comportamento do "buffer"

A modelagem do "buffer" levou em conta o
número de "pallets" que o espaço entre SI e S2
comporta. Neste caso podem existir fisicamente dois
"pallets",

A composição síncrona dos dois modelos (buffer +
estação de espera) é representada pelo autômato da
jigura 4.

Neste caso, segundo a teoria clássica, a natureza
do supervisor é de agente desabilitador; os eventos
são assumidos como gerados pela planta. No entanto,
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na realidade, esta situação corresponde à de um
sistema sob a ação de um outro elemento de controle
que pode gerar comandos sem nenhuma restriç ão.
Assim, por exemplo, se este agente fosse desligado,
todos os eventos controláveis, ainda que habilitados,
não ocorreriam.

Uma possível especificação que poderia ser
aplicada a este sistema, seria a de permitir que
apenas uma peça por vez possa ocupar o espaço
entre SI e S2, ou seja, o "buffer" . Esta especificação
pode ser modelada como mostrado najigura 5.

810ft

820n

figura 5 - Especificação

Este modelo representa claramente uma restrição à
capacidade de armazenamento do buffer.

Aplicando-se esta restrição ao sistema, obtem-se a
seguinte linguagem alvo, representada pelo autômato
dajigura 6, resultado da composição síncrona entre os
autômatos dasjiguras 4 e 5.

explícita deste agente e portanto não permite que se
lide com situações como esta.

Para resolver este problema existem duas opções:
• Rever a modelagem de todo o sistema;
• Utilizar novas abordagens para o

tratamento de síntese de supervisores.

3.2 Um novo modelo para o sistema "estação
de espera + buffer"

Para este novo modelo, não será utilizado o
mapeamento direto de eventos controláveis do nível
supervisório em comandos do nivel físico.

Sob um ponto de vista funcional, a estação de
espera " tem a função" de permitir ou não a passagem
de "pallets" . Esta "permissão" pode ser vista como
um evento controlável , já que a decisão sobre a
passagem ou não de determinado "pallet" caberá ao
supervisor. Outro evento, este agora não-controlável ,
seria o fim da passagem do pallet pela estação.

O novo modelo para a estação de espera é
mostrado najigura 7.

Passar palie!

5 20n

510n . 5
520n

510ft

Passou

fi gura "7 - Novo modelo para a "estação de espera "

Liberar .,' 8

figura 6 - Modelo que representa a linguagem-alvo para o
sistema a ser controlado

Ao aplicar a teoria clássica neste sistema, a
máxima linguagem controlável encontrada é vazia.
Isto se deve ao fato de existir um caminho de eventos
não-controláveis, partindo do estado inicial , que pode
conduzir a planta ao estado 5, e consequentemente, a
uma situação não desejada. Não existe ao menos um
evento controlável que possa ser desabilitado por um
supervisor, que impeça a planta de atingir o estado 5.
'Este resultado é mais uma vez resultado da

interpretação de que os eventos são gerados pela
planta.

Se, no entanto, mais uma vez, imaginássemos que
exisfe um agente controlador que é responsável pela
geração dos eventos correspondentes a comandos, o
resultado acima pode não ser plausível. De fato, é fácil
mostrar que a especificação acima pode ser atendida,
se o comando de trancar for efetivamente enviado ao
atuador A, toda vez que um pallet passar por SI'

Este modelo inicial impõe ao "agente de controle"
a responsabilidade de gerar os eventos controláveis,
porém, a teoria clássica [1] não prevê a existência

51 0n 520n

TrancaA :' Liberar, '
"

520n

5 2 0 n
Trancar.

4

( Liberar
Liberar

510n . 6
O evento "passou " pode ser mapeado diretamente

no evento "S l off' da planta. Já para o evento "passar
pallet ' não existe um correspondente direto no nível
físico.

Habilitar o evento "passar pallet " corresponde a
implementar um comando de recolher o atuador A,.
Por outro lado , desabilitar este evento corresponde a
implementar o comando de estender o atuador A, . Já a
ocorrência deste evento indica que um "pallet" está
passando livremente pela estação, o que fisicamente
significa que o sensor SI está sensibilizado e o atuador
A, está recolhido.

Portanto, a habilitação e desabilitação dos eventos
controláveis é de responsabilidade do supervisor. Se
no modelo inicial era exigido que se considerasse a
existência de um "agente controlador;' , neste novo
modelo quem gera estes eventos é a planta, e o
modelo é compatível com a teoria clássica.

O modelo do buffer segue a mesma idéia.
mantendo a mesma estrutura (figura 8).

Passou Passou
,·' 0' 2"=c.-

Saiudo Saiudo
bLlfe.- bLlfe.-

fi gura li - Novo modelo para o "buffer "

o evento "saiu do buffer" pode ser mapeado
diretamente no evento "Sçon ".

A composição dos novos modelos fornece o
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comportamento livre para a planta , descrito na figura
9.

Saudo
buffer

Sauoo Saudo
buffer buffer

fi gura 9 - Novo modelo para o sistema "estação de espera
+ buffer "

o primeiro aspecto importante a ser notado é a
diminuição do número de estados. Outro fato
interessante é que o nível de abstração utilizado
tornou o modelo mais " legível" . A especificação
inicial, assim como o buffer, apresenta a mesma
estrutura, como mostra e figura 10.

Passou
:1'0' . ""1':

Saiu do
buffer

fi gura lO - Especificação utilizando novos eventos

A aplicação desta especificação ao comportamento
livre da planta é mostrado najigura 11.

Séiudo
buffer

forçáveis, foi inicialmente proposta por Golaszewski e
Ramadge [ 2] .

Um evento desta classe ocorre se e somente se for
forçado por alguma entrada externa, e neste caso,
prevalece sobre a ocorrência de qualquer outro
evento . Deve-se considerar que o tempo gasto para
implementar os comandos associados a estes eventos
deve ser suficiente para que se antecipem aos demais
eventos.

A utilização deste conceito, implica na revisão de
três pontos importantes da teoria clássica: o conjunto
L de eventos ; o conjunto r de entradas de controle; e
a controlabilidade de linguagens.

Diferentemente de [ 1 ], o conjunto L, na
abordagem apresentada em [2], é dividido em três
conjuntos distintos de eventos: Lu e Lc' como descritos
anteriormente, e o conjunto Lr, que contém os eventos
forçáveis.

A partir deste novo conjunto de eventos, define-se
um novo conjunto de entradas de controle, como
sendo :

{

r:r E 2L /\ r = {Q'"} /\ Q'" E :Ef }
r= v

r ç 2 LuU Lc /\ :E
II
c r

figura 11 - Linguagem-alvo para o novo modelo

Saiudo
buffer

, ,. Passarpallel , Passo,! -,,> ,q;.. . ) ·.....1 , . : <, .-

fi gura 12 - Máxima Linguagem Controlável para o novo
modelo

Neste conjunto, nota-se a existência de dois 'tipos
bem definidos de entradas de controle: ou um
comando aplicado por um nível superior ao nível da
planta ; ou um conjunto contendo os eventos
controláveis que ocasionalmente estão habilitados e
todos os eventos não-controláveis .

É interessante permitir ao supervisor a opção de
fornecer uma entrada de controle que seja a união dos
deis tipos de conjuntos citados acima. Isto pode ser
feito definindo-se o conjunto de entradas de controle
como sendo o fechamento de r, denotado de cl(r).
Este novo conjunto garante a existência de uma
máxima linguagem controlável, pois é fechado para a
operação de união.

Como definido em [2] , para um dado K ç L e
SE K , o conjunto ativo de K depois de s é:

:E K (s) = {Q'" E :E:sQ'" E K} ;ou seja,
L k(S) contém todos os eventos possíveis de ocorrer

depois que socorre.
Seja também L(G) a linguagem gerada pelo

autômato da planta .
Uma linguagem K ç L(G) é dita (L(G),c1(r») -

controlável se:

Passou
. -...----....,

Passou ' Passa" palet ,, _,
) '

Séiudo
buffer

. o Passa" Pa1e:/ f ....
" . . ' ,, /

A máxima linguagem controlável pode ser então
representada pelo autômato dajigura 12. Neste caso,
o result ado obtido util izando-se a teoria clássica é
bastante razoável. Para que a especificação seja
atendida, basta ao supervisor desabilitar o evento
"passar pallet " no estado 2.

A desabilitação do evento "passar pallet " no
estado 2 significa, como mencionado anteriormente,
estender o atuador Ax> bem como a habilitação deste
evento no estado inicial implica em recolher A, .

3.3 A modelagem utilizando "eventos
forçáveis"

A idéia de estender a teoria clássica pela introdução da
noção de uma nova classe de eventos , os eventos

Deseja-se então, utilizar a abordagem apresentada
em [2 ] afim de construir um controlador (supervisor)
para o sistema "estação de espera + buffer ",
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figura 13 - Máxima Linguagem Controlável para o sistema
"estação de espera + buffer " utilizando a abordagem de

eventos f orçáveis

o conjunto L de eventos é dividido em:
L II = {"S/on " , "S joff" ' "S2011"}
LI = { "trancar " , "liberar" }

L c =0
Nada é modificado nos modelos propostos

inicialmente.
O que deve ser revisto é o cálculo da máxima

linguagem controlável , a partir da linguagem-alvo
descrita nafigura 6.

Finalmente, neste caso, a máxima linguagem
controlável , utilizando a noção de eventos forçáveis, é
descrita pelo autômato dafigura /3 .

Portanto, observa-se que, utilizando a abordagem
de eventos forçáveis, o modelo inicialmente proposto
é factível.

4. Proposta para uma Arquitetura Física
Duas observações podem ser feitas a respeito das
soluções apresentadas anteriormente:

• A solução utilizando eventos forçáveis abrange
a primeira solução. Ou seja, a noção de
controlabilidade utilizada em 3.3 pode ser
utilizada também em 3.2, obtendo-se o mesmo
resultado;

• Ambas as soluções requerem um módulo
intermediário, que seja responsável pela
"tradução" dos eventos do nível supervisório
em eventos do nível físico.

O supervisor, mesmo com a noção de eventos
forçáveis, continua sendo um mapa que a cada estado
estabelece quais eventos devem ser habilitados e quais
devem ser desabilitados. Ou seja , o supervisor
mantém a responsabilidade única de habilitar e
desabilitar eventos, porém, reconhece a existência de
um outro elemento capaz de gerar eventos que são
comandos enviados à planta

Este novo elemento trata-se de um módulo
intermediário (M!), que de posse da informação vinda
do supervisor, decidirá ou não sobre o envio de um
comando ao nível físico.

Este módulo pode ser dividido em dois

510n

subm ódulos: um que trata dos eventos controláveis
(M/C), e outro que trata dos eventos forçáveis (M/F) .

Os eventos não-controláveis não necessitam ser
tratados pelo M/. Estes eventos, como são sempre
mapeados em sinais de sensores, são gerados pela
planta e enviados diretamente ao supervisor.

O supervisor envia ao M/C a informação tanto dos
eventos controláveis habilitados quanto os
desabilitados, já que ambas as situações sempre
representam comandos que devem ser enviados ao
nível físico. Ao receber esta informação, o M/C deve
imediatamente enviar os comandos associados ao
nível físico. O M/C não precisa realizar nenhum tipo
de tomada de decisão sobre qual comando enviar.

No caso dos eventos forçáveis, o supervisor envia
ao M/F somente os eventos habilitados, já que a
desabilitação destes eventos significa apenas a não
aplicação do comando associado. O MIF deve , em
seguida, decidir se aplica ou não o comando associado
ao evento . Além disso, deve decidir, entre vários
eventos forçáveis, qual efetivamente será aplicado.
Neste caso exige-se uma tomada de decisão, que pode
ser feita utilizando-se regras de prioridades, ou mesmo
a aplicação de métodos probabilísticos.

Quando a informação enviada pelo supervisor
contém a habilitação de eventos forçáveis e também a
habilitação e desabilitação de eventos controláveis, a
aplicação dos comandos associados aos eventos
controláveis pelo MIC deve ser imediata, enquanto
que a aplicação dos comandos associados aos eventos
forçáveis depende de uma decisão a ser tomada pelo
MIF. Neste caso, se não houver a aplicação de
nenhum evento forçável, a planta se encarregará de
gerar algum evento (controlável ou não-controlável) .
Porém, em casos onde a informação enviada pelo
supervisor apenas contém a habilitação de eventos
forçáveis, a aplicação de um destes eventos pelo MIF
é obrigatória. Caso contrário, ou um evento não-
controlável indesejado será gerado pela planta, ou
nada mais acontece e o sistema pára de evoluir.

Se um evento forçável for aplicado, o M/F deve
enviar esta informação de volta ao supervisor de modo
a alertá-lo da ocorrência do evento, já que a planta não
pode fornecer este tipo de informação, pois a mesma é
gerada exclusivamente pelo M/F. .

Além do módulo intermediário, existe ainda um
outro módulo que realiza uma interface entre o nível
físico e o nível supervisório. Este módulo,
denominado Interface, recebe os sinais de sensores do
nível físico e os mapeia em eventos não-controláveis
ou eventos controláveis.

Para efeito de ilustração, seja r/lc os eventos
controláveis habilitados e desabilitados pelo
supervisor; r/lf os eventos forçáveis habilitados pelo
supervisor; Yc os comandos associados a habilitação e
desabilitação dos eventos controláveis; Yf os
comandos associados aos eventos forçáveis ; tlc os

510n
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eventos controláveis ocorridos; 'lI os eventos
forçáveis ocorridos; e ttnc os eventos não-controláveis
ocorridos; .

A arquitetura proposta pode ser vista nafigura 14,

A abordagem introduzida em [2], deve ser
utilizada para o cálculo do supervisor, pois abrange
todos estes conjuntos distintos de eventos.

Para se implementar um controlador, partindo-se
de um modelo que possui eventos com estas
características, há a necessidade de se implementar um
módulo intermediário entre a planta e o supervisor.

Este módulo é responsável pela tradução dos
eventos controláveis e forçáveis do supervisor em
comandos do nível físico . Além disso, deve ser dotado
de capacidade de decisão sobre a aplicação ou não de
um comando.

A arquitetura proposta é bastante simples, atende
às características dos eventos apresentados, e é
suficientemente geral para lidar com uma ampla classe
de problemas reais.

lYf ISensores
I I__1:

Planta -----.J

iYe
,

, "f_ "'

•
!11 ne
'11e

, .lo, - _:f_ _!- . - , . 1

.:Mie :MIF , :InterfaceI
. U i . !__MJ l. 1

figura 14"' Proposta de uma arquitetura fisica para o
controle supervisório de sistemas reais

ou ainda, considerando um diagrama mais sintético
que representa a malha fechada de controle, como
mostra a figura 15. Nesta figura , considera-se G a
planta e S o supervisor, sendo que a Interface está
incorporada à planta.

, 211.. ..

figura 15 - Malha fechada para o controle
superv isório de sistemas reais
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5. Conclusões
Ao se tratar o problema de síntese de supervisores
para um sistema real a eventos discretos, deve-se estar
atento à natureza dos eventos que fazem parte do
sistema. O mapeamento direto de eventos do modelo
da planta em comandos do nível físico, como
usualmente feito , pode resultar em soluções
incoerentes com a prát ica, ao se utilizar a teoria
. proposta em [ 1] .

Propõe-se então que, ao modelar um sistema real,
os eventos controláveis representem situações geradas
pela própria planta, sobre as quais o supervisor,
através de comandos, possa permitir ou não que
ocorram, através da habilitação e desabilitação destes
eventos.

Quando comandos necessitam ser diretamente
mapeados em eventos no modelo, propõe-se que estes
sejam modelados como eventos forçáveis .
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Abstract. In thi s pap el', it is pr esented a controller comprising a proportional gain
with switchable integral ac tion. The integral action is controlled by a simple switching
mechanism which is turned on only when the err or is relatively small. In doin g so,
overshoot is significant ly redu ced with no offset. Some resu lts of a simulation study are
presented to demonstrat e that, und er certain condit ions, a very simpie Fuzzy Switching
Sch em e has bet ter perform an ce th an its convent ional counterpart .

Resumo. É apresen tado nesse art igo um cont rolador composto de ganho proporcional
com ação integral comandada por um esquema de chaveamento simples. A ação integral
é ligad a ap enas quando o erro at inge um valor relativament e pequeno. Dessa forma, a
sobre-elevação do sina l de sa fda é significativamente redu zida sem que haj a erro em est ado
estacionário. Resultados de um est uclo simulado são apresentados par a demonst rar que,
sob cer tas condições, um esquema de chaveamento por Lóg ica Difusa bem simples pode
. ter desempenho melhor do que os esquemas de chaveament o convencionais.

1 Introdução
Recentemente, tem havido um renovado inte-
ress e no emprego de té cnic as de chaveamento .
em controladores industriais [1]. A vantagem
desse esquema reside em sua capac idade po-
tencial para lidar com plantas não-linear es ou
mesmo instáveis. A maior pr eocupação nesses
casos é com a estab ilidade do controlador re-
sultante [2] . Como uma solução geral par a esse
problema ou não exist.e ou conduz a resul tados
muito conservativos, na pr ática, há que se bus-
car uni sist.ema de chaveamento o mais simples
possível par a que as técnicas de projeto hoj e
disponíveis possam ser empregad as com sucesso
[3] .

Nesse sentido, o pr oblema de chaveamento
de controladores é abordado nesse art igo de uma
forma bem simples. É usado um cont rolador
composto de apenas um ganho proporcional , um
int egrador e uma chave. A idéia básica é ligar a
ação integral apenas quando o erro at ingir um
valor relativamente pequeno. A dificu ldade aqui
está exatamente na escolha desse parâmet ro de
chaveamento de forma a se evitar grandes sobre-
elevações do sinal e, ao mesmo tempo, garan-
tir que não haj a erro em estado estacionário.
Se, por outro lado, essa tar efa é entregue a
um engenheiro experiente, este saberá qual o

' Trabalho realizad o duran te Pó s- Dou to ram en to no
Dept. 01 E lectrical and Compuier Etuj. , The Uniue r-
sity 01 N ewcastle, Aust.rál ia , com apoi o da CAPES

momento exato par a se inserir a ação integral.
Nesse trabalho , são apresentados os resultados
de um estudo simulado realizad o para demons-
trar que , sob certas condições, um esquema de
chaveamento por Lóg ica Difusa pode ter desem-
penho sup erior ao obtido com esquemas de cha-
veamento convenciona is.

2 Análise do Controlador Chaveado
O emprego de técnicas de chaveament.o abre no-
vas perspectivas para projeto de controladores
industriais . Con troladores chaveados podem
apresent.ar um desempenho superior notada-
ment e quando aplicados a plantas com não-
linearidades significat.ivas ou ainda nos casos
onele os requisitos quanto a velocidade de res-
posta e de sobre-elevação do sinal são mais est.ri-
tos . Uma forma geral de apresent.ar um sistema
de cont.role chaveado é mostrad a no Diagrama
de Blocos da Figura 1.

Figura 1: Esquema de Chaveament.o

Nesse caso, assume-se que tant.o a planta
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o elemento não-linear deve ainda satisfazer à
chamada con diçã o de se tor [4] normalmente ex-
pressa na forma

o f( e)/e 1 (2)

onde e[J(e) ] 2: Oe f (O ) = O.
A função não-linear mais simp les perten-

cente a esta classe geral é:

quanto os cont roladores são linear es. A parte
não-linear do sistema é represent ada pela função
g(., t) e fica concentrad a no respect ivo bloco da
F igura 1. No caso mais simples, o único ele-
mento não-linear é o que faz o chaveamento
do erro, e(t), entre os cont roladores A e B.
Par a simplificar a análise do comportamento
dinâmico do sistema, é comum supor ainda que
a funç ão de chaveamento (que depende do erro,
e(t ) e do tempo, t ), g(e, t) , é separável. Ist o sig-
nifica que esta pode ser decomposta no pro duto
de uma função não-linear que depende apenas
de e(t ) (não sofrendo infiuência dos valor es an-
te riores de e), f (e) , e de um ganho não-negativo,
k (t ), que pode variar com o tempo, isto é:

Figura 2: Não-linearidade no Elo de Reali-
ment ação

da garantia da estabilidade do sistema resul-
tante. Obviamente, essa dificuldade aumenta
com o aumento da complexidade do sistema de
chaveamento. Por esse motivo, na prática, é
sempre recomendável se ater a esquemas mais
simples par a os quais , sob determinadas condi-
ções, a estabilidade assint ótica pode ser gara!1-
tid a .

Um exemplo de um desses esquemas de
chaveamento é o controlador proporcional com
ação integral chaveável proposto por Feuer et
aI. [1] e estudado posteriormente por Jota e
Goodwin [8, 3] que é mostrado na Figura 3. A
ent rada do elemento não-linear é o sinal de erro
E( s) , que é dado por:

(1)g(e , t ) = k(t )f (e ).

Essa escolha garante que um chaveamento sim-
ples ocorre entre os controlado res A e B de-
pendendo apenas do valor do erro. Uma pre-
ocupação ele ordem pr áti ca , nesses casos, é com
a tran sferência sem solavancos (ou lnimpl ess
transfer) ent re os controladores. Isto pod e ser
consegu ido fazendo a transferência do sinal de
erro de um controlador par a o outro de uma
forma rela tivamente len ta .

É aqui que a escolha das funções de per-
tin ência dos CO'TIj7LntOS difusos das vari áveis de
entrada e de said a tem um papel pa rticular-
mente imp or tan te [5].

Para simplificação da análise do seu com-
portamento dinâmico, o sistema realimentado
é dividido em dois blocos: uma parte linear ,
W(s), e uma não-linear (no caso, g( ., t )), con-
forme mostrado na Figura .2.

Nessas condições vários critérios de est abi-
lidade [2, 6, 7, 8, 3] poderi am ser empregados
para se determinar a faix a de vari ação de ganho
ela fun ção não-linear de forma tal o conjunto
(planta, controlador e chave) seja estável. Essa
faixa deve então ser usad a na especificação do
dominio da variável de saida (OnOf{) .

Apesar da van tagem potencial dessa estra-
tég ia , sua aplicação prática fica na depend ência

Figura 3: Controlador Proporcional com Ação
Integral Chaveável

1 P(s)/s
E( s) = 1+ P( s)K R + 1+ P(s)K [-"'7( s)] (4)

(5)

V ·

W(s) = P(s)/s
1 + P(s)K

• +

e, nesse caso,

É interessante observar que essa forma de
chaveamento garante que o controlador só apre-
senta ação integral quando o valor do erro é
menor do que o limiar pre-estabelecido (e) .
A operação de chaveamento redunda numa
vari ação do tempo integral, Ti , do controlador.
A faixa admissivel de variação do ganho de
g(e, t), (O ,F), define os limites do tempo inte-
gral, i.e., Ti(min) = KjF, onde K é o ganho
proporcional do controlador.

(3)para lei < e
par a lei 2: (g(e,t) = f( e) = {
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Regra 7: if erro is nul then OnOff is on

Regra 4: if erro is negativ and derr is nul
then OnOff is on

Regra 6: if erro is negativ and derr is NOT
nul then OnOff is off

erroderr

0.8

0.6

0.4

0.2

Figura 4: Visão Tridimensional do Disparo das
Regras

Regra 5: if erro is positiv and derr is NnT
nul then OnOff is off

A escolha desse conjunto de regr as foi fei-
ta usan do-se simplesmente bom-senso de enge-
nhari a. O objetivo final do sistema de cont role
chaveado é reduzir o temp o que o sinal de said a
gast a par a alcançar o nivel de refer ênci a ou set-
point sem, contudo, redundar em grandes over-
slioois. O problema é que esses dois objetivos
são conflitantes. Há portanto que se estabele-
cer uma certa função de custo a ser minimizada
que leve em conta a importânc ia relati va de cada
uma dessas caracteristicas e expresse da forma
mais real istica possí vel o desempenho esperado
do sistema. No caso do sistema de chaveamento
por Lógica Difusa, essa função de custo é im-
plicitamente determinada pelas regr as . Estas
devem ainda garantir que não exista err o em
estado estacionário.

Dessa form a, as sete regr as escolhidas ex-
pressam de uma maneira bem simples o que um
engenheiro experiente fari a dian te das situações
consideradas. Para det erminação da saída , foi
usado mecanismo de inferência de Mamdan i
(Min-Max) [9] e o método do Centro de Área
[10]. Apenas a ti t ulo de ilustração , é mostrado
na Figura 5 o disparo de cada uma das regras
(para err o = -0.5 e derr = 0.2) assim como as
funções de pertinênci a das variáveis de ent rada
e de saída,

• erro (erro) e

Dessa forma, garante-se que o controlador
terá ação integral sempre que a sa ida est iver
relativament e próxim a ao seu valor em estado
est acionár io. O problema que ainda persiste
é a escolha de f. para diversas condições de
operação. Para garant ir que haja ação integral
antes que o sistema atinja estado estacionário
é imp erativo que o valor de f. seja maior do
que o erro permanente ou offset para o mesmo
controlador sem ação integral. Na prática, este
valor pode não ser facilmente determinável , por
exemplo, devido aos efeitos de per tur bações de
carga. Uma possibilidade seria fazer o chave-
amento não ap enas baseado no erro , c(t ), ruas
também na sua taxa de variação , e(t ).

Motivado pelo fato de que, na maioria dos
casos, a escolha de f. envolve variáveis nem sem-
pre mui to bem determinadas , foi estudado um
esquema de chave amento baseado em regras
heuristi cas bem simples. Basi camente, no sis-
tema de chaveamento por Lógicn Difusa pro-
post o, a ação integral é ligada to da vez que o
er ro é relativamente pequeno (e desde que a sua
der ivada não seja muito grande) e man tid a desli-
gada sempre que o erro for grande. Intencional-
mente, os conceitos de pequeno e qrtitul e são
colocados de uma forma vaga e imprecisa, como
ocorre na grande maioria. dos casos práticos, o
que justifica o emprego das técnicas de Lógica
Difusa neste contexto.

• comando de chaveamento da ação integral
(OnOff) ).

• derivada do erro (d er r))

3 Projeto do Sistema de Chaveamento
Difuso

O sistema de chaveamento difuso usado tem
du as vari áveis de ent rada:

Regra 3: if erro is positiv and derr is nul
then OnOff is on

Regra 2: if erro is nul and derr is positiv
then OnOff is off

e uma variável de sa ída:

Um esbo ço das fun ções de pertinência dos
termos linguisti cos (null, negativ, positiv,
on, off) das variáveis de entrada e de saida é
apresentado na Figura 5. Sete regras de chave-
amento foram definidas , a saber:

Regra 1: if erro is nul and derr is negativ
then OnOff is off
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Figura 5: Exemplo das Regras Disparadas para
erro = 0,5 e derr = 0,2
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4 Resultados
Par a verificar o desemp enho do sist ema de cha-
veamento difuso foram feitas várias simul ações
usando mod elos bem simples de processos da
mesma forma como realizado em trabalhos an-
teriores [1, 8, 3],

Inici almente foi considerado o caso de um
int egrador simples, i. é,

controlado por um cont rolador proporcional
com 'ação integral chaveável, A respost a desse
sistema (com K = 5, Ti = 5/6 e E = OA) a
um degrau apli cado na referência e out ro na en-
trada da planta (no instante 5 s) é mostrada
na Figura 6, Observa-se que o resultado obtido
com o chaveamento difuso (linha continua) é
pr ati camente idêntico ao obtido por um con-
tr olador com chaveamento .convencional (linha
pontilhad a , que desaparece na figura debaixo
da linha continua), Vide [1] para maiores de-
talhes a resp eito das ju stificativas para escolha
desse modelo e resultados obtidos com o cont ro-
lador chaveado convencional (não -difuso). En-
tr etanto, este último requer que o parâmetro E

seja especificado o que poderia ser feito com re-
lativa facilidade nos casos em que os parâmetros
da planta são bem conhecidos e desde que não
haj a perturbações de carga no sistema maiores
do que as consideradas no projeto. Estas podem
levar o sistema chaveado a não alcançar estado
estacionário com erro nulo caso o limite de cha-
veamento não seja escolhido adequadamente ,

No caso do sistema de chaveamento
fuso , que considera tanto o erro quanto sua
derivada , a ação integral é chaveada sempre que
a derivad a for nula (independentemente de o
erro ser ou não pequeno) garantindo assim erro
nulo em estado estacionário.

Em seguida , foi considerado um sistema de
primeira ordem com tempo morto

Figur a 6: Resposta ao Degrau do Integrador
Puro com Controlador Chaveado por Lógica Di-
fusa (linha continua) e com Controlador Não-
Chaveado (linha tracejadá)

(7)
e-S

P(s)=--sa + 1
O tempo morto foi considerado unitário pois
nesses casos o que imp ort a é o seu valor relativo
(em relação à constante de tempo dominante do
sist ema, a).

Na Figura 7, são mostradas respostas ao
degrau tipicas para a = 1. A resposta do
cont rolador chaveado é mostrada 'pela linha
continua, com K = 1.1 e Ti = Ls. A linha
tra cejad a corresponde à resposta do controlador
sem chaveamento da ação integral (com os mes-
mos aj ustes do controlador chaveado). É fácil
observar nessa figura que a velocidade de res-
posta do sistema chaveado é praticamente igual
à velocidade do controlador convencional. En-
tretanto o chaveamento possibilitou se reduzir
a sobre-elevação do sinal de safda de forma bas-
tante significativa. Na realidade, uma análise
mais rigorosa mostra que o cont rolador chave-
ado é até mais rápido porque atingiu valores
mais próximos do set-point (linha traço-ponto
na Figura 7) antes do controlador convencional.

A dinâmica do sistema de chaveamento
correspondente ao resultado da Figura 7 é
mostrada na Figura 8. É poss ível ver que o sis-
tema de chaveamento difuso execut a ad equada-
mente a comut ação da ação integral. É interes-
sante ressaltar o fato de que esse chaveamento
é feito de uma forma relativamente suave (isto
é, não ap enas totalmente ligado ou totalmente
desligad o) .

(6)
1P( s) = -
s
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Alguns ensaios foram também feitos com
plantas não-lineares. Apenas como ilustração
é apresentado aqui o caso de um sistema não-
linear de primeira ordem com tempo morto:

Figura 7: Resposta ao Degrau da Pl anta de
Primeira Ordem com Tempo Morto (contro-
lador chaveado: linha continua; não-chaveado:
linha tracejada)

,".,. ..
"
", ,
I :

I '

, ", "

(8)

-0.8 -0.6 -0.4 -0.2 o 0 .2 0.4 0.6 0 .8
entrada

e-O.5
P(s) = k(u) s+ 1

onde a função ganho k(u) varia de forma não-
linear com o sinal de entrada, u(t), conforme
mostrado na Figura 9.
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Figura 9: Relação Entrada-Saida (em Estado
Estacionário) do Sistema Não-Linear Conside-
rado

A Figura 10 apresenta o comportamento do
sistema quando controlado por um controlador
chaveado (entre um controlador proporcional
com K = 0.75 e um controlador PI com J( =
1.75 e Ti = 0.5). Pode ser claramente obser-
vado ' que o controlador chaveado praticamente
não apresenta overshoot e atinge estado esta-
cionário mais rapidamente. Esse resultado, evi-
dentemente, não poderia ser generalizado para
outros sistemas não-lineares mas mostra clara-
mente que o sistema de controle chaveado pode
também nesses casos apresentar desempenho
superior ao controle convencional. Estudos mais
aprofundados são necessários para se definir !1s
reais vantagens de um controlador chaveado
quando aplicado a processos não-lineares.
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Figura 8: Sinal de Chaveamento correspondente
à Resposta da Figura 7

10 20 30 40 50
tempot s)

60 70 80

5 Conclusões
Os resultados aqui apresentados permitem con-
cluir que o uso de esquemas de chaveamento de
controladores pode melhorar de forma significa-
tiva o desempenho de sistemas de controle. O
emprego de técnicas de Lógica Difusa possibilita
que se incorpore com naturalidade as ações que
um especialista aplicaria ao esquema de chave-
amento.
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Figura 10: Resposta ao Degrau do Sistema Não-
Linear com Controlador Chaveado por Lógica
Difusa (linha continua) e Não-Chaveado (linha
traço-ponto)

o sistema de chaveamento difuso elimina a
necessidade da escolha exp lícita do limiar que
é necessári o se especificar no sistema chave-
ado convencional. Além disso, seu desem penho
não depende tão crit icamente das regras escolhi-
das, sendo , portanto, mais facilmente aj ustável.
Gar anti ndo-se que o sinal de comando de cha-
veamento se restrinja a uma faixa predetermi-
nada, os critérios de estabilidade de sistemas
não-lineares são aplicáveis ao sistema de chave-
amento difuso.

Apesar de se ter usado um esquema muito
simples de chaveamento e de um conjunto re-
duzido de regras, enten de-se que os critérios
apresentados poderiam ser expandidos com fa-
cilidade para sistemas mais complexos já que o
conjunto de regras usado exp ressam uma forma
de chaveamento bem genérica que não depende
em si da dinâmica interna da planta mas ape-
nas da variável controlada. Obviamente, uma
análise de estabilidade deve ser feita em qual-
quer caso.

Os resultados aqui obtidos com plantas
mais simples encorajam .a cont inuação desse
trabalho. Nesse momento, técnicas similares
estão sendo invest igad as par a cont role de plan-
tas instáveis, de e marcada-
mente não- lineares .
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Abstract : Most of dificulries in dcvcloping software for control systerns are due to the lack of a model
which is proper to deal with this kind of systcm. For instancc , models which are being used to develop that
systems are based on hierarquical approachcs which are sequential and centralized. This work presents a
parallel/distributed model to control software development. We define the control model, the
representation forrn used for components anel show an implementation environment to support the control
software parallel model.

Resumo: Grande parte dos problemas encontrados no desenvolvimento de software para sistemas de
controle decorrem da falta de um modelo adequado. Por exemplo, alguns modelos utilizados são baseados
em abordagens hierárquicas, seqüenciais e centralizadas. Neste traba lho apresenta-se uma abordagem
paralela/distribuída para o desenvolvimento do software de controle, define-se o modelo de controle
usado, a forma de representação dos componentes e um ambiente de suporte para a implementação do
software de controle.

Introdução
Um dos principais componentes das Células Flexíveis
de Manufatura (Flexible Manufacturing Cell ) é o
controlador, ou sistema de controle da cé lula (SCC) .
Considerando que o objetivo das células de
manufatura é a possibilidade de r ápida adaptação
mudanças de mercado, o software de controle ( que é
o que realmente controla a célula) eleve estar
habilitado a receber as modificações necessárias para
atender as constantes mud anças de requisitos.

o desenvolvimento de sistemas de controle de chão -
de-fábrica representa hoje um dos maiores problemas
na criação de indústrias de manufatura flexível
automatizadas. Uma boa parcela desta dificuldade
pode ser atribuída aos altos custos envolvidos no
desenvolvimento e manutenção do software de
controle [SMI92]. Grande parte dos problemas
encontrados no desenvolvimento de software para
sistemas de controle apontam para Ü falta de um

modelo (arquitetura) adequado para tratar as necessidades
envolvidas na geração de software de controle genérico
para sistemas de chão-de-fábrica. Os modelos adotados
incluem uma abordagem hierárquica seqüencial e
centralizada para o processo de desenvolvimento do
sistema [DUA93]. Mesmo que esta abordagem forneça
uma ferramenta de representação útil para muitos sistemas,
ela apresenta alguns problemas no tratamento das
características dinâmicas de um sistema. Primeiro, o
modelo centralizado é inadequado para representar
atividades paralelas e simultâneas dos sistemas de chão-de-
fábrica devido às restrições que o modelo impõe no que diz
respeito à autonomia das entidades controladas. Segundo,
visto que a centralização do controle exige a participação
da entidade controladora em cada decisão, o sistema se
torna menos flexível. Terceiro, a centralização do controle
faz com que o sistema de controle seja mais dependente de
aplicação e ajustado para configurações específicas do
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sistema, não fornecendo meios para uma rápida
reconfiguração do sistema.

A adoção de uma esu uturu distribuída para sistemas
de controle de chã o-de -fábrica permite a descrição
das atividades de controle de uma forma genérica , a
abstração necessária para os diferentes nívei s e a
possibilidade de reconfiguração necessária para
representar as rnodi ficações no sistema. Por outro
lado, mesmo com a utili zação de um model o
distribuído na especi Iicação do sistema, a
implementação do software assume uma forma
diferente daquela do model o desenvolvido. Isto é
freqüentemente atribuído à utilização de ambientes
que não sup ortam a implementação de software
distribuído e paralel o.

Nas seções seguintes é apresentada uma abordagem
para o desenvolvimento de sistemas de controle de
chão-de-fábrica cujo obje tivo é permitir o
desenvolvimento do so ftware de controle, genéric o,
flexível e autônomo, de forma que a incorp oração de
mudanças sej am facilmente gerenciadas . Os principais
aspectos da abordagem di zem respeito ao modelo de
controle adotado e a estrutura utili zada para o
desenvolvimento do software de controle.

A Arquitetura de Controle
A arquitetura de contro le adotada neste trabalho leva
em considera ção a necessidade de informação global
ao mesmo tempo que tenta manter a independência de
desenvolvimento das entidades. A arquitetura de
controle de chão-de-fábrica adotada prevê 2 níveis
(Figura I) : equipamento e centros de trabalho.

O nível de equipamento tem como característica
principal a representaçã o lógica de uma máquina
f ísica, ou seja, uma entidade deste nível é composta
pelo contro lador do equipamento, o controlador da
máquina, e a máquina prop riamente dita. O
control ador de equipamento está divid ido em duas
partes : I) a parte genérica que funciona como
interface entre a máquina que e le representa e o
restante do chão-de-fábrica, e 2) a parte específ ica,
que é responsável pelo controle da máquina real ,
atr avés do controlador da máquina. O nível de
equipamento pode ser definido como o conjunto de
equipamentos E = { CI , CZ, ... , CIl } , onde para cada
Cj E E. ej =< CCj, M, > onde: CCj é um contro lador
de equipamento e Mj é uma máquina (dispositivo)
física e seu contro lado r. O conjunto pode ser

particionado em { EPM, EMM, ETM, EAM }
onde:
EPM = {Cj IM, é um equipamento de processamento de

material },
EMM ={Cj IM, é um equipamento de movimentação de

material },
ETM = { Cj I M, é um equipamento de transporte de

material }, e
EAM ={Cj IM, é uma equipamento de armazenamento de

material }.

O nível de centro de trabalho é composto por um ou mais
equipamentos sob o controle do controlador de centro de
trabalho . Neste nível , a ênfase é na sincronização dos
controlad ores de equipamento. Usualmente, os centros de
trabalho são definidos a partir do layout físico dos
equipamentos.

Formalmente , CT ={CtJ, Ct z, ..., Ctn} é um conjunto de
centros de trabalho onde para cada Ctj E CT, Ct, = <
Cct. , Ei, PC/Si> onde:

Cct, é o controlador do centro de trabalho,
E, = EPM j U EMMi U ETMi U EAMi ,
PC/Si é um pont o de entrada/saída de material.

A arquitetura prevê a ligação entre entidades do mesmo
nível , por exemplo entre centros de trabalho e entre
equipamentos de um centro de trabalho, promovendo assim
Ulll modelo distribuído de controle. Vantagens desta
estrutura incluem: a definição dos componentes de forma
independente da estrutura global do sistema, possibilidade
de descrição das atividades paralelas e simultâneas e
capacidade de reconfiguração a partir da definição das
interações entre os componentes .

Centro deTrabalho

Controlador

l
14

•
Equipamento 1

Controlador Controlador

I Máquina I
Figura i . Níve is de Controle
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Estrutura do Controlador
O cont rolador, independe nteme nte do nível de
control e (equipamento, cent ro), tem habili dade para
receber informações, tomar decisões e trocar
informações com os outros co ntro lado res ICHOlJ3] . A
função de tom ada de dec isões co rrcspondc as funções
de planejamento e escalonamento, enquanto que o
rec ebimento e geração de informações corrcs po ndc Ü
função de execuç ão. As saídas do planejamento
servem como en trada do escalonamento, as saídas do
escalonamento servem como entrada para a execução,
e as saída s da execução gerenciam os equipament os
físicos do chão -de- fábri ca. A Figura 2 mostra a
estrutura de um controlador.

Canais de
/ comunicaç ão

,e . _ ,

.' Planejamento :. .. . . .. .. ... . . . . .

. . . T ,
Ar: Esc alonamcn to :

Figura 2. Estrutura de um Controlador

A função de execução é desenvo lvida com base no
sis tema físic o ou no se u modelo. As funções de
planejamento e escalonamen to não dependem apenas
da função de execução mas também dos requis itos de
produção. Desta forma, as necessidades do
planejamento e do escalonamento mud am conforme
os requisitos de produção. No caso da função de
execução, as mudança s só acontecem quando da
modificação da configuração da célul a ou do centro
de trabalho . A função de execução do contro lador de
centro de trabalho rec ebe as me nsagens de controle,
necess árias para processar as peças e gerenciar os
recursos, e envia detalhadas para a função
de execução dos contro ladores de equipamento ond e,
para cada mensagem recebida, é especi ficada uma
sequência de ações a se rem tomadas . A função de
execução dos controladores (centro de trabalho e
equipamento), comunica-se com outros controladores
e também com as funções de escalonamento e
planejamento . A funç ão de execução pode ser
detalhada em três sub-funções : I) mon itoração de
mensagens de entrada, 2) execução de ações , e 3)
geração de men sagens de saída. A sub-função de

monitora ção recebe mensagens dos outros controladores e
as identi fica para posteri or execução de ações. Por
exemplo , uma ação para um controlador de máquina pode
se r a ca rga/des ca rga de peças, processamento, etc. A sub-
função de geraç ão de mensagen s de saída envia mensagens
(co ntro le e informação) resultantes da execução de ações
para os outros controladores. Desta forma, o contro lador é
um dispositiv o rea tivo que responde a mensagens recebidas
de controladores externos, a partir da interpretação das
informações e da tomada das ações determ inadas.

Representação dos componentes
A representação dos componentes do si stema leva em
co nside ração a estrutura e o comportamento din âm ico dos '
mesmos. A es trutura é " caracterizada pelos atributos
(está ticos e din âmicos) e pelas operações individuais. O
comportamento define como cada subsistema executa suas
operações.

O mode lo funcional (estrutura) descreve os componentes
indivi dualmente, através da especificação dos seus
atributos, ope raçõe s e relacionamentos. Um componente é
definido por : .
C = {CI, At, Op, Re } , onde :

• Cl é a classe do componente,

• At = Ate U At, é O conjunto d e atributos do
compo nente , onde :
Ate é O co nju nto de atributos estáticos, caracter ísticas
que não mudam se us valores durante a operação, e
Atd é o conj unto de atr ibutos dinâmicos que mudam
seus valores durante a operação (estado do
compo nente).

• Op = Op, U Op., U Op, é o conj unt o de operações do
componente, onde :
Op, é o co nj unto de operações que tratam eventos de
entrada que recebem comandos ou requisições de
outros componentes,
Op, é o conjunto de operações de processamento que
executam tarefas de controle, e
Op, é o co nj unto de operações que tratam eventos de
saída atr avés da comunicação com outros
compo nentes .

• Re é o co nj unto de outro s componentes (recursos) que
interagem com o componente sendo descrito.

O comportamento dos co mponentes é rep resentado com o
uso da s redes de comportamento [FRI96]. A rede de
comportamento de um componente é formada por um
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conjunto de estados e um conjunto de atividades.
Cada estado representa uma condição particular do
componente, e cada atividade representa a realização
de alguma operação no ciclo de vida do componente.
A idéia principal das redes de comportamento é
inspirada nas redes de Petri [PEH I ][DES94] .

Cada componente é representado por uma rede
autônoma que troca mensagens com os outros
componentes do sistema através dos canais de
Entrada/Saída. Um canal de entrada recebe
informações de fora do componente, enquanto que um
canal de saída envia informações para fora do
componente. O conjunto de canais de EIS do
componente define a sua interface. A comunicação
entre componentes é estabelecida pela ligação do
canal de saída do enviante ao canal de entrada do
receptor.

Uma rede de comportamento é um grafo
dirigido Rc = ( E, C, A ), onde :

• E é um conjunto finito de condi ções (lugares
internos).

• C é um conjunto de canais externos, C = C, u C.
onde

C, é o conjunto de canais de entrada, e
C. é o conjunto de canais de saída

• A é o conjunto de atividades.

A cada atividade em A corresponde um par (Ee, Es),
onde Ee é o conjunto de estados de entrada e Es é um
conjunto de estados de saída da atividade. O conjunto
Ee é um subconjunto não vazio de C, u E, com no
máximo um elemento de Cc. Se Ee n C, 7= 0 a
atividade é dita global ou externa, caso contrário é
chamada local ou interna. O conjunto Es é um
subconjunto de C. u E . Para cada ativid ade em A
está associada uma seqüência de ações . A seqüência
de ações determina como são afetados os estados de
saída correspondentes à atividade. Figura 3 mostra
a representação de um componente da classe
Máquina_CN. Neste caso o componente pertence a
classe Máquina_CN, possui os atributos maq_status,
que representa o estado da máquina (atributo
dinâmico) , e maq_id, que representa o identificador
da máquina (atributo estático). Entre as operações do
componente estão as operações de carga de peças
(maq_carga) e descarga de peças (maq_descarga). O
componente desc rito tem como um de seus

relacionados o componente Controlador_centro eom o qual
relaciona-se através da troca de mensagens. Em seguida é
apresentado a Rc do componente, ou seja, qual o
comportamento que o componente executa. A Interface de
entrada é composta por todas .operações do componente
que são consideradas de entrada, ou seja, requisições de
outros componentes. A interação com outros componentes
é representada na interface de saída.

CI : Máquina_CN
At :
maq_status
maq_id

Op :
maq_carga
maq_descarga

Re :
Controlador Centro

Rc
\---"----.- - - - - - -"

\
\
I
I
I
I
I
ICanaljde

IS'I
/

."

Interface de
Saída

Figura 3. Representação de um componente

o Ambiente de Implementação
A partir da definição do modelo de controle adotado
e da representação dos componentes do sistema, é proposto
um ambiente de implementação destes modelos. Este
ambiente tem como base o trabalho apresentado em
[COR93] [MON95] (CAM95]. O ambiente de
implementação proposto provê o suporte necessário para a
construção e execução dos modelos com base na
abordagem .distribuída. A construção diz respeito à
conversão das especificações em uma representação interna
com base em estruturas predefinidas. A execução significa
a realização, passo a passo, das interações entre
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Figura 4 . Ambiente de Impl ementação

serv idor de dispositivo (NSD) que comunica-se com o
controlador de dispositivos (CD) . O CD pode controla r
mais de um dispositi vo físico. A Figur a 4 mostra os
componentes do ambiente de impl ement açã o prop osto.
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Conclusão
A abordagem proposta nesta pesquisa fornece uma
es trutura para o desen volvimento do so ftwa re de controle
para sistemas de manufatur a celul ar. A abordagem util iza
um modelo distribu ído onde os compo nentes de co ntro le
são es pec ificados de forma individua l e depois ligados
através de canais de comunicação para formar o sistema de
contro le. A separação das funções básica s de contro le
permite um desen volvimento independ ente de forma que
diferent es estratégias de planejamento e esc alonamento
podem se r usadas com a mesma função execução. Até o
momento foram desenvolvidas as funçõ es execução de
compo nentes de manu fatura dos dois níveis de controle

controladores e contro lados (clientes e servidores). O
suporte de implementação envol ve um conj unto de
funções que implementam as caracter ísticas básicas
do mod elo. Por exemplo, para os co ntro ladores
realizarem as suas funções básicas (plane jamento,
escalonamento e execução) , necessitam de um suport e
de impl ementação que é responsáve l por lun çõcs
como comunicação e ace sso a dad os. As funções
básicas dos comp onentes de controle do chão-de-
fábrica (controladores) são representadas por
processos, os quais reali zam intera ções do tipo
cliente/servidor. A comunicação entre os processos se
dá a partir da troca de mensagens através de ca nais de
comunicação pré definid os,

A classe de processos executor , realizam a função de
execução dos contro lado res , tem como estruturas
básicas um conjunto de canais de comunicação a
partir dos quais o processo se comunica c uma
estrutura que descreve o comportamento (ou
funcionalidade) a ser executado. Os canais de
comunicaç ão estabe lecem as ligações que o proce sso
(compo nente ) realiza com o objet ivo de troca r
men sagen s. A est rutura de compo rtamento descre ve a
Rc do compo nente que o processo irá executar, ou
sej a, as atividades que o componente real iza em
função do estado interno e das mensagens recebidas.
As ações, esp ecificad as pe las ati vidades que um
component e realiza, podem necessitar dos se rviços do
suporte de implementa ção. A funcionalidade dos
processos da classe executor inclui as tarefas de
construç ão do comportament o e de execução do
compo rtame nto dos componentes represen tados.

O ambiente de implementação é compos to por um
conjunto de processad ores que se comunicam entre
si através de um meio de interc onexão. Cad a
proc ess ador ou nó de trabalho (NT) contém: o
componente (compo rtamento) que está sendo
executado, um conjunto de serviços locai s e um
núcleo que implementa serviços b ásic os para
suportar'o modelo distribuído. Dois processadore s
têm fun ções específi cas: o gere nte de comun icação
ou nó co ntro lador de conexões (NCC ) é responsáve l
pela ge rê ncia dos n ós e estabelecimento das
conexões entre os mesmos; e o n ó ser vidor extern o

permite a comunicação com a es tação de
trabalho que fornece serv iços do sistema de arquivos
para os proc essos . Neste caso, a estação de trabalho
funciona como interface entre o usuário e o sistema
de arquivos. Com o propósito de permitir a interação
entre os componentes de software e um equipamento
físico o - ambiente de imp lementação fornece o nó
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propostos (eq uipamento e centro de trabalho). A
função execução de cada componente estabelece o
comportamento do mesmo e um processo é criado,
para cada componente espec ificado , para executar
es te comportamento. As próximas etapas do trabalho
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Abstract: This article describes an architecture and a digital data transmission protocol dedicated to
the monitoring of climatic parameters of grain bins and dryers. The architecture uses distributed
processing and intelligent instrumentation based on the 80535 microcontroller. The protocol is based
on both the RS 485 multipoint serial communication standard and the HART protocol . Today,
approximately 20% of the Brazilian production of grains is lost during the processes of transportation
and storaging. The use of this system allows measurements and modelling in bins and dryers ,

Resumo: Este artigo descreve a arquitetura e um protocolo de transmissão de dados digitais dedica-
dos ao monitoramento de parâmetros climáticos em silos e secadores de grão s. A arquitetura usa pro-
cessamento distribuído e instrumentação inteligente baseada no microcontrolador 80535 . O protocolo
é baseado no padrão de comunicação serial multi ponto RS 485 e no protocolo HART. Atualmente,
aproximadamente 20% da produção brasileira de grãos é perdida durante os processos de transporte e
armazenamento. O uso de tal sistema permite medi ções e modelamento de silos e secadores.

Introdução
Diagnósticos da agropecuaria moderna mostram que
computadores, eletrônica, microeletrônica e equipa-
mentos mecanizados têm sido aplicados objetivando
uma maior produtividade com menor custo buscando
inclusive a minimização do impacto ambiental.
Indicadores mostram que a tendência nas próximas
décadas será a aplicação em massa da eletrônica e da
computação na agricultura, com vistas à agricultura de
precisão [Cruvinel (1992), Schepers (1994), Torre-
Neto et al. (I 997a , 1997b)] .

No Brasil , atualmente , cerca de 20% da produção
nacional de grãos é perdida durante a armazenagem e
o transporte . Sabe-se entretanto , que é possível reduzir
estas perdas, bastando para isso corrigir o sistema de
armazenamento e escoamento das safras produzidas.
Assim, a melhoria dos sistemas de tratamento e
conservação de grãos, como por exemplo no caso dos

silos e dos secadores agrícolas, com a aquisiçao e
medida confiável dos dados das variações climáticas
certamente contribuirão para minimizar grande parte
dos problemas de armazenamento com a deci são
otimizada do processo de aeração. A compre-ensão no
processo de secagem de produtos agrícolas em
secadores ou em silos requer principalmente o
monitoramento da temperatura e umidade do produto,
além do que a quanti ficação destas variáveis se faz
necessária para a validação de modelos matemáticos
de simulação que visam obter as condições adequadas
para a estocagem e a secagem de grãos.

O monitoramento da temperatura dos grãos durante
sua arm azenagem em silos é útil para detectar áreas de
aquecimento da massa armazenada. Portanto, se faz
necessário o modelamento térmico de silos
armazenadores de grãos para que se possa, dentre
outras coisas, determinar-se pontos ideais de medição
de temperatura, para se obter um eficiente monito-
ramento durante o período de armazenagem, bem
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como sistemas instrumentais de monitoramento
confiáveis que permitam não só medição pontual mas
também a avaliação de per fis de gradientes térmicos.

Dois dos principais fatores que governam a qualid ade
de grãos durante o seu armazenamento são a
temperatura e a umidad e. Teores de umidade relativa
entre 12% e 14% são considerados seguros para o
armazenamento de grãos de cerea is por um período de
até um ano após o processo de secagem dos mesmos.
Variações na temperatura ambiente podem causar a
migração ou redist ribuição de umidade fazendo com
que estes índice s de teor de umidade se tornem
inseguros [Alagusundaram ( 1990)] . O au-mento do
teor de umidade locali zado pode causar o crescimento
de fungos e insetos que algumas vezes produ zem
toxinas que tornam os grãos prejudiciais ao consumo
humano . Temperaturas entre 15°C e 38°C favorecem o
desenvolvimento de inseto s e ácaros , sendo que a
temperatura ótima para o seu desenvol-vimento está
em torno dos 30°C. A natureza qualitativa e
quantitativa da migração de umidade depend e de
fatores, tais como o tipo e a qualid ade do grão
armazenado, o tamanho do armazém e as condi ções
climáticas. O planejamento e a gerência do
armazenamento requerem predição e entendimento do
processo de migração de umidade sob diferentes
condições climáticas dos grão s. Esta predição pode ser
obtida através da análise de modelo s matemáticos.
Entretanto, uma alternativa mais próxima à realidade e
mais abran gente é a pred ição através de modelos
matemáticos associados a procedimentos experimen-
tais. Model os matemáticos podem ser usados para
estudar o comportamento da temperatura no interior
de um silo como uma função do tamanho do silo, do
material da parede do silo e da localização geográfica
do mesmo . O sentido inverso de análise também é
possível , no qual através de per fis térmic os desejados
determina-se as características físicas do silo. Vários
modelos matemáticos unidimensionai s, bidimensi o-
nais e também tridimensionais têm sido desenvol-
vidos [Muir (1970), Converse et al. (1973), Yaciuk et
al. (1975), Muir et al. ( 1980), Metzger e Muir (1983),
Longstaff e Banks (1987), Whit e ( 1988), Manbeck e
Britton (1988), Khankari ( 1994), Alagusunda ram
( 1990)), sendo que estes últimos podem predizer com
bom nível de precisão o efeito do aquecimento de uma
região na massa de grão que a circunda. Khankari em
1994 desenvolveu um modelo de temperatura e
umidade para silos de grãos através da discretização
da equação de balanço de energia na forma de entalpia
por unidade de volume de grão e da equação de
conservação da umidade do grão sobre uma unidade
de volume de grão . As equações de transporte de calor
e de umidad e são casadas, não lineare s, instáveis e
envolvem propriedades de transporte variávei s.
Patanka r (1980, 1991) so lu-cionou estas equações

numericamente através de um esquema de volume de
controle, através do qual a conservação de umidade,
energia e momento são exatamente satisfeitas. Nesse
método as formulações matemáticas envolvidas não
obscurecem o significado físico de cada termo na
equação governante.

Entretanto, observa-se na literatura uma lacuna no que
tange a arquiteturas de sistemas ded icados para o
monitoramento climático de silos de forma a
incorporar e realimentar os modelos de previsão e
control e disponíveis, para atuação em tempo real, bem
como de protocolos de comunicação para a
transmissão de dados neste tipo de ambiente. Torre-
Neto (1995 ) desenvolveu um protocolo para comuni-
cação em ambiente de campo para dados edafo-
ambientais, observa-se, entretanto, a necessidade da
adequação de protocolos a ambiente de silos e
secadores agrícolas. Protocolos de comunicação
consistem de uma série de regras cuja finalidade é
assegurar que a informação a ser trocada entre duas ou
mais unidades esteja sendo enviada e recebida
corr etamente, de modo que não haja diferença entre os
dados enviados e os dados recebidos [Atk.inson
(1987)].

Neste trabalho apresentamos o desenvolvimento de
uma arquitetura inteligente baseada em proces-
samento distribuído com unidades destinadas à
aquisição e medidas de temperatura e umidade em
silos para grãos. O sistema possibilita pré-
processamento da informação e controle dos processos
de aeração. Adicionalmente foi defin ido um protocolo
de comunicação de dados para ambiente agrícola
distribuído, dedicado a silos e secadores de grãos.
Resultados mostram que o sistema encontra aplicação
em procedimentos de conservação da qu alidade de
grãos durante o período de armazena-mento e
secagem.

Materiais e Métodos
Uma das características importantes em se imple -
mentar inteligênci a através de micro controladores está
na simplicidade de hardware, visto que este
componente apresenta vários dispositivos típicos num
único circu ito integrado, evitando o árduo processo de
desenvolvimento e detecção de erros. Outras vanta-
gens são o seu reduzido tamanho físico e a facilidade
de desenvolvimento de sof tware de aplicação, visto
que existem ferramentas de desenvolvimento compre-
ensivo para a maioria das famílias de microcon-
troladores , tornando esta etapa rápida e de baixo custo
[Howell (1990), Louro (1995)].

A arquitetura aqui apresentada é baseada no
microcontrolador 80535, que é de 8 bits sendo um

203



Entrada e Saída
de Dados Seriais

Figura I - Diagrama de blocos dos módulos de aquisição
de dados e hospedeiro utilizados no sistema.

Barramento de Dados

Barramento de
Endereços

Os módulos de aquisição e hospedeiro são oriundos de
placas projetadas identicamente com o objetivo de se
obter maior flexibilidade na manutenção dos mesmos,
onde adicionalmente aos blocos apresen-tados na
Figura I pode-se ainda acoplar displa y e tecfado para
operações locais.

apr esentação de dados, quando desejado, na forma de
relatórios ou visualização de mapas térmicos ou de
umidade de grãos em silos através de interface gráfica
na forma de imagens digitais. A existência de um
módulo hospedeiro evita a necessidade de se ter um
sist ema computacional constantemente dedicado ao
monitoramento dos silos.

A memória de programa que contém a programação
que rege o funci onamento do sistema emprega duas
EPROMS de 32 Kbytes alcançando, desta forma, a
capacidade máxima de endereçamento do micro-
controlador 80535, que é de 64 Kbytes. A memória de
dados utilizada para a gravação de dados de aplicação
do sistema, dados estes que após serem processados
nos módulos de aquisição são transferidos para o
módulo hospedeiro, emprega duas RAM de 32 Kbytes.
O circuito de acesso à memória utiliza um latch para
captura do byte de baixa ordem do endereço de
memória (de programa ou de dados), pois o 80535
utili za a porta PO tanto para saída de endereço (byte de
baixa ordem) como para entrada e saída de dados. Este
dispositivo é então utilizado para multiplexar no
tempo o endereço estabelecido pelo microcontrolador
com a entrada/saída de dados e a leitura/escrita
respectivamente. O circuito de interface serial
possibilita a comunicação entre os módulos utilizando
para isto um transceptor RS485.

As principais características do microcontrolador
80535 são memória RAM interna de 256 bytes, 6
portas de 8 bits, resultando 48 linhas de lIO, 3
temporizadores / contadores de 16 bits , sendo um
desses temporizadores com capacidade de recarga,
captura, e comparação, uma porta serial [ull-duplex,
12 fontes de interrupção com 4 níveis de prioridade,
um conversor analógico/digital de 8 bits, tempori zador
watchdog de 16 bits, alimentação para 40 bytes de
RAM no caso de falha elétrica, processador booleano,
locações endereçáveis por bit , maioria das instruções
executadas em lus, capacidade de endereçamento de
espaço de memória de programa externa de 64K e
capacidade de endereçamento de espaço de memória
de dados externa também de 64K [AMD (1988)].

aprimoramento do micr ocontroludor 8051. Ele
mantém todas as características operacionais do 8051,
incorporando algumas melhorias que resultam em
aumento da flexibilidade de seu uso para projetos
dedicados .

o protocolo de comunicação para o sistema de
monitoramento de parâmetros climáticos em silos
agrícolas utilizando arquitetura inteligente baseada em
processamento distribuído utiliza o padrão de
comunicação serial multiponto RS-485 desenvolvido
pela Electronics lndustry Association (ElA) em 1983.
Uma vez que a ElA especificou apenas as caracterís-
ticas elétricas do RS 485 , desenvolveu-se para este
projeto um protocolo baseado, em nível de comandos,
no protocolo HART (Highway Addressable Remote
Transducer). Como características o protocolo desen-
volvido apresenta enlace físico feito através de par
trançado de fios , transmissão de dados utili zando o
código ASCII, relações assimétricas do tipo mestre e
escravos, operando no mod o poll/response, isto é, ·os
escravos somente transmitem mensagens em resposta a
comandos do mestre. Neste sistema o mestre é
representado pelo módulo hospedeiro enquanto que os
escravos são os módulos de aquisição.

Resultados e Discussão
A Figura I ilustra o diagrama de blocos dos módulos
de aquisição e hospedeiro do sistema. Cada um dos
módulos de aquisição de-dados é capaz de monitorar 8
sensores de temperatura ou de umidade do grão . O
número de módulos presentes no sistema distribuído é
limitado pelo tamanho do campo de endereços
destinado à identi ficação dos mesmos, campo este
presente no frame utilizado pelo protocolo de
comunicação. Os dados adquiridos são pré-
processados nos próprios módulos de aquisição antes
de serem enviados ao módulo hospedeiro do sistema.
Este hospedeiro é conectado a uma plataforma
computacional , por exemplo um PC compatível , para
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A Figura 2 apresenta em diagrama de blocos a
arquitetura projet ada para o monitoramento de
parâmetros climáticos em silos agrícolas baseada em
processamento distribuído.

8 sensores de
temperatura ou
umidade dos grãos

8 sensores de
temperatura ou
umidade dos grãos

8 sensores de
temperatura ou
umidade dos grãos

Figura 2 - Arqui tetura inteligente baseada em processa-
mento distribuído para sistemas de monitorame nto de
parâmet ros climát icos em silos agríco las.

o protocolo é direc ionado por byte e a estrutura do
f rame projetado tem o aspecto mostrado na Figura 3.

IQ : Início de Qu adro I hyte : ( * ).
EN : Enquiry I bvte :

( ?) hospedeiro para módulos de aqui sição.
( @ ) módu los de aquisição para hospedeiro.

EO -: Endereço de Orig em 2 bvtes.
ED : Endereço de Destino 2 hytes. .
CM : Comando 1byt«.
ST : Status I byte.
CB : Contad or de Bytes de Dados 2 bytes: (00 li FF) .
DADOS : até 255 bvtes,
CS : Check-S um 2 bvtcs (00 a FF).
FQ : Fim de Quadro I bvte : ( # ).

Figura 3 - Aspec to doframe do protocolo de comunicação.

No fra me projetado, para os campos início de quadro
(IQ) e fim de quadro (FQ) são utilizados
respectivamente os caracteres " "' '' e " # " . No
campo enquiry (EN) emprega-se o carac tere " ? "
quando a mensagem é enviada do módulo hospedeiro
para os módulos de aquisição, e o caractere" @ "
quando a comunicação se dá no sentido inverso.

Nos campos de endereços (EO e ED) pode-se ter
endereços particulares de identificação ou endereços
universais. Estes últimos são enviados como endereço
de destino pelo hospedeiro quando se deseja funções

globais, tais como reset, ajuste de data e hora, início
de aquisição, entre outras . Neste caso não são envia-
das respostas dos módulos de aquisição para o hospe-
deiro a fim de se evitar conflito no barramento. Estes
campos foram projetados com tamanho de 2 bytes para
transmitir dois caracteres (00 a FF) sendo pos-sível
desta forma endereçar até 255 módulos , incluindo o
próprio hospedeiro , um endereço univer-sal e alguns
endereços reservados a possíveis procedi-mentos de
manutenção.

No campo de comandos (Clví) tem-se as opções:
R reset de módulo de aquisição
I iniciar aquisição
T ajustar data e hora
S enviar pacote de dados de aquisições.
L enviar dados da última aquisição.
A sinal de reconhecimento enviado por um desti-

natário após encerr amento da,comunicação.

o campo de status (ST)contém informação a respeito
do estado dos sensores dos módulos de aquisição. O
campo contador de bytes de dados é usado para
controle de comunicação e informa o comprimento do
campo de dados (DADOS).

O campo de dados (DADOS ) quando do envio de
dados de um modulo de aquisição para o módulo
hospedeiro do sistema foi projetado com a seguinte
concepção :
data/hora I, medições referentes aos sensores Oa 7.
data/hora2, medições referentes aos sensores Oa 7.
data/hora3, medições referentes aos sensores 0 a 7.

data/horaN, medições referente s aos sensores Oa 7.

O campo de check-sum também é um campo de
controle e informa o valor da soma dos campos que o
antecedem dentro do frame, com exceção dos campos
início de quadro (IQ) e enquiry (EN).

Também foram projetadas funções que podem ser
acessadas via teclado do módulo hospedeiro do
sistema, tais como reset geral do sistema, ajuste de
data e hora, inicialização de aquisição, visualização da
última série de aquisições de determinado módulo no
display do hospedeiro e envio de dados para a
plataforma computacional.

Conclusões
Apresentou-se neste trabalho o projeto de uma
arquitetura baseada em process amento distribuído para
monitoramento de parâmetros climáticos em silos
agrícolas. Este sistema possibilita o acompa-nhamento
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das va riações de tem peratura e umi dade dos grãos no
interi or de s ilos. Ad iciona lment e foi aprese ntado um
protoc olo para a comunicaçã o de dados em ambient e
de sil os e secadores agrícol as , o que possibilita a troca
de informações entre as d ive r-sa s unid ades com
inteligênc ia loc al e a aq uisição de dados por um
módulo hosped ei ro , o qu al também favo rece ações de
contro le.

o uso de um sistema desenvo lv ido nes ta co nce pção
diri ge ações que culminam na redução e fetiva do
volume de perdas de grãos por moti vos de armazen a-
mento inapropriado, a lém de forn ecer dad os para a
realiment ação de mod elos de s imulação possibilitand o
a visu ali zação e o acompanhame nto de perfis de
parâmetros c limá ticos dos silos através do uso de
imagen s.
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Resumo: Considera-se neste trabalho o problema da sintonia de parâmetros de controladores neoulo-
sos por meio de algoritmos genéticos (AG's). Faz-se inicialmente uma breve introdução a um algoritmo
de controle neuro-nebuloso conhecido na literatura internacional como ANFIS. Em seguida propõe-se
um método para a otimização dos parâmetros do ANFIS por meio de AG's. Por fim simulações são
apresentadas com este control ador para equilibrar o sistema do pêndulo invertido.

Abstract: It is considered in this work the problem of tuning the parameter of a neuro-fuzzy controller
by using genetic algorithms (GA's). First a brief introduction on a neuro-fuzzy algorithm, know in the
international literature as ANFlS, is presented. Afterwards it is proposed an optimization method for
the ANFIS parameter by using GA's. Finally, simulations are presented with this controlIer for balanc-
ing the inverted pendulum system .

1. Introdução
O objetivo deste trabalho é apresentar e testar um
método de otimização de parâmetros de um contro-
lador neuro-nebuloso, conhecido na literatura interna-
cional como ANFIS (Adaptive-Network-Based Fuzzy
Inference System), através de algoritmos genéticos
(AG's) [Ceballos (1996)] .

O método ANFIS foi proposto por [Jang (1992)], utili-
zando uma técnica de sintonia dos parâmetros via
retropropagação temporal [Jang (1993)] . Neste traba-
lho propõe-se os AG's como forma alternativa de sin-
tonia dos parâmetros do ANFIS . Verifica-se a
eficiência desta técnica através de simulações de um
sistema de pêndulo invertido.

Este trabalho está organizado da seguinte forma. Apre-
senta-se na seção 2 uma sumária descrição dos algorit-
mos genéticos. Na seção 3 faz-se uma breve
introdução à técnica ANFlS. Na seção 4 apresenta-se o
método de sintonia do ANFlS com algoritmos
genéticos. Na seção 5 são apresentados o projeto do
controlador e as simulações pertinentes. Finalmente na
seção 6 são apresentadas as conclusões finais deste tra-
balho .

2. Algoritmos Genéticos
Os algoritmos genéticos são baseados em mecanismos
de evolução e genética natural, ou na seleção Darwini-
ana. São usados para a obtenção da solução de um pro-
blema de otimização (maximização ou minimização)
de uma função F(x).

Atualmente existe uma grande gama de algoritmos
genéticos, mas os mecanismos fundamentais sob os
quais trabalham são:

(a) operar sobre uma população finita de indivíduos,
onde a primeira iteração (população) pode ser gerada
aleatoriamente ou com algum processo heurístico.

(b) em cada iteração a população é modificada de
acordo com .os seguintes passos :

I . Avaliação de cada indivíduo (função de adequa-
bilidade).

2. Seleção dos melhores indivíduos.

3. Formação de uma nova população usando os
operadores recombinação e mutação (operadores
genéticos). Os indivíduos resultantes destas três opera-
ções formam a população seguinte; este processo
repete-se até que uma condição de parada seja satis-
feita.
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Seleção: A partir da população inicial , gera-se uma
nova população de N indivíduos, utilizando-se a
seguinte função probabilidade:

Avaliação: É um processo onde se faz uma avaliação
de cada indivíduo (cromossomo), obtendo-se um valor
fit(i) que pode ser visto como um valor de adequabili-
dade (fitness) do cromossomo i.

2.1. Codificação e Decodificação

(2)(Pmax - Pminv x ro"< 2'11

Para a codificação de um número real a binário, deve-
se determinar a precisão que será usada (quantas casa
decimais O) são desejadas) e o intervalo de busca
[Pmax, Pmin] (universo de discurso quando se trata
de funções de pertinência). Tal precisão significa que o
espaço de busca deve distinguir pelo menos
(Pmax - Pmin) x io" pontos . Existe um número m
mínimo tal que satisfaz a seguinte desigualdade:( I )fitei)

N

I/it(i)
i = J

I. Converte-se o cromossomo de base 2 para base 10
de acordo com a seguinte equação:

A decodificação de um cromossomo é feita em duas
etapas:

. 2. X é mapeado linearmente ao intervalo
[Pl1lax, Pmin] de acordo com a seguinte equação:

e este número 111 é o tamanho do cromossomo.

(3)

(4)

111

I,a i2
i ,sendoa i E {O, I}

i =O

P · Pmax - PminX-17UI1 - -------

i" -1

x

x

A geração desta nova população é feita da seguinte
forma. Uma roleta é dividida em N partes, sendo o
tamanho de cada parte proporcional ao valor P,de(i) .
Uma vez que se tenham todos os indivíduos represen-
tados na roleta, deve-se girá-Ia N vezes para se obter
uma nova população.

Recombinação: Este operador funciona com uma
probabilidade que é estabelecida pelo usuário, sendo
mais comuns valores entre o intervalo [0.5,0.9]. Agru-
pam-se aleatoriamente os indivíduos em pares ("i" e
Hi+J") e escolhe-se uma posição i . entre J e I (l =
tamanho do cromossomo) aleatoriamente. Dois novos
indivíduos são criados trocando todos os genes da
posição j+ J até l. Isto pode ser visto na figura I .

onde fitei) é a função de adequabilidade do cromos-
somo i.

Figura 2: Mutação

010101@P011)mutação OIOIOI[DJOIl

Mutação: Este operador funciona com uma pequena
probabilidade (0,0.1] que é definida pelo usuário. A
mutação consiste em: seleciona-se uma posição do
cromossomo aleatoriamente, e o valor é trocado; por
exemplo, se na posição selecionada o valor é "I",
troca-se para "O" (vide figura 2).

i .0 It OOI010 > recombi-
i+l01 1001010 nação

ponto de
recombinação

Figura 1: Recombinação

3. ANFIS
o controlador neuro-nebuloso que será usado neste
trabalho é o ANFIS (Adaptive-Network-Based Fuzzy
Jnference System [Jang (1993)], [Jang (1995)]. É um
controlador que mistura redes neuronais e sistemas
nebulosos de forma homogênea. O tipo de raciocínio
usado pelo controlador é o Sugeno [Takagi (1985)] (no
qual a saída inferida é uma combinação linear das
entradas mais um termo constante). Na figura 3(a)
apresenta-se o raciocínio tipo Sugeno, e na figura 3(b)
apresenta-se a arquitetura de uma rede ANFIS para
este tipo de raciocínio.

Uma rede ANFIS consiste em um sistema de
inferência nebuloso baseado em uma rede adaptativa
direta. Uma rede adaptativa direta é formada por dois
tipos de nós:

NÓ adaptativo. É representado por um quadrado. A
função do nó depende das saídas dos nós da camada
anterior e de um conjunto de parâmetros
(a J' a 2, .. . a,) , que devem ser treinados por um algo-
ritmo de treinamento (vide figura 3(b), camadas 1 e 4).
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inclinação
=-b/2a

Figura 4: Função de pertinência tipo sino

c-a c e-ra
1-2a---l

0.5

nosso caso, está se usando o produto como norma-I.

{I/ }

t lJh 1.\ .\

cam ad a 3 1 carn uda 5
camada 4

,.r , 1
camada 2

l i ., = co, = /-lA,(X) X /-lB,(X) , i = 1,2 (7)

Camada 3. Cada nó desta camada é representado por
um círculo rotulado com N<,O i -ésimo nó calcula a
razão do grau de compatibilidade .da regra " i" com
respeito à soma de todos os graus de compatibilidade:

Figura 3: a) Raci ocínio tipo Su geno (b)
Equivalente ANFIS

Nó fixo. É represe ntado por um círculo. Diferencia-se
do nó adaptativo, pelo fato da função do nó não ter
parâmetros a serem treinados (vide figura 3(b), cama-
das 2, 3 e 5). i = 1,2. (8)

3.1. Arquitetura de uma rede ANFIS.

Nos itens seguintes uma explicação de cada camada da
figura 3(b) será apres entad a:

Camada I. Cada nó i nesta camada é representado
por um quadrado. e sua função de nó é:

(9)

( 10)
LúJJi
_ i__

LúJi

onde Pi, qj, e ri representa o conjunto de parâmetros do
conseqüente.

Camada 5. O nó é representado por um círculo e está
rotulado com L , que calcula a saída total

Camada 4. Cada nó desta camada é representado por
um quadrado e a função do nó é:

14. i = WJ i = wi(P ix+ qiy+ ri)
1, 2

(5)
1, 2.

= 3,4.

/-lA.(X)

/-lB,) Y )

R I : IF x is A I and y is B I THEN f l=Plx+qIY+rI '

R 2: IF xis A2 atul Y is B2 THEN f2=P2x+q2Y+r2'

Para exemplifica r a arquitetura ANFIS, cons idere duas
entradas x. y e uma saída z. Suponha a seguinte base
de regras :

onde x (resp ectivamente Y) é a entrada ao nó i
i = I, 2 (i = 3, 4) , Aj (Bj-2) é o valor lingüístico , e
/-lA( x ) ( /-l B ,(y » poderia ser, por exemplo:, ,--

(6)

Neste caso os parâmetros assoc iados a este nó [a.b,c },
são chamados de parâmetros das premissas, e a função
de pertinência é aprese ntada na figura 4.

3.2. Algoritmos de aprendizado para uma rede
ANFIS

• Gradiente descendente: Neste caso, todos os
parâmetros são atualizados pelo algoritmo do grad i-
ente descendente.

• Gradiente descendente e uma passada com LSE
(mínimos quadrados): O LSE é aplicado só uma vez
no início para obter alguns valores dos parâmetros do
conseqüente e logo se usa o algoritmo do gradiente
descendente para atualizar todos os parâmetros .

Camada 2. Cada nó nesta camada é representado por
um círculo com um rótulo n .A saída deste nó corres-
ponde ao grau de compatibilidade úJ i = tex). No

• Gradiente descendente e LSE: Neste caso tem-se
dois passos; primeiro se atualizam os parâmetros dos
conseqüentes com LSE; uma vez atualizados aplica-se
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o algoritmo do gradiente descendente para atualizar os
parâmetros das premissas. Para mais detalhes acerca
destes algoritmos de aprendizado vide [Jang (1993)].

4. Uso de AG's na sintonia dos parâmetros
de uma rede ANFIS
A proposta deste artigo é usar os AG 's na sintonia dos
parâmetros (premissa c conseqüentes) da rede ANFIS.

A função de pertinência usada neste controlador nebu-
loso é a tipo sino (vide figura 4. e equação (6). Os
parâmetros a serem sintonizados por meio dos AG 's
são:

do pêndulo invertido.

5. Projeto e Simulações
O controlador foi implementado com duas funções de
pertinência por cada variável de estado e a planta foi
Iinearizada: na figura 5 apresenta-se o controlador e a
planta.

Para a simulação da planta usaram-se dois nós , como
seguem:

( 13)

onde "1(-) = e(-) , '2(-) = é(-) e h é o tempo de
amostragem. Se h é muito grande a aproximação não é
muito boa. Mas se 11 é pequeno a simulação é muito
lenta, c portanto a fase de sintonia será um pouco
demorada .

I. Os parâmetros das funções de pertinência. isto é, os
{a,b,c} dos parâmetros das premissas.

2. Os parâmetros {p ,q,r} dos polinômios de saída.
também conhecidos como parâmetros dos conseqüen-
tes .

Portanto pode-se fazer um cromossomo. com o tama-
nho dependendo da precisão desejada e da quantidade
de parâmetros a serem otimizados.

Controlador Planta

(14)

Para exemplificar o uso deste algoritmo de contro le.
considera-se o problema de controle de um pêndulo
invertido [Bar! (1983)] . O sistema do pêndulo inver-
tido é composto por uma barra rígida c um carro no
qual a barra está unida. O carro se movimenta em uma
pista da esquerda para a direita c vice-versa, depen-
dendo da força aplicada ao carro. A dinâmica do pên-
dulo é caracterizada por quatro variáveis de estado: e
(ângulo da barra com respeito ao eixo vertical) , é
(velocidade angular da barra), z. (posição do carro na
pista), e z (velocidade do carro). Estas quatro variá-
veis são governadas pelas seguintes equações di Iercn-
ciais:

onde g (aceleração dada pela gravidade) é 9 .8m/s, /11"
(massa do carro) é 1.0 Kg, /11 (massa da barra) 0 .1 Kg ,
L (comprimento da barra) é 0.5 m, e F é a força apli-
cada ao carro em Nw. Os intervalos para as variáveis
e, é e F são respectivamente [-20,20] deg, [-50,50]
deg/seg e [-15,15] Nw [Bart (1983)]. O objetivo do
controle é manter a barra equilibrada sem considerar a
posição e a velocidade do carro ; neste caso somente a
equação (\ 1) é relevante para a simulação do sistema

. e e (-F-mLé2sin e Jg Slll + cos .
111"+ m

?

L. 111 ( coser)
3 111,,+111

·2 ..F+ ml- (e sin O- Bcos G)z: = -----'---------"-

(I I )

( 12)

Figura 5: Controlador ANFIS com a planta

A simulação da planta foi feita da seguinte maneira:
dados os estados da planta em f=k*h, o controlador
nebuloso dará a entrada à planta (força) , e com esta
força e os estados a planta gerará os estados no tempo
seguinte f=(k+ J)*h. Repetindo este processo e inici-
ando desde f=O até f=n *h, pode-se obter a trajetória
dos estados da planta.

O controlador é mostrado na figura 5. Os parâmetros a
serem sintonizados são 24; 12 parâmetros pelas pre-
missas (3 parâmetros por cada função de pertinência),
12 parâmetros pelos conseqüentes (3 parâmetros por .
cada polinômio de saída).

Para se obter uma superfície de controle simétrica
escolheram-se os parâmetros (premissas e conseqüen-
tes) da seguinte forma: para as funções de pertinência,
optou-se que estas fossem simétricas, isto é, que a
única diferença entre funções relacionadas a um
mesmo estado fosse o sinal do parâmetro "c" trocado .
Para os polinômios de saída se optou que a única dife-
rença entre o I ° e 3° polinômio fosse o parâmetro "r",
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Para a funç ão de adequabilidade de cad a indivíduo
escolheu- se:

para o 2° e 4°. Fazendo isto , redu z-se a quantid ade de
parâmetros para 12, Escolheu-se 20 bits/parâmetro, o
que dá uma precisão de 3 ou 4 ca sas decimais em cada
parâmetro. O tamanh o total do cromossomo é de 240
bits, onde os primeiros 20 bits correspondem ao
parâmetro "a" da funç ão de pertinência A I' os seguin-
tes 20 parâmetros corresp ondem ao parâmetro "b" da
função AI , e assim por diante para todos os parâmetros
da rede.

2(

"

. ' ,

ângulo·20velocidad e angular

Figura 7: Superfície de controle final.

. . .. .
10
5
O
·5
-10

( 15)fit(i)

onde n é o núm ero de estágios e A é um Índice que
penaliza o esforço de contro le , (b)

Na figura 6 apresentam- se as funçõe s de pertin ênci a

finais para o ângulo e velocidade angular. na figur a 7
apresenta-se a superfície de co ntro le fin al.

Figura 6: Funções de pertinência finais. (a)
Ângulo (b)Velocidade angular.

3

31 2
temp o (seg)

1 2
tempo (seg )

(d)

'210 . .. .. :.... ..:.....o . , ,
I' , ,5 ...... ,.. ....,.. .. .

..::- \', ' ,("j " ,u- I', ,2 O ' I

I 2
temp o (seg)

Oi. (c )
40 •

20 ....1-0 ' I"
.; O· .. · · .. · ""1":: .
§ .20 .... . : .. . 1.; .
'" 'I I .:g -40 . . - .. :. .•,< f :'::' .. ..

O 20 40
> ângulo da barr a (deg)

Figura 8: Diferentes condições iniciais : (a) ângulo
da barra, (b) velocidade angular, (c) plano de
fase(d) força

Para mostrar como o controlador neuro-nebuloso é
capaz de equilibrar a barra com substanciais mudanças
nos parâmetros do pêndulo, realizaram-se simulações
com diferentes comprimentos e massas .d a barra. Os
resultados são apresentados na figura 9, onde a curva
contínua, tracejada e pontilhada correspondem a l=0.5,
l=0.25, e l=0.12." respectivamente. Os resultados para
as diferentes massas são mostrados na figura 1O, onde
a curva contínua, tracejada e pontilhada correspondem
a m=O.I, m=O.4 e m=0.8 respectivamente.

respectivamente às seguintes condições inicias:
(10,20), (15,30) e (20,40).

Proj etaram -se controlado res com diferentes valores de
A. Na figura 1I, a curva contínua, tracejada e ponti-
lhada correspondem a Â=0.1, Â=0.3 e Â=1.0 respecti-
vamente. Nesta figura pode-se observar que quanto

100·50 O 50Velocidade angular da barrr a (deg/seg)

0.8
0.6
0,4
0.2

-POO

I

r "LVf :JJ0.8 . ./ :. ... . :..... :.. . . \ . .. .:.... .: .... ; . ..

0.6 ;' : ..= ..=0.4 .. . . , .. .. ,.. .. ' ,' . . . ,. . . .,. . . . ., . . .. , .. . .. . . , " , .
0.2 .. . . :. . . . . :- . . . ,... . -:. . . . .::-- . .. .: . . . . , .. . .
o' ' , . , " - ' = '
·40 ·30 -20 . -10 o 10 20 30 40Anzuto da bnrrra (dcg )
I - (b)

Os parâmetros esco lhidos para as simulações foram :
11=20, Â=.I , 0.3 1.0; par a os parâmetros do AG esco-
lheram-se: Pc=0.8, Pm=O,05. O algo ritmo usado foi o
básico e impl ementado em Matlab. Os resultados obti-
dos com Â=,l ' serão chamados de conjunto de
parâmetros de referência, Todos os teste s foram reali-
zados com estes par âmetros .

Na fase de aprendizag em somente se usou a condição
inic ial (-10 ,0). Verificou- se também o comportamento
do pêndulo com di ferentes co ndições inic ias. Os resul-
tado s são mostr ados na figura 8, onde a curva contí-
nua, tracejada e pontilhada corre spondem
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Figura 9: Diferentes comprimentos da barra: (a)
ângulo da barra, (b) velo cidade angula r, (c) plano
de fase(d) força

Figura 11: Simulações com diferentes À's: (a)
ângulo da barra, (b) velocidade angular, (c) plano
de fase (d ) força

desempen ho des te co ntrolador.

maior for o valor de À, ma is lenta é a convergência e
portant o menor o esforço de con trole.

Figura 10: Diferentes massas da barra: (a) ângulo
da barra, (b) velocidade angular, (c) plano de
fase(d) força
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6. Conclusões
Foi proposta uma metodologia para a sinto nia de um
contro lador neuro-n ebul oso ANFIS usand o algoritmos
genéticos. Es ta metodologia pode se r empregada em
uma grande gama de con tro ladores co nvencionais ou
contro ladores não-convencionais. O pêndul o invertido
foi usado como um sistema teste, por apresentar uma
sér ie de não-l inearidades, e ser instável em malha
aberta. Cor roborou- se a efetividade do método pro-
posto par a a sintonia do contro lado r neuro-n ebul osos
ANFIS usand o algoritmos genét icos através das figu-
ras 10, 11, e 12 onde se demonstra a robustez e o bom
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Uma Metodologia de Decisão Multinível para
Controle Distribuído de Sistemas Dinâmicos
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RESUMO

Para a computação distribuida e controle de sistemas dinâmicos de grande porte, este trabalho propõe um modelo
de coordenação distribuída onde a distribuição dos agentes de decisão pode ser realizadá sobre uma rede de
computadores. Para isto, o conceito de jogo de Stackelberg é estendido para incluir jogos multiníveis onde os
agentes são divididos em dois grupos: um grupo de agentes líderes (múltiplos coordenadores) e um grupo de
agentes seguidores (controladores locais). Cada AD pode ou não estar cooperando dentro de seu grupo. Neste
sentido, propomos uma metodologia de otimização distribuida que envolve esquemas de decomposição espacial
com distribuição da coordenação, baseada em estratégias em malha aberta de Stackelberg e de Nash .

ABSTRACT

FOI' the distributed computation and control of large scale dynarníc systems, this work studies the proposal of an
asynchronous distributed coordination with the distribuition of the decision makers over the cornputer network.
For doing this, the Stackelberg concept is widened to include multilevel games where the DMs are assumed to be
divided into two groups: a group of leaders (multiple coordinators) and a group of followers (local controlers),
and every DM may OI' may not be cooperating within his own group . In this sense, we propose a distributed
optimization methodology that involves temporal and spatial decomposition schemes with coordination
distribution based on open-loop Stackelberg and Nash strategies .
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J , ( x (k ), " 1(k) , .. . , li .\' (k» = '2L (x'(k)Q(k )x(k) +
b O

onde Q(k) e R,(k) matrizes são stmetrtcas e
definidas positivas com dimensões n x n e
m, x m, respect ivamente.

onde: x E R" é o vetor de estado e z(k) é 11m vetor
de dimensão s de variáveis mio controláveis de
valores conhecidos. Atk) , B,(k) e C' são matrizes de
dimensões n x n, n x m , e n x s.
Associada ao sistema dinâmico (I e 2) está a
função objetivo:

ministicos com duração fixa segundo a definição a
seguir:

Definição 1- Um jogo di âmico discreto e
determinístico com N agentes de deci são é do tipo
linear quadratico se se 1I,(k) E 91'''·
( i E! = {I, .. ,N }. k EK= {O,... ,T-I}é a
estratégia de decisão admissível para cada Ad, no
jogo e

x(k + \) = gk (x (k ), lI t (k ), .. , II.\.(k ». ( 1.\)

g k(') = A(k)x(k) + + C'z(k ) (1.2 )
x( a) =q, (2)

(3)
;=1

N

+L 1I;(k)R,(k)II, (k»

O jogo de dinâmico definido em (I,3) pode ser
estendido para um jogo hierárquico permitindo que
agentes de decisão num nível superior influenciem
os agentes no nível inferior. Uma vez que os agentes
de coordenação têm como objetivo otimizar a
performance do sistema global, os agentes do nível
inferior devem aguardar até que as decisões da
coordenação sejam recebidas para calcularem seus
controles ótimos . Neste sentido, estendemos a
estratégia de Stackelberg em malha aberta para a
caracterização do jogo multinível.

Consideremos um jogo dinâmico corri L e N agentes
de decisão nos grupos superior e inferior respec-
tivamente. Sejam V,,, i »1.....1. e U"
i E 1 = {I, ...,N} os conjuntos de decisões

admissíveis, onde V =rr r" e U =n { I .\' são, .=1 I t

os conjuntos de decisões admissíveis respectiva-
mente para os grupos superior e inferior.

Vamos considerar as 1. funções custos
J,s:UxV 91 estritamente côncavas em Vi e as N
funções J,I :Uxr '.R estritamente convexas em Ui

para os agentes dos grupos superior e inferior
espectivamente :

Adotando a terminologia utilizada na teoria de
controle de sistemas, consideremos uma classe
especial de jogos dinâmicos discretos e deter-

INTRODUÇÃO

o controle e a coordenação distribuída em tempo
real de sístemas dinâmicos de grande porte é um
importante objetivo a ser atingido em muitas
aplicações em engenharia. A integração das teorias
de jogos dinâmicos [I] e de sistemas hierárquicos
[3,6,10] se apresenta atraente para o estudo e o
modelamento de problemas de coordenação e
controle de sistemas dinâmicos com múltiplos
objetivos, múltiplos agentes de decisão e hierarquia
nos níveis de decisão . A teoria de jogos possibilita
tratar a natureza multidimensional das estratégias de
controle e considerar os conflitos resultantes dos
problemas de decisão . Os métodos hierárquicos
permitem a caracterização de decisões descentra-
lizadas e de um esquema de coordenação entre os
diferentes níveis de decisão a fim de harmonizar as
ações dos diversos subsistemas. Estes conceitos que
combinam o caráter multidimensional da maioria
dos sistemas dinâmicos reais e a hierarquia de
objetivos foram generalizados para jogos dinâmicos
não cooperativos em [1,6]. Nestes trabalhos ,
resultados teóricos e metodológicos obtidos para
jogos dinâmicos multiniveis são baseados no
conceito da estratégia de equilíbrio de Stackelberg
para a realização da otimização e controle de
sistemas dinâmicos.

Neste trabalho, o conceito da solução de
Stackelberg é estendido para caracterizar jogos
multiníveis onde os agentes de decisão são divididos
em dois grupos: um grupo de líderes (coordenação
distribuída) no nível superior e um grupo de
seguidores (controladores locais autônomos) no
nível inferior. Os agentes de decisão do grupo líder
podem ou não cooperar para a coordenação de um
jogo de Nash entre os agentes de decisão do grupo
seguidor. Em adição, propomos uma metodologia
de otimização multinível que compreende um
esquema de coordenação distribuida, baseada nas
estratégias em malha aberta de Stackelberg e de
Nash para a solução de uma classe importante de
jogos dinâmicos não cooperativos. A idéia básica do
método proposto é a coordenação distribuída
(múltiplos agentes) de sistemas dinâmicos de grande
porte com N controladores locais não cooperativos,
cada um dos quais com uma função objetivo e
controlando sua variável de controle local.
Consideramos, devido à simplicidade de análise, a
situação onde a estratégia de Nash é utilizada dentro
de grupo líder.

FORMULAÇÃO DO JOGO MULTINÍVEL
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Definição 2- Se as relações

DISTRIBUiÇÃO DACOORDENAÇÃO

(4)

J/ = J ;(x(k),UI (k) , .. . ,uN(k»+

LkEK PI' (k)[A(k)x(k) +L;E1 B;(k)ui (k) +
+Cz(k) - x(k +1)]

x(k +1) = gk(x(k), u;(k), .. . , u;_I(k),u(k );,U;+I (k)
, ... k EK (11)

,p;(Ç) == u;(k) =
arg min . .. . ,u;_I(k),u;(k),

uj( k )eU:'

Teorema 1 - Seja um jogo dinâmico discreto N
agentes de decisão descrito em (1-3). Se
u; = ,p;' (x(O),i E I gera uma solução de equilíbrio
de de Nash em malha aberta ex'(k+J). k EK é a
trajetória de estado correspondente. então há uma
sequência finita de vetores de coestado
[p;(O)•...•p;(T-1)} de dimensão n para cada i EI tal
que as seguintes relações são satisfeitas:

Prova: Seja (ut ash , . .. , uZash ) um ponto de equilíbrio

de Nash, ou seja. VUi EV/ , i E I a seguinte
desiguladade é valida:

onde:
(Pi (k), UI (k), . .. , uN(k), x(k» ==

J; (x(k),u l (k) , .. . ,uN (k) , k) +
P'i (k)gk(X(k),u1(k), .. . , uN(k » (10)

N

x· (k + 1)=A(k)x· (k) +L Biu; (k); x(O)=ç
;= 1

(5)

J ( Nas" Nash ) < J ( Nosb Nash Nash Nash)i UI ' ''''UN - ; UI , ,, ,,U;_I ,Ui,U;+1 ,.. .,uN
onde U é conjunto de controles agregados de ADi
tal que Ui EU;então ui(k) EK. Esta i-
ésima desigualdade que para ,pi(ç) == u; minimiza

em U sujeito a:

Este é um problema padrão de controle ótimo para
ADi uma vez que uma vez que u; j E f,j :t: i são
controles em malha aberta e portanto não
dependem de Ui' Então, este resultado segue

i = I ,...,L = N
i = I, ...,N

s SJ; (U1, ... ,UN ;V1,... ,VL) == J I (U,V);
J ,S(111" " , 11.", ; VI" ' " VL) == J{ (U, V);

onde U = (U j,....U,vJ E Ve V = (vj, ....vNJ E V.

Para a caracterização do jogo multinivel, propomos
a seguinte definição :

existem, tal que para qualquer v E V
J/(Tv, v):::; J/cr;vl , . . ..u., ..., Té 'N' v);

V u; EV;,i e I
onde Tv = (T/vj, ....TNv,vJ e se existe um v' E V tal
que

7;:r; -+ V,) E f

-co • • • • ....onde V = (VI , ...,V;_I,VpVi.l, ...,VL)' então as
estratégias (u '. v') E V X V. onde u' = tv; carac-
terizam a estratégia de Stackelberg com o g11lpo
superior formado de líderes Nash e o g11lpo infe-
rior com seguidores Nash.

A estratégia de Stackelberg é ótima (no sentido de
Nash) para os agentes líderes quando os agentes
reagem determinando suas decisões de acordo com
uma solução ótima de Nash. Há portanto, uma
proteção para todos os agentes no grupo líder com
relação a tentativa de qualquer outro agente no
grupo lider de se desviar de sua estratégia de
Stackelberg com a finalidade de otimizar as funções
objetivo dos seguidores. Claramente observamos da
definição acima que a solução MIN-MAX pode ser
um caso especial do problema de Stackelberg
quando JiS + Ji =O

o procedimento que propomos para o problema
definido em (1,3) inicia-se com a modificação da
restrição do espaço de controle dos agentes locais e
da alteração de cada função objetivo local para uma
função objetivo aumentada via método de Lagrange
[8], transformando o problema original em N
problemas de minimização paramétrica sem
restrições para o primeiro nível da estrutura
hierárquica . Neste sentido , podemos observar que
para todo 11;(k), .i :t: i, j Ef fixado, cada
proble-ma de decisão do nível inferior, considera a
seguinte função objetivo aumentada para
iEf ,k EK:
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1 1.1 ' :

donde:

(16)

)' . er'. ,

i E I

.v
l(p - r I "'f1) - I L u

.v

W(IJI "P,) ::: r ,IJ, - L 'f"P, +,., i E I

(15 )

Uma vez garantida a existência e unicidade, a
estabilidade é, normalmente, tratada somente depois
da especificação de um procedimento de ajuste em
que os agentes de decisão individualmente ajustam
os valores de suas variáveis de decisão em cada
iteração. Vários trabalhos e pesquisas bem
conhecidos [4,5 ,7] têm estabelecido as condições de
suficiência de estabilidade de procedimentos de
ajuste baseados nas hipóteses de concavidade.
dominância diagonal ou alguma forma de contração
das funções de reação. Estas hipóteses levam ao
tratamento teórico seguro da garantia da existência,
da unicidade e da estabilidade da solução de
equilíbrio, particularmente para o caso especial do
sistema de equação ( 16).

Consideramos, neste trabalho, os seguintes proce-
dimentos de ajuste T({J,) , onde

Em termos dessas funções. uma solução de equil i-
brio deve satisfazer

(;IJ -tr =O . ( 17)

Para estabelecer a unicidade e existência de equili-
brio de Nash . podemos obter a seguinte forma com-
pacta :

onde IJ'=.(IJI' . . .. fJ' ,)' e 1" ='(1', '.

propomos

Proposição I: A coordenação estática de Nash
para N agentes de decisão definidos pelas suas
respectivas funções de reação admite lI/1/tI SOIIlI,:à()

única fi ' se e somente se a matriz definida em (I "' )

for inversivel. 011 seja IJ = -L] I,. .

a-t ' (H '
P, (k) ElJln , P, (k) = - - .-'- , -.-'- = o. x(O) =: ';

eX (k) al,(k)
C

( r - I) = --.I (x(f) Tp, à(T) " )

ADs; : Max J,:." (p, ) com
I'

diretamente do teorema tio principio do miuimo /1/
para controle de sistemas discretos.

Um estudo detalhado do problema de decisão do
nivel inferior com relação aos esquemas de
decomposição espacial e temporal, assim bem
como, com relação à computação distribuida dos
agentes do nível inferio r, é apresentado em [9] .

Coordenadores Nash

Podemos verificar que todos os N agentes de
decisão do nível inferior estão relacionados ao
vetores de coestado P, (k) E E J Neste
trabalho, propomos a adoção desses vetores como
as variáveis de decisão do grupo superior de
agentes. Utilizando o teorema da dualidade de
Lagrange [8] , é possível considerar o problema de
decisão multinível, conforme a definição (2) e o
modelo hierárquico proposto, definindo como
objetivo de cada agente de decisão do nível superior
a maximização da função dual

J;"(p,) = MinJ,(x' (k),II; (k) . . 11 , (k) . (k) .k) -+-
»,

p,'(k)[g, (X·(k),II;(k) , . . II ,(k)

-x'(k+l)]
( 12)

s.a.

Teorema 2 - Para o sistema dinámico descrito em
(1,2) e a fUIII,:ão objetivo (12). t! possivel obter a
função dual do ní vel superior .I;"" (p , )110 seguinte
forma quadr ática:

1J; (/3, ) = 2. fJ r,/J, + IJ', r;, + a , (/3)

onde r, é lima matriz simétrica definida negativa
IITx b é 11m vetor nlx I, a, é uma constante e
{J, = [p;'(O),p', (I), .. .r, {r - I)]' .

Prova: devido a extensão da demonstração, ver
referência [9].

; ), '1

.v \"

T(IJ,)::: (r, I 'f,,) I I 'f!l
,I 1..1 -t I 1.) " I

( 18)

Existência, unicidade e estabilidade da solução
de Nash

Para a determinação da solução de equ ilíbrio de
Nash para a coordenação no nível superior. é
natural definir as funções de reação de cada agente
Estas funções são dadas por: .

Neste sentido. podemos empregar os m étodos
bloco-iterativos e a definição de quase estritamente
bloco diagonal dominância (qsbdd) apresentada em
[5], como uma forma de verificarmos a estabilidade.
bem como a existência e unicidade da solução de
equilíbrio. É bem conhecido que se ( i é qsbdd.
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CONCLUSÃO

então os procedimentos de ajuste propostos con-
vergem para a solução de equilíbrio.

Neste trabalho, desenvolvemos um método
computacional baseado no jogo de Stackelberg com
vários agentes de decisão e na teoria de 'otimização
para a solução de problemas de controle ótimo de
sistemas . dinâmicos de grande porte, onde os
agentes , divididos em dois grupos: líder e seguidor,
podem empregar as estratégias de equilíbrio de
Nash . As condições necessárias para existência da
solução do jogo multinível proposto, quando a
situação de equilbrio de Nash pode ser adotada
dentro de cada grupo, foram obtidas e basicamente
requerem a convexidade dos subproblemas
associados aos agentes.
Com os esquemas de decomposição propostos para
os dois níveís de decisão , a complexidade do
controle de sistemas dinâmicos de grande porte
pode ser substancialmente reduzida com o emprego
da computação distribuída, possibilitando a obten-
ção de decisões on-line.
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Abstract: In this paper we consider the use of on-line leaming for non-linear plants. Because we
use only plant input/output to train the controller, a reinforcement control scheme is devised. The
main contribution is the reduction of occurrence of failures during plant operation. Results for a
magnetic suspension system is presented to illustrate the effect iveness of the controller developed.

Resumo: Neste artigo, considera-se o uso de aprendizagem em tempo real para plantas não
lineares. Uma vez que utiliza-se apenas a entrada/saída da planta para treinar o controlador, um
esquema de controle utilizando aprendizagem por reforço é adequado. A principal contribuição
está na redução da ocorrência de falhas durante a operação do sistema. Resultados para um sistema
de suspensão magnética é apresentado para ilustrar a eficiência do controlador desenvolvido.

3. Reinforcement Learning Control Schemes
There are two main classes of reinforcement leaming
algorithms: model-based and model-free algorithms. In
the first one , the model-based algorithms leam a model
and use it to derive a controller (Sutton, 1990a), (Kumar

Adaptive Critic strategies developed by Barto, Sutton
and Anderson (1983) and Costa, Tinós, . Oliveira,
Araújo (1997) which are modified to decrease the
occurrence of failures during system operation,
resulting in a control system more robust to parametric
changes.

2. Problem Statement
This paper deals with the following class of problem:
stabilize and maintain a dynamic nonlinear system ,
described by (I), around an equilibrium point
considering constraints on the states and amplitudes of
the control signal.

where x E R" is the state, u E R is the input, k denotes
discrete time and fi is a non-linear function. The states
are assumed to be available and the plant modei
unknown.

In the sequei, we consider the following
definitions. A state Xo is an equilibrium point of the
system (1) if fk(k ,xo, lI o) = O for a given 110. A failure
state occurs when x(k) does not obey a desired behavior.
A trial corresponds to the running of the controller from
k=O until the occurrence of a failure .

( I )x(k + I) = !k[k ,x(k) ,u(k)]

1. Introduction
Conditions that asserts solution of nonlinear
systems control problems are not available, except
in local terms , as in the neighbourhood of a point
(Levin, 1992). AIso, design procedures work well
only if a number of conditions are satisfied. If time
varying plants with modelling uncertainty and
constraints on both the states and control signal are
dealt with , the design procedure becomes even
more complicated.

The use of reinforcement leaming provides an
interesting altemative to the control of systems
(Milan, 1996), (Dorigo and Colombetti, 1994),
(Costa, Tinós, Oliveira and Araújo, 1997). This
technique does not need plant parameters or plant
model (Hoskins and Himmelblau, 1992), (Barto,
Sutton and Anderson, 1983) and facilitates the
incorporation of practical constraints in the
controller designo As a result, this technique may be
applied to a large class of systems.

Reinforcement learning addresses the problem
of an agent that must leam behaviour through trial-
and-error interactions in a dynamic environrnent. In
control applications this involves determining a
function through experience that maps current states
of a plant into control actions and constructing a
critic to judge which control actions are acceptable
(success) and which are not (failure).

The objective of this paper is to construct a
contrai system capable of driving the plant to an
equilibrium point and holding it at about that point.
We present a leaming scheme based oi! model-free
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(2)

and Varaiya, 1986), (Sutton, 199üb). In the second
class, the model-free algorithms learn a controller
but do not learn a model (Barto, Sutton and
Anderson, 1983) , (Watkins, 1989), (Dayan and
Sejnowski, 1994), (Sutton, 1988).

Model based algorithms demand great
computational effort in order lO obtain a reward
function and a state transition function (Kaelbling,
Littman and Moore, 1996). Comparative studies
suggest that among the model-free algorithms, the
Barto, Sutton and Anderson algorithm (1983)
(BSA hereafter) has lower failure indices (Moriarty
and Mukkulainen, 1996).

The main features of the BSA algorithm may
be summarized as follo ws. The control signal is
given by an adaptive search element (ASE) which is
in charge of mapping the plant states in such a way
that one out of two control actions happens, one for
better and one for worse. This mapping is done by
associating weights to partitions of the state space.
The weights are changed by a rule which considers
both a control action and a reinforcement signal in
such a manner that decreases the probability of a
control action that has happened at instants elose to
a failure occurrence. One can conelude that a failure
inhibits the associated behaviour. The
reinforcement signal may be given by a measure of
the plant performance or may be provided by an
associative critic element (ACE) which is expected
to leam to predict failures .

The training strategy above is not suitable for
the incorporation of a variety of control actions.
Actually, a failure occurrence still indicates that the
weights must be changed, however it does not
indicate how, since more than two actions would be
taken. For instance, a failure may indicate that a
behaviour must be stimulated rather than inhibited.

This problem was considered in Costa, Tinós,
Oliveira, Araújo (1997) where two solutions were
presented. In the first one, the designer analyses the
plant in order to provide a suitable reinforcement
criterion. In the second one , called Reinforcement
Leaming Control Scheme with Temporal Failure
Evaluation (RLCSF for short), the controller
incorporates a temporal failure evaluation criterion
in order to find the correct weight adjustment
direction. In this paper we consider a leaming
strategy based on the RLCSF solution. In this
strategy there is no need of plant parameters or
models.

In the RLCSF algo rithm, the weight
adjustment depends on the internai reinforcement
signal P provided by the critic element. However,
such a dependence may be inappropriate because
the temporal failure evaluation criterion associates a
fixed weight update direction during an entire trial.
Thus, the weight adjustment may be inaccurate
when the system stays in a region that did not affect

the temporal failure evaluation criterion and which is
associated with a failure by the critico In this case, the
controller parameters can be set such that the critic has
little importance in the training processo The result is a
fast learning control scheme but highly dependent on
failures to leam properly.

To overcome this difficulty, here we will consider
a learning scheme with two weight update rules which
are associated to the system operation phases. At the
beginning of learning, failure tends to occur in few
instants of time. In contrast, after enough leaming,
failure tends not to happen anymore. From the fact that
there exist a relationship between the instant of failure
occurrence and how much leaming the controller has
had, one can define a time instant ka after which failures
are not likely to happen

The first rule considers the temporal failure
evaluation criterion, it does not depend on the critic (but
on the externaI reinforcement signal r) and is used
before instant ka• The other rule does not use the
temporal failure evaluation criterion but the internai
reinforcement signal r and is used after instant ka.

The result is a fast learning control scheme which
is capable to leam after k, in the absence of failures . In
this way, it decreases the probability of failure
occurrence during system operation when changes
occur, as for instance in the case of parametric
variations. The learning scheme which we call
Reinforcement Control Scheme with Two Learning
Phases (RSTP for short) is described in the next section.

4. Reinforcement Control Scheme with Two
Learning Phases

The strategy of the control scheme is as follows.
The control problem is split into sub-problems by
dividing the space state \fi in a number of partitions.
Each partition is associated with a specific control
signal by adaptive elements. These elements have their
weights adjusted by taking into consideration a
reinforcement signal which is a qualitative measure of
plant performance. As in the BSA algorithm, the
adaptive elements are called adaptive search element
(ASE) and associative critic element (ACE).

A decoder is used to partition \fi. The decoder
output di is equal to one when the system is in partition i
and zero elsewhere, for i=I, ...,iT where iT is the total of
partitions.

The ASE output u(k) is the control signal which is
sent to the plant:

lI(k) =I[t lVi(k)di(k) +ns(k)]
where k is the discrete time, Wi is the weight associated
with the partition i, di is the decoder output, n, is a real
random variable with probability density function h, and
fis either a threshold, sigmoid or identity function.
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As said before, we will use two weigth update
rules. The first one is the same as in the RLCSF,
and is written .as

as mentioned before , because we are considering a
variety of control actions, the fact that the system comes
inside a worse or better region does not mean that the
controller behaviour must be stimulated or inhibited,
respecti vely.

where the positive constant UI is the learning rate, r
is the externaI reinforcement signal, e; is the
eligibility term given by (6) which associates the
responsibility of the weights of partition i with
failure occurrence, and

where r is the externaI reinforcement signal responsible
for adjusting the weights or not, and y is a real valued
constant (where O< y I) .

The weight update equation and the critic
eligibility signal equation are the same as in the BSA
algorithm.

v.t]: + 1)= I'i ( k ) + pr(k)"e;(k) (9)
{
sg(t - I ,h) ,

sgtt ,h) =
- sg(t - I,h) ,

if h ? O
if h <O

(4)

r (k ) =Ir(k) + r p(k) - p(k - 1)1 (8)

with kJt} the instant k in which the failure occurs at
trial I , and sg(O.v) = 1.

For obtaining the second ruIe, we will consider
that the weights adjustment directions taken in the
period before ka are adequate to the period after ka .

We may consider the difference between the initial
weights WcJ and the weights in the time instantw, (ka) as a register of the weight adjustments. Thus,
the second rule is written as

e,(k + I) = Àe,(k ) + (1- À)di ( k) (la)

where e; is analogous to the eligibility in the ASE and
À is a real valued constant (where O À < 1), and the
positive constant /3 is the critic learning rate.

The steps of the learning algorithm are as follows,
where 1 is the trial number, l/IIax is the total number of
trials and kmax is the total of sampling periods.

e;(k+ l ) = Õ e, (k) + (l- ê) d, (6)

where r is the internaI reinforcement signal
provided by the ACE and Uz is the learning rate for
this phase .

The eligibility is given by

where Õ is a decay rate (O Õ< 1).
The ACE objective is to predict a failure

before it happens, allowing anticipative weight
adjustment. The ACE equations, based on the BSA
algorithm, are as follows .

L Initialise the ASE and ACE weights, set t=1;
b While 1< 'ma, , do:
D ·I=I+I;
2.2. k=0, r(k)=O, initialise x(k);
2.3. While r(k)=O and k < kma" do:
2.3 .1. k=k+l ;
2.3.2. Generate dIk), i=l ,... Jr , by decodifying the

actual system state vector x/k),j=l,... ,n;
2.3.3. if k s ka, calculate the ASE output u(k) (2) ;

if k > ka , calculate the ASE output u(k) (2) and the
ACE output p (k) (7);

.2.3.4. Present u(k) to the systern and obtain
x/k+1),j=I, ...,n (I);

2.3.5. Calculate e;{k+1) (6) and e; (k+1) (la),
i=I ,...,ir;

2.3.6. If k ka , determine r(k+1) using a defined
criterion ; if k > ka , determine r(k+1) using the criterion
and i(k + 1) (8);

2.3.7. Update ACE weights v;{k+1) (9);
2.3.8. Update the ASE weights w;{k+1) by using

(3) if ka or using (r) ifk > ka ;

2.4 If k = kmax , finish the algorithm.
Remark : This algorithm may be changed in order

to fit specific problems. For instance , it is possible to
consider only the first phase ( k < ka ) to pre-train the
controller.

5. Results
In this section we present results of a magnetic
suspension system to illustrate the application and

(7)
ir

p(k) =L vi(k) di(k)
i=1

where p(k) is the output of the ACE, v;{k) is the
weight associated with partition i.

The internaI reinforcement signal ; is given
by equation (8), which is the absolute value of the
internaI reinforcement signal given in the BSA
algorithm. This may be explained as follows. In the
BSA algorithm, the critic provides a signal which
may represent a punishment (if the system comes
inside a worse region) or a reward (otherwise). In
this way, the critic also affect the weight update
direction. Considering that after the instant ka the
weight update directions are the same as before
instant ka, it is not necessary, and sometimes
unproductive, to use the critic in that way. Actually,
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The reinforcement criterion for the controllers
was developed by imposing a minimal acceptable
performance. Equation (12) shows the
reinforcement criterion. See also Figure 1.
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_{[CXj cmax - Xj imax )k I kcl +X j imax' k < k;
xlsup(k)- . k>k

Xl cmax' - c

k, is a sampling time chosen by the designer,
x i cmax is the maximum Xj at sampIing time kc ,
x i cmin is the minimum Xj at sampling time kc '
x i i max is the maximum initial Xj,

x i imin is the minimum initial Xj,
j=I,oo. ,ns.

Figure 1 shows the results for the RSTP with
CR = O, Ca = O, for comparison with the results with
different values of CR , Ca' The results for the RLCSF
under the same conditions are very close to these, and
are not presented.

Sampling time k

0.009r/ . ... .. ...... . . . .. ... . .... ... . . . . . . .. .. .... .. .. . . • • •

0.0085 :

P 0.011

0.0115

0.012

Figure 1 - RSTP results for different initial positions
with CR = O, Ca = O. The reinforcement criterion is also
shown (dotted line).

Figure 2 shows the results for both controllers with
CR = -10, Ca = O, TR= Ta=2000, which correspond to the
values used during the training procedure. Table 1
shows the time instants in which the fai!ure occurs for
the different initial states considered in the training.

Figure 2 - Results of the RLCSF and
CR= -10, Ca= O, TR= Ta=2000.

(11)

(12)lo if x1inf(k) <4k) <x1Sl4'(k) and

r(k) = X2inf(k) <x2Sl4'(k)
- 1 otherwise

effectiveness of the given control scheme . Practical
constraints and the system discrete dynamic
equations used here to simulate the plant are found
in the Appendix. For comparison purposes, results
of the RLCSF are included.

We will consider that the coi! resistence R and
the parameter a are time varying. R and a are
changed by equations found in the appendix, with
the parameters CR, ca related to the amplitude of the
variations and TR, Ta related to the velocity of the
variations.

The adopted number of partitions of the state
space \fi is 288 for the two schemes: 12 intervals for
XI. 6 for X2. and 4 for X3. The leaming algorithm is
executed for different initial states, as follows: we
define a set ofinitial states Xini = {x', 00. x5} with x'
= [x/ O X30)', where X30 is the equilibrium current
for the equilibrium position XIO(O) = 0.01. In step l
the system states are initialised as x(O)=Xini(n() and
the leaming algorithm is run for I\ =1'00.,5.

We consider that the coil resistence R and the
parameter a are time varying. R and a are changed
by equations found in (A-4) and (A-5), with
parameters CR, Ca related to the amplitude of the
variations and TR, Ta related to the velocity of the
variations . During the learning procedure, we
adopt CR = -10, Ca = O, TR= Ta=2000.

Because we considered such high amplitudes
of the variations (obser ving that R = 19.9), the
RLCSF showed a high number of trials for each
initial position. Actually, this number was
frequently equal to the maximum of trials allowed,
'mD'=100. The typical number of trials for each
initial state was 100 and 37 for the RLCSF and
RSTP, respectively. The controller parameters are
found in the Appendix.

For both schemes the function f which gives
the value ofthe controller output is given by (11).

where
. _ { [(Xl cm;n - Xj ;mm )k l k c ]+ Xj imin ,
'\lillf(k)- k >k

x) emiti' - c
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X I (O) RLCSf RSTP
0.0085 422 -
0.0090 368 -
0.0100 247 -
0.0110 439 -
0.0115 266 -

Table 3 - Time instants in which the
failure occurs with &R= O, CO = 0.12,
'R = ' 0=2000a

X 1 (O) RLCSF RSTP
0.0085 259 -
0.0090 319 -
0.Ql00 296 -
0.0110 480 -
0.0115 330 -

Table 1 - Time instants in which the
failure occurs with CR = -10, Co = O,
'R= z =2000

figures 3 and 4 show the results for RLCSF
and RSTP with CR = 10, Co = O, 'R = 'a=2000 and
with CR = O, CO = 0.12, 'R = 'a=2000 respectively,
both for the initial position xl=0.008. Table 2 and 3
show the time instants in which the failure occurs
for the different initial states .

0 .012

0 0 115

P
o
s
i

o
n

(m) 0.0085

RLCSF

RSTP

6. Discussions and Conclusions
In this paper, we present a reinforcement learning
controller with two weight update mies corresponding
to two distinct system operation phases. The controller
can be used on-line, is adaptive and capable to learn in
the absence of failures , and needs no knowledge of the
plant parameters or models. It also exhibits fast
leaming, requiring few trials to be trained .

The results showed that the proposed controller is
more robust to parametric variation when compared to
previous reinforcement leaming controller in which this
work was based .

Well developed control methods can be
successfully applied to suspension systems, but they are
more dependent on the knowledge of the plant
dynamics and uncertainties.

figure 3 - Results of the RLCSf and RSTP with
CR= 10, Co = O, 'R = 'a=2000.

(A-I)

(A-2)

(A-3)

(A-5)

(A-4)

a = ao + Co sín('ok)

X2 (k + I) = (I/To)(X I (k) - x I (k - 1))

Appendix
The system suspension dynamic equations:

xJ(k + 1)= (_1_)(LxJ(k -1) + 1QlI(k ))
1QR+L

where XI is the sphere position, x2 the sphere speed,
x3 the coil current, To the sampling period, li the coil
voltage, g gravity constant, m the mass of the steel ball,
R the coil resistance, L the coil inductance, Lbo the coil
inductance when xl = O, a a constant, and

where R, is the initial coil resistence, ao is the initial
value of the parameter a and r and CR, ca, 'R and 'a are
constants.
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Table 2 - Time instant in which the
failure occurs with CR= 10, Co= O,
'R= z =2000

O 200 400 600 800 1000

Sampling time k
Figure 4 - Results of the RLCSF and RSTP with
CR= O, &0= 0.12, 'R= To =2000.
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X3cmax =x3imax =00; x3cmin=x3imin=-oo; Umax =
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X2cmax =0.05;

x2i min =-0.3

system of magnetic
kg, Ro==19.9 n,
LbO=0.0245 H and

Xlimin =0.008 ;

X2cmi/l =-0.05 ;

Parameters of real
suspension: m=0.02255
ao=0.00607, i, =0.47 H.
T,)=O.OOI s.

Equilibrium point: (Xlo ,x2o, X3o) = (0.01;
0.0; 0.876). Practical constraints on
states: GOO5 s xI s G0l5 ard Os X:J s 251. Practical
constraints on control action: Os u s 50 V.

Intervals for XI: [0.0050 0.0065] ; [0.0065
0.0078]; [0.0078 0.0088] ; [0.0088 0.0094] ;
[0.0094 0.0099]; [0.0099 0.0100] ; [0.0100
0.0101] ; [0.0101 0.0106]; [0.0106 0.0112];
[0.0112 0.0122]; [0.0122 0.0135]; [0.0135
0.0150) . Interva1s for X2 : [-0.40 -0.20]; [-0.20-
0.051; [-0.05 0.00] ; [0.00 0.05]; [0.05 0.20]; [0.20
0.40] . Intervals for X3: [0.00 0.94]; [0.94
1.26]; [1.26 1.57]; [1.57 2.51].

Parameters of RLCSF and RSDO: tma.<=100;

kmax=2000; kc=50; x1cmax =0.011; xl cmin=0.09;

50: lI mm = O; J.1e max=9; f is the identity function and
n, is a real random variable with normal probability
density function with zero mean and variance equal
to one.

Parameters of RLCSF: u=l; 8=0.9; 13=0.005;
À=0.5; y=1. Parameters of RSTP: uI=0.9; u 2=0.01;
8=0.9; 13=0.01; À=0.7; y=1.
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abstract. This paper presents an application of a neural network scheme for levei control of an
interacting tank plant. The neural network control utilizes a gain scheduling technique, that is achieved
by training from data obtained from several linear controllers designed for different operating points.
Experimental results of the neural gain schedu ling control implemention are presented.

Resumo. Este artigo apresenta aplicação de um esquema neural para controle de nível de tanques
interativos. O controle neural utiliza a técnica de gain scheduling, que é obtido através de treinamento
com diversos controladores lineares projetados para diversos pontos de operação da planta. São
apresentados resultados experimentais da implentação do controle neural gain scheduling.

Introdução
Redes neurais são importantes ferramentas para
aplicação em controle de plantas não-lineares dadas
suas características de mapeadores universais e da
capacidade de aprender por treinamento (Fukuda &
Shibata. (1992)) . Aplicações envolvendo controle
adaptativo através da linearização do sinal de
controle para sistemas SISO (Chen & Khalil, 1995)
e controle por Modelo Interno (Hunt & Sbarbaro,
1991) são algumas das muitas abordagens de
utilização de redes neurais em controle de
processos (Narendra & Parthasarath, 1990).

Sistemas dinâmicos não-lineares tem
apresentado um grande interesse para a engenharia
de controle, dada a sua importância na
representação matemática de inúmeros sistemas
físicos. Devido à complexidade de tais sistemas é
difícil desenvolver técnicas abrangentes para o
projeto de controladores. As técnicas mais comuns
se baseiam no cancelamento das não-linearidades
(Slotine & Weiping, 1990) que apresenta como
principal limitação o fato de necessitar de um
modelo perfeito da planta e a mesma possuir
dinâmica inversa estável. Outros métodos
importantes, em controle de processos são controle
interno (Garcia & Morari, 1982) e a técnica gain
scheduled (Shamma & Athans, 1990).
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Neste trabalho serão utilizadas redes neurais
para a implementação de controladores gain
scheduling (Ahmed & Tasadduq, 1994; Maia &
Resende, 1996). Esta técnica consiste basicamente
no treinamento para constituir um contro lador
neural global de modo a substituir diversos
controladores lineares que são projetados para
diferentes pontos de operação, atingindo uma
efetiva interpolação entre os pontos de operação.

2 Tanques Interativos
O trabalho experimental desenvolvido nesta
trabalho foi realizado na planta de Tanques
Interativos do Laboratório de Controle de Processos
Industriais, CPDEE, UFMG. A planta é
esquematizada na figura I.

Esta planta é dita interativa devido ao
acoplamento existente entre os tanques TQ-A e
TQ-B (através da válvula manual FV) . A água do
tanque TQ-A flui para o tanque TQ-B pelo
princípio dos vasos comunicantes. A água do
tanque TQ-B é bombeada pela bomba BB de modo
a tornar a vazão de saída desacoplado da altura do
nível deste tanque (Braga, 1994).

As válvulas FCV- I e a FCV-2 são
pneumáticas e automáticas. O controle da FCV-I é
feita com ar para abrir e o atuador do é do tipo



são as vazões m 3/s correspondentes a Wi , WAB e Wo';
A é a área da seção transversal dos tanques.
Observe-se que em (2) não existe acoplamento
entre a vazão de saída, qo , e a altura do nível do
tanque TQ-B, hB" devido a presença da bombaBB.

Pela lei de Bernoulli, tem-se a equação que
descreve a queda de pressão em função da vazão
sobre uma válvula (Braga, 1994):

pistão. O controle da FCV-2 é feita com ar para
fechar com atuador do tipo diafragma.

rcv-a

q AS (t) = C; PA (t) - r, (t) (3)
FCV-2

Figura I. Diagrama da planta de tanques interativos

onde C; é o coeficiente de vazão da válvula FV,
PA e PIJ são as pressões no fundo do tanque TQ-A
e TQ-B, respectivamente, que são dadas por

com

A válvula FCV -I apresenta característica
exponencial do seguinte tipo (Braga, 1994)

(5)

(6)

(4a)

(4b)

PA(t)=Patm+pghA(t)

Ps(t) =PaIm + pghs(t)

onde PaIm é a pressão atmosférica, p a densidade da
água e g a aceleração da gravidade. Substituindo-se
(4) em (3), tem-se:

(t) -hB(t)
qAB (t) = -=--.:..:..----=---

Rh

A medição de nível do tanque TQ-B (LE) é
feita por um sensor de pressão tipo ponte de slrain
gages com um tubo introduzido dentro do tanque
cuja pressão é proporcional à altura da coluna de
água .

Através de manipulação da vazão de entrada
no tanque TQ-A pela abertura da válvula FCV -I,
problema de controle abordado neste trabalho
consiste na regulação da altura do nível do tanque
TQ-B fornecida pelo medidor LE.

A vazão de saída do tanque TQ-B é ajustada
através do fechamento da vávula FCV-2.

Os tanques TQ-A e TQ-B têm mesmas
dimensões de área transveral de 0,433m2

, e altura
máxima de 0,7 m.

O modelo dinâmico dos tanques interativos
pode ser obtido pela equação de balanço de massa
dos tanques TQ-A e TQ-B. Assim, podemos
escrever

dhA(t) _ Qimax R(II(I)-I) _
di - A 1 A Rh

onde U(I) é o sinal de controle fracionário
normalizado aplicado na válvula FCV-I, R,
representa o alcançe das válvulas FCV- I, Q;muar é
a vazão máxima de entrada em m3/s.

Substituindo-se (5) e (7) em (2), obtém-se o
modelo não linear da planta de tanques interativos:

(I a)

(I b)

onde: m; e I11 B são respectivamente as massas de
água dos tanques TQ-A e TQ-B em Kg; \Vi , \VAIJ e
11'0 são as vazões mássicas na entrada de TQ-A,
transferida de TQ-A para TQ-B, na saída de TQ-B,
respectivamente, em Kg/s.

C0l110 as dimensões dos tanques TQ-A e TQ-B
são iguais, podemos reescrever (i) como

.(f) = Q. R (u(t)-I)ql r max I
(7)

Assim, o problema de controle deste trabalho é
regular a variável medida hB(t) no valor de
referência através do sinal de controle u (t).

(2a)

(2b)

onde 17.'1 e hli são respectivamente as alturas dos
níveis de água de TQ-A e TQ-B em 111: q;, qA!J e qo

dhs(t)
di

(t) -hs(t)
ARh

(8)
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Figura 2. Esquema para controle da planta em
torno de y *.

Para garantir, em regime estacionário, erro
nulo entre a saída da planta e o valor de referência é
introduzido um integrador na entrada da planta.
Assim, u(t) passa a ser obtido pela integração da
variável v(t), que é gerada pelo controlador, OU seja,

+ *Y

y(t)

Seleção

docontrolador

8 y(t)
__ v(t-l)

L- --'

v (t)

y(l)

dados representativos de suas relações entrada -
saída. Estes dados são então utilizados para o
treinamento do controlador neural gain scheduling.
Cumpre observar que o controlador neural global,
que deverá prover o escalonamento de todos os
controladores válidos nos pontos de operação
treinados.

É fácil verificar que em regime estacionário,
para um ponto de operação , obtemos u," =
1+ln(RAJIln(Q'malqaJ. Para os testes realizados
neste trabalho, utilizamos a vazão de saída qo
constante, igual a 17%.

y(t+ I) = f{y(t) . . . ., y(t-n+ I). u(t). . . ., (9)
utt-t-«1)}

3 Controle Neural Gain Scheduling
A metodologia de controle por gain scheduling tem
se mostrado de grande utilidade em muitas
apl icações de engenharia (Shamma & Athans,
1990). Esta técnica consiste na obtenção de
modelos linearizados em tomo de diversos pontos
de operação da planta, para os quais são projetados
controladores lineares utilizando técnicas
convencionais de controle linear. A seguir um
controlador não-linear global é obtido pelo
escalonamento de ganhos de cada ponto de
operação.

Neste trabalho adotaremos a abordagem de
controle neural gain scheduling proposta em Maia
& Resende (1996). Esta abordagem considera uma
representação discreta da planta, da forma

onde y(.), u(.) são a saída e a entrada da planta;
com n e €inteiros positivos.

São então determinados modelos aproximados
válidos em tomo pontos de operação, sendo
definidos os incrementos em torno destes pontos
como:

sendo que y* é o valor do ponto de operação e u* é
a entrada da planta correspondente em regime
estacionário.

O controlador neural gain scheduling deve
representar uma relação dinâmica da forma (Maia
& Resende, 1996): .

Assim, para cada de operação é utilizado o
esquema mostrado na figura 2, onde o bloco
controle inclui a seqüência de atrasos requerida
pelo controlador.

Para geração dos dados de treinamento do
controlador neural, é necessário um
preprocessamento, no padrão de entrada da rede
neural, pois v(t) deve ser zero quando 8y(t), .... õytt-
n), v(t-L) , .... vtt-m) são nulos (devido à condição
de erro nulo em regime estacionário assegurado
pela introdução de integrador na entrada da planta).
Isso é conseguido definindo o vetor (Maia &
Resende, 1996) :

8 y(t) = y(t) - y*

8 u(t) = u(t) - u*

(IOa)

(IOb)

u(t) = u(t-l)+v(t)

T l'
Z = [ZI , z]}

( 12)

(13)

v(t) = g{8y(t), ....8y(t-nJ: vtt-l), ..., vtt-m),
y(t)}

C11) Tonde ZI = [8y(t), ..., 8y(t-n), v(t-l). ... ,V(t-II1)} e Z]
= y/t) . O pré-processamento pode ser da seguinte
forma:

b) T([ z/" z] fj deve ser tinívoca se IlzI 117:0

sendo T uma transformação contínua de e
L=n+lI1+2, satisfazendo as condições:

sendo que m é um inteiro positivo e n é dado em
(9).

Assim, determinaremos um controlador neural
global que representa os diversos controladores
lineares, no sentido de implementar a técnica de
gain scheduling. De acordo com o esquema da
figura 2, para os diversos pontos de operação e os
controladores lineares correspondentes, são gerados

z = T(z) ( 14)
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com a função 0.(.) é definida como

Um mapeamento que atende a essas exigências
pode ser definido como:

(16)

4 Implementação Experimental do Controle
Neural Gain Scheduling

Para aplicação da técnica de controle neural gain
scheduling, é utilizado como modelo da planta' a
versão discretízada de (8) para período de
amostragem de Is.

Consideremos inicialmente a equação de um
controlador PI discreto dado por

v(t) = Kp[8y(t) -8y(t -1)]+ K; 8y(t) (19)

onde Kp , K;, são respectivamente o ganho
proporconal e o ganho integral. Adotando a
introdução de integrador ..na entrada da planta,
como requerido pela abordagem descrita em (12),
temos que v(t)=u(t)-u(t- 1). Assim, usando (17) em
dois instantes de amostragem consecutivos obtemos

onde M é uma matriz (n+m+ I) x( n+m+ I) definida
positiva. Uma vez conseguida a transformação T,
os dados de treinamento são pré-processados,
obtendo-se assim Z. Feito isso, a rede neural é
então treinada para aprender o mapeamento não-
linear Z v(t).

Também, é escolhida a rede neural do
controlador com estrutura feedforward mult i-
camadas, sem termos de polarização e com função
de ativação tangente hiperbólica. O esquema do
treinamento do controlador neural gain scheduling
é mostrado na figura 3. Neste esquema, o
treinamento da rede é feito da forma usual através
do algoritmo de retropropagação do erro
(Rumelhart et a!., 1986).

com

I

u(t) = Kp8y(t) + K;2::8y(t)
;=0

8y(t) = h; - hn(t)

(17)

(18)

Figura 3. Esquema do treinamento do controlador
neural gain scheduling

/

que é a forma do controlador discreto PI
incrementai, a ser usado na .etapa de projeto de
controladores para diversos pontos de operação da
planta de tanques interativos.

Deste modo, para seis pontos de operação
distribuidos na faixa de operação de altura de níveis
do tanque TQ-B, foram sintonizados controladores
PI por meio de regras clássicas de Ziegler-Nichols,
para testes de degrau de pequena amplitude.
Segundo o esquema da figura 2, cada um desses
controladores, na vizinhança do respectivo ponto de
sinton ia, foram utilizados para geração de dados,
através de simulação usando (12), (17), (18)e a
forma discretizada de (8).

Foi usado o pré-processamento indicado em
(13)-(16), pará M matriz identidade 2x2 com Zj =

T '[8y(t), 8y(t)-8y(t-l)] e Z2 = y(t), onde y(t)=hB(t) .
Assim, a rede neural foi treinada para aprender

o mapeamento não linear z v(t) , segundo o
diagrama da figura 3. Foi utilizado uma rede neural
com três entradas, cinco neurônios na camada
escondida e um na camada de saída, sem termos de
polarização e com função de ativação tangente
hiperbólica. O controle neural gain scheduling foi
então implementado na plarita de tanques
interativos segundo o diagrama da figura 4.

As figuras 5 e 6 apresentam os resultados
experimentais obtidos com o controle neural gain
scheduling da planta de tanques interativos. A
figura 5 mostra o sinal dado pelo medidor FE que é
a altura do nível do tanque TQ-B, hB (t) e degraus

+

/ v(1)

- 1+
---+0

y(t)

õy(I) , .. .,svü -n), Pré-
v(I- 1) , .. .. vit-m) , proces- I-J Rede
y(l) sarnento Neural

v(t)

Após o treinamento da rede', o controlador
neural gain scheduling é obtido e utilizado para
controlar a planta, como mostrado na estrutura dada
na figura 4 (onde o bloco controlador neural gain
scheduling inclui a seqüência de atrasos, o pré-
procesamento e a rede neural treinada).

Figura 4. Controle Neural gain scheduling da
planta

.Controlador neural
gainscheduling
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5 Conclusões
Este trabalho apresentou uma aplicação
experimental da técnica de controle neural gaill
scheduling para o controle de altura de nível de
tanques interativos descrito por modelo dinâmico
não linear. A abordagem de controle utilizada
mostrou que o controlador neural global pode
prover a substituição dos diversos controladores
sintonizados para os diferentes pontos de operação
da planta. Os resultados experimentais
demonstraram a viabilidade de aplicação da técnica
neural gain scheduling em plantas não lineares.
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Abstract: This paper aims at developing an analysis and a comparison of diferents scheduling
policies for transport orders. The system under study is an industrial transport system by Automated
Guided Vehicles , AGVs , of EMBRACO 's factory located at Joinville - SC Brazil. This system was
already modeled for simulation purposes. Therefore this simulation model is used to the analysis of
each implemented scheduling policy .

Resumo: Este artigo tem como objetivo e análise e a comparação de diferentes políticas de
escalonamento de ordens de transporte. O sistema a ser estudado é um sistema de transporte industrial
por Veículos Guiados Automaticamente, os AGVs, da fábrica da EMBRACO localizada em Joinville
- SC Brasil. Este sistema já foi modelado para fins de simulação, modelo este que é utilizado para
realizarmos a análise para cada política de escalonamento implementada.

1. Introdução
Dentre os subsistemas que compõem um sistema de
manufatura, o sistema de transporte é de grande
importância para a organização da 'produção, sendo
responsável pela movimentação de materiàis entre
os diferentes setores de uma fábrica [I]. Nos
sistemas de manufatura atuais , o transporte por
veículos guiados automaticamente, AGVs, encontra
grande aplicabilidade devido ' a sua adequação aos
requisitos de produtividade e flexibilidade a que
estes sistemas estão sujeitos [2].

O projeto de um sistema de transporte por
AGVs inclui a consideração de aspectos
tecnológicos, estruturais e de gerenciamento, e
cujas definições influenciam de forma decis iva no
resultado obtido. No que diz respeito ao aspecto
gerencial, uma função básica é a definição da
política de escalonamento de ordens de transporte.

Uma política de escalonamento em sistema de
transporte por AGVs envolve a escolha da ordem a
ser atendida e a alocação de veículos às ordens, e
deve atender aos objetivos de otimização do fluxo
de materiais através da produção [3].

229

Neste trabalho, se faz uma análise comparativa
de diferentes políticas de escalonamento para
sistemas de transporte por AGVs . A plataforma
sobre a qual a análise é feita é o da Empresa
Brasileira de Compressores, EMBRACO, e se
utiliza um modelo de simulação do sistema em
estudo .

Este artigo está organizado como segue . A
seção 2 descreve os principais elementos e as
principais características do sistema de transporte
por AGVs existente atualmente na EMBRACO. Na
seção 3 são apresentadas as políticas de
escalonamento implementadas no modelo de
simulação do sistema de AGVs, através de uma
descrição informa l de cada uma delas. A seção 4
descreve brevemente o modelo de simulação no
qual o sistema em questão foi implementado, assim
como a ferramenta utilizada para construí-lo. Na
seção 5 são apresentados os resultados obtidos das 4
simulações realizadas, sendo que cada uma destas é
caracterizada pela política de escalonamento
implementada. Os resultados foram baseados na
análise de uma única variável que dá uma medida
da eficiência das políticas de escalonamento através
do atendimento das ordens pelo sistema de AGVs.



2. . Sistema de Transporte AGVs da
EMBRACO
A EMBRACO Empresa Brasileira de
Compressores - localizada em Joinville - SC, é uma
importante indústria no ramo de compressores
herméticos para refrigeração, se caracterizando
como a segunda maior produtora mundial.

Devido à concorrência de mercado , técnicas
modernas para gerenciamento da manufatura estão
sendo implementadas, entre elas a política jus/-in-
lime, FMS utilizando células de manufatura
integradas por um sistema de informação e um
sistema de transporte altamente flexível , os AGVs.

O seu sistema de AGVs é constituído por 4
veículos de acionamento elétrico, diversas estações
de carregamento e desca rregamento de peças,
portas automáticas, um CLP e um PC, com toda
esta tecnologia desenvolvida pela empresa alemã
Eisemannn.

Os AGVs são guiados por meio de campos
magnéticos gerados por uma corrente elétrica I que
passa por fios condutores enterrados no piso da
fábrica . Um campo magn ético B é índuzido pelas
correntes que circulam nos fios com freqüências
diferentes e é captado por antenas colocadas sob os
AGVs . Dispositivos chamados /ranceivers são
local izados junto ao teto da fábrica e trocam sinais
infravermelhos com outros destes localizados na
parte superior dos AGVs permitindo comunicação
com o CLP que comanda o sistema.

Transceiver

/
Leitor do ponto
de ident ificação

Antena traseira
sob o veículo

Antena dianteira
sob o veículo

Ponto de identificação

Figura I - Representação esquemática do AGV
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Os veículos possuem 2 posiçoes para
transporte. Cada posição pode transportar 2 pilhas
de cestos metálicos ou de plásticos. A alimentação é
realizada por meio de baterias que permi tem um
tempo médio de operação de I hora .

No layout do sistema de AGVs ex istem
vários pontos de identificação. Linhas contínuas,
que na verdade são fios embutidos sob o piso da
fábrica , passam sobre estes pontos representando os
caminhos dos AGVs . Na figura (I ), são
representados esquematicamente os principais
componentes dos AGVs.

Nos pontos de decisão, que coincidem com
os pontos de identificação de onde partem mais de
um caminho, a programação dos AGVs decide qual
caminho que o AGV deve rá seguir. Através das
diferentes freqüências das correntes dos fios
condutores, os AGVs podem ser guiados pela
seleção dos caminhos para que os mesmos
a lcancem o destino final.

Todo o controle de tráfego é realizado pelo
CLP baseado na técnicas de controle por zonas .
Cada par de pontos de identificação da posição do
AGV limita uma zona que pode ser ocupada por
apena s um AGV . Se um outro AGV tentar acessar
esta zona ainda ocupada, ele é automaticamente
parado ao passar pelo ponto de identificação
anterior à zona ocupada permanecendo neste estado
até que a zona seja liberada pelo AGV , ou pela
passagem de uma ordem pelo CLP para desviar o
seu caminho. Desse modo , sempre existe um
gerenciamento por zonas para evitar possíveis
colisões.

Quando um AGV ocioso, ou seja, sem ordens
de transporte, bloqueia a passagem de um outro .
AGV que possui uma ordem sendo executada em
um ponto da fábrica, o CLP envia um sinal de
comando para o AGV ocioso para que ele se dirija
para uma outra posição na fábrica, permitindo
ass im a passagem do outro AGV.

O objetivo do sistema de AGVs da
EMBRACO é transportar peças da produção,
composta pela usinagem e soldagem, para as 2
linhas de montagem de peças (compressores)
util izando os caminhos pré-definidos. Estas linhas
de montagem são separadas da produção por portas
automáticas que abrem-se para permitir a passagem
dos AGVs, fechado-se em segu ida.

As peças não são transportadas isoladamente.
Estas são colocadas em cestos metálicos formando
grupos com um número variando entre 8 e 99
peças , dependendo do tamanho das mesmas. Estes
cestos podem ser empilhados por uma empilhadeira
até uma altura máxima de 4 cestos. Uma
observação importante é que os cestos são
transportados sempre aos pares, ou seja, a estação



deve conter 2 cestos alinhados, independendo do
empilhamento vertical, -mesmo porque este tipo de
empilhamento não é realizado em todas as estações.

Cada estação na linha de montagem está
ligada logicamente a alguma estação da produção .
Os cestos carregados em uma estação da produção
são transportados pelos AGVs até uma estação
específica das linhas de montagem , onde são
descarregados.

O mesmo processo de transporte ocorre para
o transporte de cestos vazios de uma estação das
linhas de montagem de volta para a sua estação
correspondente da produção. Em alguns casos, uma
estação da produção pode estar logicamente
conectada a duas estações da montagem e vice-
versa .

3. Políticas de Escalonamento de Ordens de
Transporte
O sistema de atendimento às estações da fábrica
pelos AGVs funciona baseado no critério de ordens
de transporte. Uma ordem de transporte é definida
para uma estação de carga (origem) e uma de
descarga (destino). As condições para uma ordem
ser gerada são:

• Estação de carga deve possuir 2 pilhas
horizontais de cestos prontos para o
transporte

• Estação de descarga deve possuir no
mínimo 2 posições vazias

• Não deve existir AGV transportando
cestos para a referida estação de descarga

Se ás condições acima forem satisfeitas, a
ordem _é inserida em um buffer de ordens
controlado pelo CLP. A cada IOms ocorre uma
varredura deste bufJer, sendo que a ordem de leitura
é realizada na seqüência em que as mesmas foram
ge-radas. Assim, o CLP procura alocar ou executar
estas ordens para os AGVs da fábrica.

A forma como esta alocação é realizada
caracteriza a política de escalonamento das ordens.
Juntamente com as políticas de escalonamento a
serem -estudadas, iremos assumir que as seguintes
regras comuns são aplicadas:

(i) Como os AGVs possuem 2 posições de
transporte, eles podem receber até 2 ordens ao
mesmo tempo sendo que a parte da frente é sempre
carregada primeiro, por default, com exceção se a
estação requerendo a parte de trás do AGV estiver
na rotado mesmo .

(ii .) O descarregamento de cestos irá depender
da distância do AGV para as estações de descarga;
a e-staçãomais próxima receberá os cestos primeiro.

-(iii) As ordens referentes aos setores onde os
AqVs -se encontram são prioritárias. Desse modo,
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procura-se fazer com que os AGVs circulem
sempre com 2 pilhas de cestos (carregados ou
vazios) entre a produção e a montagem.

A seguir, apresentamos diferentes políticas de
escalonamento para o sistema.

3.1. Política implementada na EMBRACO
Cada ordem de transporte possui uma estação de
carga que pode pertencer ao setor de soldagem,
usinagem ou montagem. A partir desta estação
especificada na ordem, inicia-se um processo de
procura por um AGV com pelo menos uma posição
de transporte livre ao longo dos caminhos pré-
definidos dos AGVs no chão da fábrica .

Como já foi dito, estes caminhos possuem
vários pontos de identificação que delimitam zonas
de comprimento variável. Para cada ordem, a
procura se realiza primeiramente da estação de
carga até o primeiro ponto de identificação no
sentido do movimento do AGV durante 10
segundos. Se o caminho for bidirecional, a procura
se realiza em ambos sentidos. Se não for encontrado
AGV disponível neste intervalo de tempo, há um
incremento de prioridade desta ordem, ou seja, na
próxima varredura do buffer, a procura se estenderá
até o segundo ponto de identificação mais próximo
da estação de carga durante mais 10 segundos para
aquelas ordens não executadas anteriormente. Este
processo de busca continua e cada vez que um
AGV for encontrado, a ordem correspondente é
executada para o AGV e retirada do buffer .

Considerando que os AGVs estão na maior
parte do tempo em movimento, a pesquisa ao longo
dos caminhos não se estende por distâncias muito
grandes.

3.2. Política mista
Esta política se refere a uma combinação da política
implementada na EMBRACO com uma política que
aIoca o AGV mais próximo, sendo esta aplicada aos
setores da produção (usinagem e soldagem) e
aquela às linhas de montagem. A implementação da
política AGV mais próximo na fábrica inteira é não
realizável devido à que a mesma possibilita a
ocorrência de bloqueios nos cruzamentos dos
caminhos dos AGVs nas linhas de montagem.

A política do AGV mais próximo consiste em
alocar as ordens contidas no buffer seguindo uma
política FIFO, para o AGV que possuir a menor
distância da estação de carga da ordem a ser
executada.

Para isso, a fábrica foi dividida em 3 setores:
usinagem, que possui os AGVs I _e' 3 a sua



disposição; soldagem, que possui os AGVs 2 e 4, c
montagem que é atendida por todos os AGVs.

No momento da varredura do buffer de ordens
geradas, o CLP verifica a estação de carga (e o
setor) e se existe AGV disponível, ou seja, com
pelo menos uma posição de transporte livre no setor
da estação de carga. Se houver apenas um AGV, a
ordem é executada para este AGV
independentemente da distância que ele se encontra
da estação. Porém se existirem 2 AGVs disponíveis
no mesmo setor, a ordem será executada para o
AGV que se encontrar mais próximo da estação de
.carga determinada.

Na montagem, a única modificação em
relação à política implementada na EMBRACO foi
a alteração do intervalo de tempo de procura em
cada zona, que passou para 5segundos.

3.3. Caso mista com timeout
Uma outra alternativa proposta para as políticas de
escalonamento é a implementação da política
anterior - AGV mais próximo na soldagem e
usinagem e por procura nos caminhos nas linhas de
montagem - utilizando um mecanismo de timeout
nos setores onde é aplicada a política do AGV mais
próximo. Isto para oferecer uma oportunidade a
mais para que os 'AGVs passem da produção para a
montagem com as suas 2 posições de transporte
ocupadas por cestos de peças.

o timeout é implementado por um relógio que
começa a contar a partir do momento que o AGV
estiver com o primeiro cesto de peças carregado. O
AGV fica então parado esperando uma segunda
ordem ser executada para ele; se transcorrer o
tempo estabelecido, o AGV segue para a montagem
com apenas uma posição carregada. Porém se uma
segunda ordem for executada enquanto o AGV
estiver a caminho da montagem, o mesmo voltará
para carregar a sua segunda posição de transporte
com os cestos da estação de carga requisitadora.

4. O Modelo de Simulação para a Análise
das Políticas
As políticas de escalonamento propostas para o
sistema de AGVs da EMBRACO, foram testadas
usando um modelo de simulação implementado na
\
linguagem SIMAN. A descrição detalhada do
desenvolvimento deste modelo de simulação, pode
ser encontrada em [I] , [2]. A figura (2) apresenta o
layout do sistema de transporte de AGVs da
EMBRACO.

O simulador contém 2 arquivos que são
escritos pelo usuário, o modelo e o experimento.
Estes são compilados separadamente e depois
linkados para que se crie o arquivo executável. A
execução deste arquivo gera um relatório contendo
vários conjuntos de variáveis previamente
especificados pelo usuário no arquivo experimento,
como resultado de saída do modelo de simulação.
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De posse destes conjuntos de variáveis de
saída , o usuário pode verificar as características
quantitativas e qualitativas do sistema real
modelado.

O relatório de saída da simulação no caso da
EMBRACO, informa por exemplo a quantidade de
peças produzidas; o tempo que cada componente ou
cesto vazio espera nas suas respectivas estações de
carga ; o tempo que as estações da montagem ficam
ociosas, ou seja, sem cestos para o número de
cestos de cada componente que foram entregues na
montagem; o percentual de utilização dos AGVs,
entre outras variáveis de interesse.

Uma ferramenta de grande importância no
desenvolvimento de um modelo de simulação é o
pacote gráfico CINEMA, que suporta um processo
de animação dos modelos de simulação
implementados no SIMAN. Através do CINEMA, o
layout do sistema de AGVs (caso EMBRACO)
pode ser "animado", permitindo a visualização dos
componentes estáticos, por exemplo os caminhos
dos AGVs , e dinâmicos, por exemplo as entidades
(oscestos) e os AGVs.

5. Resultados
Foram gerados resultados através de simulações
para 4 casos diferentes: (I) EMBRACO ; (2) mista ;
(3) mista com timeout de 5segundos e (4) mista
com timeout de 30segundos.

As simulações foram executadas para uma
produção horária da fábrica de 400 peças , pois já
foi comprovado em [4] que o sistema de AGVs
utilizando a política (I) pode suportar esta
produção. Na sistema real, esta ' é a capacidade
nominal da fábrica . Pode-se observar pelos
conjuntos de variáveis obtidos como resultado das
simulações, que pelas políticas (2) , (3) e (4) o
sistema de AGVs também consegue suportar esta
produção.

O conjunto de variáveis considerado
principal para a avaliação da política de
escalonamento do sistema de AGVs é aquele que
marca o tempo que um cesto ou pilha de cestos
permanecem nas estações de carga .

Este tempo é contado desde a geração da
ordem, ou seja, instante que a ordem é inserida no
buffer de ordens do CLP, até o momento que o
AGV chega na estação e carrega-os. Esta variável
dá uma medida de efic iência no atendimento das
ordens pelo sistema de AGVs.

A média ponderada dos tempos médios de
espera (em minutos) dos componentes da cada setor
para cada política além do número de ordens
executadas durante o tempo das simulações (3100
minutos) estão apresentados na tabela (1).

A montagem 1é composta por 12 estações que
devolvem e recebem os cestos da usinagem; a
montagem 11 é composta por 8 estações que
devolvem e recebem os cestos da soldagem. A
usinagem é composta por 14 estações e a soldagem
por 5 estações.

Pela tabela (I), notamos que a política que
obteve o melhor conjunto de resultados foi a (2). As
diferenças em relação ao caso da política
implementada na EMBRACO são mostradas na
tabela (2) em termos percentuais.

Setor f (2) (3) (4)
Política
Usinagem -33 -41 -28
Soldagem -32 -27 -26
Montagem 1 +1 +2 +21
Montagem 11 -41 -23 -2

Tabela (2) - Comparação percentual com a
política(l )

Analisando os setores de uma maneira geral,
podemos comprovar a eficiência da política (2)
através das significativas diminuições dos tempos
em que os cestos ficam esperando nas estações de
carga. Pode-se verificar a partir da igualdade do
número de ordens executadas, que apesar do
decréscimo do tempo de espera nas estações, não se
observou uma modificação da produção dos
componentes. Isto significa que o sistema absorve a
produção nominal de 400 peças para todas as
políticas e que o mesmo está trabalhando com uma
certa folga.

Setor f Política (I) (2) (3) (4)
Usinagem 5,49 3,69 3,21 3,95
Soldagem 1,76 1,18 1,28 1,30
Montagem I 4,60 4,64 4,69 5,59
Montagem 11 5,74 3,39 4,43 5,62

Ordens Executadas 4236 4237 4232 4240
Tabela(l) - Resultados obtidos

233



and Y. Narahari ,
of Automated

Prentice-Hall , USA.

6. Conclusão
Este trabalho mostrou que a implementação de
diferentes políticas de escalonamento podem alterar
de maneira substancial a eficiência que um sistema
de transporte por AGVs pode apresentar.

Através dos resultados obtidos, pudemos
verificar uma alteração significativa dos tempos em
que os cestos aguardam nas estações de carga e
conseqüentemente na ociosidade das linhas de
montagem, para as diferentes políticas testadas.

Na situação atual de produção com folga , estas
diferenças de tempo não se fazem sentir na
produtividade do sistema. No entanto, numa
situação de aumento de carga de produção de
componentes, a melhoria do sistema de transporte
pelo uso de uma política de escalonamento
eficiente, seria certamente de relevância para o
desempenho do sistema global.

Devemos ainda citar o uso da ferramenta de
simulação para a análise das políticas de
escalonamento realizada neste artigo, verificando a
versatilidade do uso da mesma para a resolução de
uma grande variedade de problemas . Obviamente.
seria inviável a realização do estudo das pol íticas
apresentadas neste artigo no sistema real de AGVs
da EMBRACO.

7. Referências Bibliográficas
[I] M. P. Groover, "Autornation. Production

Systems and Computer Integrated Manu faturing" .
Prentice-Hall , USA , 1987 .

[2] N . Viswanadham
"Performance Modeling
Manufacturing Systems",
1992.

[3] R. E. King and C. Wilson, "A Rev iew of
Automated Guided-Vehicle Systern Design and
Scheduling", Production Plan and Control , 1991.
páginas 44-5 .

[4] C. F. Martins, "Modelagem e Avaliação de
Desepenho por Simulação de Sistema de Transporte
por AGVs : O Caso da EMBRACO" , Dissertação
de Mestrado, UFSC, 1997.

[5] C. F. Martins , J. E. R. Cury and M. C. L.
Braga, "Using Sirnulation to the Analysis of a Real
Industrial Systern", submetido ao IFAC-IFIP
MCPL'97, Campinas - SP Brazil, 1997 .

234



o Uso de Autômatos Híbridos para Modelagem
e Verificação Formal de Planos de Vôo de

Aeronaves Não-Tripuladas
Conrado Werner Seibel!
Jean-Marie Farines?

lGyron Sistemas Autônomos Ltda .
Rua Lauro Linhar es, 589

88036-002 Florianópolis - SC , Br azil
conrado@gyron .acate .com.br

2Laboratório de Cont role e Microinformática
Universidade Federal de Santa Cat arin a
88040-900 Florianópolis - SC , Brasil

farines@lcmi.ufsc.br

Abstract. This papel' desc ribes the use of linear hyb rid automata for modelling and formal
verificat ion of flight plans for unmanned aerial vehicles. The model can represent t he a ircraft
which is used to perform a given mission, the flight plan that will be executed by that airc raft ,
the region where the flight will be performed and the meteorological conditions expected at
th e time of the flight . T he resultin g model can be formally verified with respect to previously
established safety requi rements, 0 1' be used to instan t iate values in a par amet erized flight plano

R esumo. Este doc umento descreve o uso de autômatos híb ridos lineares par a a modelagem e
verificação formal de planos de vôo para aeronaves não-tripulad as. O modelo permite representar
a aeronave usada par a executar uma missão, seu plano de vôo , o terreno a ser sobrevoado e as
condições met eorológicas prevalescentes no momento da execução do vôo . O modelo resultante
pode ser formalmente verificado quan to à satis fação de requisitos de seguranç a previamente
estabelecidos ou ser usado para dimensionar um plano de vôo parametrizado.

1 Introdução

Aeronaves não-tripuladas (UAV s-Unmanned Ae-
rial Vehicles ) tem sido usadas por forças milita-
res par a fins de reconhecimento há mais de trinta
anos. Mais recentemente , as vantagens inerent es a
este tipo de aeronave, principalmente ausência de
risco para vidas humanas e baixo custo operacio-
nal , atraíram a atenção de usuári os civis. As apli-
cações desenvolvidas vão desde operações de segu-
rança pública à pesquisa científica em alta alt itude.

Um dos maiores problemas assoc iados a este t i-
po de aeronave são os acidentes causados por erros
por parte do operador. A dificuldade de harmoni-
za r os objetivos da missão com os recursos limita-
dos existentes a bordo de um UAV é ilustrada por
estat íst icas das forças armadas nor te-americanas
que apont am o esgotamento de combust ível duran-
te a realização de uma missão como a segunda cau-
sa mais freqüente de acidente s envolvendo aerona-
ves não-tripul ad as.

A verificação formal de planos de vôo par a
UAVs pode aumentar significativament e a seguran-

Ç<L operacional destas aeronaves, além de reduzir
o custo de operação das mesmas ao exigir meno-
res invest imentos no t reinamento e qualificação de
operadore s.

Neste trabalho, descrever-se-á a utilização de
autômatos híb ridos lineares par a o modelamento de
aeronaves não-tripuladas e seu ambiente de ope -
rações. O modelo desenvolvido pode ser form al-
mente verificado quanto à sat isfação de requisitos
de segurança previamente estabelecidos , tais como
não-esgotamento .de combust ível ou manutenção de
dist ânci as mínimas ao solo durante todas as fases
da missão. Além disto , o mod elo permite o dimen-
sionamento de planos de vôo parametrizados com
o obje tivo de otimizar a utiliz ação da aeronave.

A organização do restante deste trab alho é des-
crita a seguir.

A seção 2 introduz conceitos bási cos e descreve
os aspectos de planejamento de missões de aerona-
ves não-t ripuladas relevantes par a este trabalho.

Uma breve introdução aos autômatos híbridos
é apresentada na seção 3, seguida da apresentação
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um multigrafo et iquet ado (11, E) , sendo o conju nto
das derivad as primeiras de X denotado por ,Y. OS
arcos E represent am ações discretas e s ão et ique-
tados com restri ções sobre os valores de X antes
e após a execução das ações correspondentes. Os
vértices 11 represent am at ividades cont ínuas e são
etiquetados com restrições sobre os valores de X e
X durante a realização das atividades associadas .
Desta form a, o estado de um autômato híbrido é
modificado tanto por ações discret as e instan tâneas
como pelo passar do tempo.

Formalmente, um autômato híbrido H = (X ,
11, E , syn, act , inv) é const it uído por seis compo-
nentes:

Variáveis Um conjunto finito X = (Xl , X2, . . . , x ll )
de variáveis contendo valores reais. O tama-
nho n de X é a dimensão de H . Uma ava-
liação de H é um pon to s = (Xj = a j , X2 =
a2 , . . . , Xn = a n ) no espaço n-dimensional
real R" e representa o estado das variáveis
contínuas do autômato. Denot a-se por 5 o
conjunto das avaliações possíveis do autômato
H .

Lugares Um conj unto finito V de vér tices chama-
dos lugares de controle.
Um estado do autômato H é um par (v , s)
const ituído de um lugar v E 11 e de uma ava-
liação s E H" , O termo reqiiio é usado para
denotar um conjunto de estados. As avaliações
associadas com um lugar v em uma região T,V
são as avaliações s tais que (v , s ) E T,V.

Transições Um conjunto finito E de arcos chama-
dos de transições. Cada t ransição e = (v ,a , J-l ,
VI ) é cons t it uída por um lugar de origem v E
11, um lugar de destino VI E 11, um rótulo de
sincronização a E syn e uma relação de tran-
sição J-l ç. 52.
A transição e é dita habilitada em um estado
(v , s ) se para alguma avaliação SI E 5 , (s , SI) E
u , O estado (VI , SI) é dito um sucessor transi-
tivo do estado (v , s).

Etiquetas de sincronização Um conjunto finito
suti de etiquetas de sincronização, usad as par a
definir a composição paralela de dois autôm a-
tos: se dois autômatos partilham a et iqueta 0' ,
então cada a -t ransição de um dos autômatos
é acompanhada de uma a -transição do outro
autômato.

Atividades Uma função act que at ribui a cada
lugar v E 11 um conjunto de atividades. Cad a
atividade é uma função do conjunto de reais
não-negativos R?o par a 5 . O modelo exige
que as atividades de cad a lugar sejam inva-
riantes no tempo: para todos os lugares v E 11,

at ividades f E act(v ), e reais não negativos
tE u» , também (J + t ) E act(v ), onde (J +
t)(t l ) = f (t + tI) para todo t' E R ?o.

Invariantes Uma função inv que atribui a cad a
lugar v E 11 um invariante inv (v ) ç 5 . O
au tômat o pode permanecer no estado v apenas
enquanto o invar iante do lugar for verdadei-
ro. Invar ian tes podem ser usados para forçar
a evolução de um autômato.

Um sistema hiurido é descr ito por uma coleção
de autôma tos híb ridos , um par a cada componente
do sist ema, operando de forma concorre nte e co-
ordenada . A comunicação ent re os diferentes au-
tôm atos constit uintes se dá por meio de variáveis
compartilhadas e etiquetas de sincronização.

3.2 Modelagem de planos de vôo por autô-
matos híbridos lineares

Os algoritmos hoj e existente s permit em a verifi-
cação simbólica de sist emas hibridos lin eares , isto
é, sistemas onde a evolução das variáveis durant e
a fase cont ínua é descr ita por equações diferenciais
de pr imeira ord em .

A modelagem de um UAV, sua dinâm ica e seu
universo de operações por um conjunto de autôma-
tos híbrid os linear es torna-se possível at ravés das
seguintes hipóteses [SF97]:

• Ut ilização de um sistema de coordenadas pla-
no tangente par a descr ever a posição e as
velocidades da aeronave. O sistema de co-
ordenadas plano tangent e é um sistema car-
tesiano com origem coincidente com o pon-
t.o de lançamento/recolhimento da aeronave
e que permite resolver os problemas de na-
vegação ut ilizando a geometria do plano ao
invés da geomet ria esférica. O erro int rodu-
zido pela aproximação da superfície ter rest re
por um plano tangent e à mesma no pont.o de
lançamento/recolhimento da aeronave é negli-
genciável par a o raio operacional dos UAVs
hoje existentes.

• Ope ração da aeronave apenas a velocidades
pré-det erm inadas (velocidade mais eficien-
te, velocidade mais econômica, velocidade
máx ima e vôo pairado), o que permite que
sua dinâmi ca seja desc rita por equações dife-
renciais de pr imeir a ordem .

• Desconsideração dos per íodos de transição en-
tre uma etapa e outra, visto ser sua duração
muito inferior à duração das etapas propr ia-
mente ditas .

• Aproximação das regiões de cobertura do en-
lace de comunicação, das zonas de exclusão e
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das hipóteses que permitem sua aplicação para a
tarefa aqui propost a .

A seção 4 apresenta um exemplo da utilização
de autômatos híbridos linear es para mod elagem de
um plano de vôo. A satisfação do requisito de não-
esgotamento de combustível é verificada, bem como
o valor mínimo de combustível necessári o à exe-
cução do plano de vôo proposto é det erminada.

Finalmente, conclusões são apresentadas na se-
ção 5.

2 Planejamento de Missões para Aeronaves
N âo-Tripuladas

O termo missão é usado para descrever a ope-
ração de uma aeronave não-tripulada em uma
cert a região durante um período restrito de temp o
com um obje t ivo espec ífico, chamado objetivo da
missão. Do cumprimento do obj eti vo da missão
result a um benefício par a o operador . A utilização
de uma aeronave não-tripulada par a executar uma
missão também implica em um custo , sendo pre ciso
considerar além do custo operacional da aeronave,
também o custo de sua eventual perd a durante a
execução da missão.

O plan ejamento de missões para aeronaves
não-tripuladas objetiva produzir um plano de vôo
capaz de permit ir o cumprimento dos objetivos
da missão . Tal plano de vôo, que representa a
seqüência de manobras a ser efetuada pela ae-
ronave durante a realização da missão , precisa
considerar um conjunto de requisitos de segurança
e levar em conta as caracte ríst icas da aeronave
utiliz ada , a região a ser sobrevoada e as condições
meteorológicas esperadas quando da realização da
missão .

Um plano de vôo é constituído de várias eta-
pas . Cada etapa é especificada pelas coordenadas
dos pontos inicial e final e pela velocidade a ser de-
senvol vida pela aeronave du rante esta etapa. Op-
cionalmente, um a etapa pode inclui r ainda a espe-
cificação de sua duração . Uma etapa é considerada
executada quando o ponto final especificado é atin-
gido ou, par a etapas cuja duração é espec ificada, o
limite de tempo asso ciado se esgota.

A execução de um plano de vôo por uma ae-
ronave não-tripulada implica na utilização de uma
séri e de recursos. Os recursos necessários variam
com as caracte r íst icas específicas da aeronave utili-
zada, mas tipicamente incluem combust ível, ener-
gia elét rica e comunicação com a estação de con-
trole em terr a.

Além do mais , um plano de vôo precisa levar
em consideração as caracterís ticas da região sobre-
voada , ou seja, as elevações do terreno e a existência
de eventuais zonas de exclusão onde a operação da
aeronave não é permitida ou soment e o é durante
certos períodos de tempo.

Um plano de vôo também precisa levar em
consideração as condicões meteorológicas espera-
das quando da realização da missão. Condições
meteorológicas que excedem aquelas especificadas
pelo envelope operacional da aeronave impedem a
execução da missão. Além disso, a dinâmica da
aeronave é influenciada pela intensidade, direção e
tipo de vento (constante ou em rajadas) prevales-
cente . Esta influência é mais evidente em UAVs de
dimensões reduzidas que utilizam motores pouco
potentes.

Finalmente, um plano de vôo precisa satisfazer
a um conjunto de requisitos de segurança. A não-
satisfação de requisitos de segurança obrigatórios,
como o não-esgotamento do combustível, causa a
perda da aeronave. A segurança durante a execu-
ção da missão pode ser aumentada se o plano de
vôo também satisfizer um conjunto de requisitos
de seguran ça desejáve is, corn.o por exemplo, o pou-
so com reserva de combustível ou a manutenção
de distânci as mínimas em relação ao solo durante
todas as etapas da missão.

Neste trabalho, chamaremos de plano de vôo
parametrizado um plano de vôo no qual pelo menos
uma das manobras da aeronave é especificada em
termos de um parâmetro simbólico. Chamaremos
de dimensionamento o processo pelo qual parâme-
tr os simbóli cos são instanciados com valores para
os quais os requisitos de segurança são satisfeitos.

3 Modelagem e Verificação de Planos de
Vôo usando Autômatos Híbridos Linea-
res

Os fatores a serem considerados no planejamen-
te de missões de UAVs, tais como mencionados
na seção anterior, podem ser tratados no contexto
de sistem as hibridos, visto que UAVs são sistemas
din âmi cos resultantes da interação de componentes
cont ínuas e discretas.

No caso de planos de vôo para aeronaves não-
tri puladas, a posi ção da aeronave, a quantidade de
combustível restante a bordo da mesma e a car-
ga do acumulador de emergência são exemplos de
componentes contínuas de um sistema híbrido. As
transições entre as diferentes etapas constituintes
de um plano de vôo constituem componentes dis-
cretas do mesmo sistema híbrido.

Em 1993, Alur et aI. [ACHH93] e Nicollin et aI.
[NOSY93] independentemente desenvolveram um
modelo par a a descrição e análise de sistemas hí-
bridos base ado em autômatos hibridos particular-
mente adequado à verificação simbólica.

3.1 Autômatos híbridos

Informalment e, um autômato híbrido é constituído
por um conjunto finito de variáveis reais X e por
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das eleva ções do te rre no pela uni ão das regiõcs
definidas por um conjunto de des igualdades de
primeir a ordem.

• Lineariza çâo da função de consumo específico
de combustível. O consumo especí fico de com-
bustível é funç ão não apenas da velocidad e de-
senvolvida pela ae ronave, mas também de su a
massa; esta decr esce ao longo da missão na me-
did a em que o combustível ó ro nsumido . Duas
abordagens pod em ser usad as para tra tar a
não-linearidade resul t ante:

1. Ignorar a diminuição de massa. Es ta é
uma abordagem conse rvadora e condu-
zirá a um a sub-uti lizacão da. aeronave,
visto que o consumo específico de com-
bustível decresce com o tempo.

2. Ut. ilizar conversão de taxa [Ho95] e con-
sid erar a mass a mínima de combustível
ut.ilizada na etapa ante rior. Esta abo rda -
gem produz resul t ad os mais pr ecisos IIS

cust.as de um passo ad icional de model a-
gemo

• Operação da aeronave a alt. it udes compa rati-
vament.e haixas (geralmente a menos de 500
met.ros do nível do solo), caractcrfstica de apli-
cações civis . A op eração a baixas altitudes
permite desprezar a vari ação do consumo es-
pecífico de combust.ível com a al titude c a 1Iê10-
linearidade associada com esta variaçã o. Para.
op er ações fora desta faixa, torna-se necessári o
introduzir correções similares às consideradas
no ít em anterior.

4 Exemplo de Modelagem e Verificação de
um Plano de Vôo

Nesta seção ser á apresentado um exemplo com o
objetivo de demonstrar a utilização de autômatos
híbridos para modelagem e verifi cação de plan os de
vôo para uma aeronave não-tripulad a de asas rota-
tivas que encont ra-se atualmente em fase final de
desenvolvimento (figura 1) . Um tratam ento mais
extenso do exemplo é aprese ntado em [Sei96].

4.1 Definição do problema

Neste exemplo serão modelados apenas o consumo
de combustível e a dinâmica da aeronave e verificar-
se-á ap enas a condição de segurança asso ciada à
quantidade de combustível , ou seja, se a quantidade
inicial de combustível é suficien te para a realização
do vôo proposto .

Para ilustrar o procedimento de verific ação ,
considere-se o plano de vôo representado na figura
2 e que compreende cin co etapas:

Figura. 1: UAV usado par a exemplificação

1. decolagem e ascensão.' à al ti tude de 300 ni ;

2. v ôo à velocidade mais eficien te, V I" = 15 ui]«
até' um ponto locali zado 7500 III a lest e do pon-
t.o de lan çam ento ;

3. vôo pairado por um perí od o de 1500 s:

-I. re torno ao ponto de lauç atucnto à velocidark-
máxima , ';" = 25 ui]«:

J. doseida iI volocid udc de 6 iu ]« e pouso.

r ". = I) . :1111 / ...;

WPo ::;:; WP ·I -+y
7500

F igura 2: Pl ano de v ôo usado para exem plifica ção

o vôo é executado na pr esenç a de um ven-
to lest e com intensid ade variá vel ent re O.. . 5 ui]«.
Assumam-se consumos específicos de combustívol
para o vôo pairado e par a as veloc idades mais efi-
ciente e máxima iguais a s" = 4 g/ s, S I" = 2 g/s c
s.; = 3 g/s , res pec tivamente. A qu an tidad e inici al
de combust ível a bordo da aero nave é 10 = 8500 g.

1Obse rva r qu e no sist ema de coo rdenadas de x t ró geno ut.i-
lizad o , a lt itu des acima da superfície do globo t.errest.rc são
representad as por valores negativos ao !0I1go do eixo z ,
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4.2 Modelagem por autômatos híbridos

O plano de vôo proposto pode ser modelado por
dois autômatos híbridos. O primeiro autômato,
mostrado na figura 3, mod ela a dinâmica da ae-
ronave durante a execução da missão. O autômato
é const ruído somando-se vetorialmente as veloci-
dades da aero nave e do vento para cada etapa do
plan o de vôo.

y
f

m ax s peed

Figur a 3: Modelagem da din âmica da aeronave

Cada lugar de cont role do autômato corr es-
ponde a uma das etapas do plano de vôo. A locação
EO, por exemplo, descreve a et apa de deslocamento
à velocidade mais eficiente para lest e. As at ivida-
des do lugar EO , i = Oe iJ = [15,20], descrevem a
velocidade da aeronave durante est a et apa. O in-
variante y :S 7500 garante a evolução do autômato
tão logo a aeronave atinja o ponto de destino.

As tr ansições do autômato representam as mu-
danças de etapas do plano de vôo da aeronave. Por
exemplo, a transição que descreve a mudança da
etapa de vôo para leste (EO) par a o vôo pairado
(El) é gua rdada por um teste sobr e a posição da
aeronave, y = 7500, e resulta na inicialização de
um cronômetro, th := O, responsável pela tempo-
rização da etapa de vôo pairado. A et iquet a de
sincronização haver tem a finalid ade de sincronizar
o autômato modelador da dinâmica da aeronave e
o autômato modelador do consumo de combust ível.

O segundo autômato, apresentado na figura
4, mod ela o consumo de combustível da aeronave.
Observe-se que este autômato indep ende do plano
de vôo a ser executado e portanto inclui locações

para regimes de operação não usados no plano de
vôo exemplificado.

Figura 4: Modelagem do consumo de combustível

4. 3 R esultados e comentários

Os autômatos descritos na seção anterior podem
ser analisados com o auxílio de uma ferramenta
de análise de sistemas híbridos como, por exemplo,
HYTECH [HHWT95].

Com HyT ECH é possível computar post*(I),
a região alcançável pelo autômato resultante da
composição paralela dos autômatos modeladores
da dinâmica da aeronave e do consumo de com-
bustível a partir da região inicial I, A região
I = (TAKEOFF.HOVER,x = 0 1\ Y = 01\ z = O
I\j = 8500 1\ t = O) representa a aeronave em
vôo pai rado na origem do sistema de coordenadas
plano tangente no momento da decolagem.

A figura 5 mostra um dos resultados do côm-
puto de post*(I) , a evolução do combustível, j , a
bordo da aer onave durante o vôo. Como o tempo
de vôo é det erminado pela intensidade variável do
vento durante a missão , a massa de combustível re-
sultante situa-se na região delimitada pelas curvas
da figura .

Usando post*(I), é possível verificar se a mis-
são pode ser execut ada. Para tanto, basta verificar
se a intersecção da região alcançável a partir do
estado inicial I com a região que desc reve um aci-
dente por falta de combustível, (f = 01\ z < O) , é
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vazia, ou seja, é preciso computar

Figura 5: Evolução do combustível

post*(I) n (f = 0/\ z < O)
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de requisitos de segurança pode ser formalmente
verificada, bem como planos de vôos parametriza-
dos podem ser dimensionados de forma a satisfazer
estes requisitos.

Encontra-se atualmente em desenvolvimento
um editor gráfico de planos de vôo baseado nos
mecanismos de modelagem, verificação e dimensio-
namento descritos neste artigo . Tal editor deverá
permitir a criação de planos de vôo cuja exeqüibi-
lidade pode ser garantida a priori.

Para o futuro próximo pensa-se na generaliza-
ção desta ferramenta de modo a permitir o planeja-
mento de missões de outros veículos assemelhados.

240? F
1240? F
7240? F
8365? F
F? 7890

pre" (f = 0/\ z < O) n I
F?O /\

V F> 240 /\
V F ? 990 /\
V F ? 6990 /\
V 8565.? F /\

5 Conclusões
Autômatos híbridos lineares podem ser usados pa-
ra modelar aeronaves não-tripuladas, seus planos
de vôo e seu ambiente operacional. A satisfação

Como o objetivo é evitar acidentes por esgo-
tamente de combustível, a região de interesse é o
complemento da região acima, ou seja F > 8565.

É possível ainda utilizar as facilidades de
análise paramétrica de HyTECH para encontrar
qual o valor mínimo de combustível, F, necessário
para garantir a exeqüibilidade da missão. Para
tanto, é preciso computar a intersecção da região
inicial I = (TAKEOFF.HOVER, x = O /\ Y =
0/\ z = O/\ f = F /\ t = O) com a região a partir
da qual \0 estado (f = 0/\ z < O) é alcançável e
instanciar F.

HyTECH mostra que a região não é vazia, o
que significa que a exeqüibilidade do vôo não pode
ser garantida.
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Resumo

Este trabalho descreve uma abordagem de Sistema Inteligente Híbrido - SIH utilizado para auxílio a
operadores de processo na diagnose de falhas em tempo real em refinarias . O SIH integra técnicas de Redes
Neurais - RN, Sistemas Baseados em Regras - SBR e Sistemas Multimídia - SM . A estratégia utilizada para o
diagnóstico base ia-se no uso de RN para a filtragem dos sinais do processo, SBR para a descoberta da falha e
confirmação ou não do estado geral do processo e SM para Interface, recebendo informações dos operadores do
processo e apresentando diagnóst icos.

Abstract

This work describes an Intelligent Hybrid System - IHS to be used as an operator 's aid in the fault
diagnosis in pe trochernical processes . The IHS involves the integration of Neu ral Nets - NN, Expert Systems -
ES and Multimedia System - MS. A diagnostic strategy is based on NN to filter the process signal , ES to discover
the fault and confirm 01' not the general state and the MS acts like a Human Computer Interface - HeI, receiving
process inforrnation entered by the operator and showing the diagnosis information to the plant operator.

Palavras-chave: sistemas inteligentes híbridos, diagnose de falhas, administração de falhas, processamento
inteligente de alarmes ,

1.0 - Introdução
Atualmente as indústrias químicas e

petroquímicas estão desenvolvendo pesq uisas para
melhorar o desempenho dos seus processos e
equipamentos, visando max im izar a qual idade de
seus produtos e lucros e minimi zar desperdíc ios e
prej uízos por fo rça da alta competitividade do
mercado. Mesmo com modernas centrais de controle
que ut ili zam Sistemas D igitais de Controle
Distribuído - SOCO, a maioria dos SOCOs
utilizados nessas indústrias possuem deficiências na
tarefa de comunicar aos operadores do processo as
causas de uma instabilidade , inundando-os com
diversos alarmes durante emergências operacionais.
Portanto, descobrir as causas primárias que levaram
o processo a uma instabilidade ou emergência
operacional de modo ráp ido , preciso e automático
continua sendo uma tarefa muito important e.
res u It a nd o em c o r re ç Õe s ó t imas e se g u r as.
aumentando a competitividade, segurança e lucros e
diminuindo riscos , poluição e danos à natureza .

Nas últimas décadas, vár ias pesquisas foram
desenvolvidas, visando minimizar instabilidades
operac ionais [OI a 06] . Quando ocorre um distúrbio
no processo , uma grande variedade de sinai s de
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alarmes podem ser ativados na central de controle e
o operador do processo deve executar uma grande
quantidade de tarefas em um curto espaço de tempo,
por exemplo:

I. silenciar os alarmes ativados;
2. verificar quais os pontos do sistema são mais

críticos;
3. Diagnosticar os problemas e suas soluções o

mais rápido possível;
4. procurar as soluções dos problemas de

acordo com 2 e 3;
5 . mudar os pontos de operação das variáveis

para sol ucionar ou amenizar a instabilidade;
6. verificar os.outros subsistemas etc.

De acordo com a natureza da instabilidade, o
operador pode dispor de apenas alguns segundos
para evitar um desarme de um subsistema e a
conseqüente perda da qualidade de produtos ou
mesmo danos aos equipamentos [03 e 07] .

O objetivo da diagnose de falhas de processos é
comparar os alarmes com os padrões de medidas dos
sensores do processo, para especificar defeitos em
equipamentos e falhas operacionais, removendo
assim as causas da instabilidade [07].



A causa básica de uma instabilidade do processo
e os efeitos gerados por ela são propagados através
do sistema como uma falta . Uma instabilidade pode
ser causada tanto por um mau funcionamento ou
falha de um equipamento do processo, como por
mudanças indesejadas nas condições do processo ou
erro do operador. As instabilidades ou o desvio das
variáveis de processo de sua condição de operação
normal propagadas a partir das causas iniciais são
consideradas como parte da falha inicial, e portanto ,
não são consideradas como faltas distintas.

Neste tra ba lho, a diagnose de falhas consiste na
determinação das causas primárias e independentes
dos distúrbios do processo, através da sua ligação
com os sintomas gerados por esses distúrbios .

2.0 - Sistemas Inteligentes Híbridos - SIH
Vários métodos e tecnologias têm sido

desenvolvidos para auxiliar os operadores na
diagnose de falhas de unidades de processo. Todas
essas tecn 01 og i as p os sue m v a n t a g c n s e
desvantagens, como pode ser verificado em [08J .

Recentemente , tem-se observado o
desenvolvimento de vários trabalhos, visando
combinar diferentes métodos e tecnologias , com a
finalidade de minimizar as limitações existentes na
utilização desses métodos e técnicas separadamente.
Nesses trabalhos essas combinações têm sido
chamadas de Sistemas Inteligentes Híbridos - SIH.

Algumas abordagens interessantes foram
desenvolvidas na Área de Diagnose de Falhas , como
por exemplo em [07], onde foram utilizadas as
Redes Neurais - RN dispostas de forma hierárquica
de modo a descobrir as causas primárias das
instabilidades operacionais e os Sistemas
Especialistas para ana lisar as respostas das RN ,
verificar a diagnose e oferecer alternativas de
solução. Em [09], utilizou-se um pré-processamento
com a Lógica de Incerteza para transformar uma
grande quantidade de dados contínuos e auxiliar uma
Rede Neural a predizer fracassos na produção de
diferentes lotes "batch" de processos químicos. Um
exemplo prático da aplicação de SIH pode ser
detalhadamente observada também em [10].

Muitas e diferentes abordagens funcionais de
uso de SIH para a diagnose de fal has encontram-se
resumidos em [07], fornecendo uma primeira
proposta de metodologia para a invest igação das
diferentes funções de submódulos de RN e de
Sistemas Especiali stas em arquiteturas de SIH .

3.0 - Diagnose de Falhas, um Estudo de Caso

242

De modo a ilustrar a integração entre Redes
Neurais, Sistemas Especialistas e Sistemas
Multimídia num Sistema Inteligente Híbrido para a
diagnose de falhas, a síntese de um estudo de caso é
apresentada neste artigo .

o estudo de caso investiga o uso de RN para a
filtragem de sinais num Sistema Inteligente Híbrido
com u rnaarqu i tetu ra cooperativa, isto é, as
diferentes técnicas trocam informações entre si,
objetivando a diagnose das emergências . Uma vez
filtrad o o sinal pela Rede Neural , este é
transformado em um elemento da memória de
trabalho de um Sistema Baseado em Regras de
Produção - SBR, que será utilizado para a inferência
da causa básica da fal ta e a confirmação ou não do
estado geral do sistema.

3.1 - Descrição do Processo
Foi escolhido um sub-processo de alta

complexidade muito usado na indústria química e
petroqu íruica, que funciona em uma Torre Binária de
Destilação, como apresentado na fig o 1.0. Este sub-
pro-cesso foi selecionado com base nos seguintes
critérios:

I. possui um número suficiente de manobras
operacionais para demonstrar a estratégia de
diagnóstico;

2. compreende uma grande variedade de tipos de
equipamentos e um fluxograma de processo
moderadamente complexo; e

3. equivale a um processo típico e representativo
de uma instalação industrial.

Uma To rre Debutanizadora hospeda um
subprocesso onde ocorre o fracionamento da nafta
em duas partes: uma pesada que correspoude a
gasolina , saindo pelo fundo e outra mais leve que
corresponde ao Gás Liquefeito de Petróleo - GLP,
saindo pelo topo da torre .

o objetivo do controle do processo é de manter
a temperatura após a evaporação de 95 % do GLP
dentro de um valor desejado (entre Oe 2 C) durante
a campanha de maximização de GLP. Por outro
lado, o objetivo do processo poderá ser alterado para
a maximização do PVR 1 do produto de fundo. O
ponto de 95% evaporados controla a temperatura do
fundo da torre . A inferência do ponto de controle de
95% utiliza informações do ponto 90% de controle
da nafta leve de carga para a torre , a temperatura e a

IpVR significa Pressão de Vapor Re i d que é uma
estimativa da pressão de vapor de um hidrocarboneto. A
pressão de vapor em um líquido equivale ao equilíbrio de
pressões da fase líquida e gasosa.
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pressão do produto da saída de topo e a taxa de
refluxo de topo '.
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i
i

"i!
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Naphta
Figura 1.0 - Torre Debutanizadora,

Foi desenvolvida uma simulação de um
processo operando em uma situação livre de falhas.
Além da simulação de 15 situações bastante
significativas, onde o processo opera com falhas em
equipamentos e instrumentos. O procedimento de
simulação de dados sobre vários tipos de falhas e
faltas em processos químicos e petroquímicos
eqüivale a um problema de grande dificuldade , que
foge ao escopo do presente trabalho de pesquisa. De
qualquer modo, foram simulados alguns cenários de
falhas e faltas em processos.

De modo a diminuir a complexidade do
processo e facilitar a implementação do SIH,
dividiu-se a planta de processo em três partes:

I . O topo, compreendendo o condensador;
pressões, refluxo válvulas de controle do GLP e do
vaso de refluxo;

2. O meio, com a válvula de controle de vazão de
carga; e

3. O fundo, com o refervedor, controladores de
temperatura e produção de nafta.

3.2 - Descrição do Sistema Inteligente Híbrido
A estrutura básica do Sistema Inteligente

Híbrido - SIH está apresentada na fig.2.0. como um
Sistema Orientado a Objetos com as seguintes
características:

• Sistema de Redes Neurais - SRN;
• Sistema Baseado em Regras - SBR; e
• Sistema Multimídia - SM.

2A taxa de refluxo da Torre Debutanizadora é igual ao
quociente entre a vazão de refluxoe a vazãode produtode
topo.
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O meta-sistema proposto além de integrar
diferentes sistemas, atua como interface homem-
máquina recebendo informações de operações do
processo através de informações carregadas pelos
próprios operadores e emitindo mensagens de
correção de instabilidades, relatórios operacionais e
gráficos de tendência histórica de variáveis críticas.
To d o o meta-sistema encontra-se implementado
utilizando da metodologia de Programação
Orientada a Objetos e permite a operação
independente de todos os subsistemas. Isso significa
que a desativação de um dos subsistemas não afeta a
operação dos outros, que continuam em operação.

Informação
de saída

Figura 2.0 - Diagrama de blocos do SIH.

O sinal filtrado obtido na saída das RN é
enviado para a memória de trabalho do SBR . Os
resultados ou inferências obtidas a partir das
informações col hidas das RN juntamente com as
inferências obtidas a partir dos sinais colhidos
diretamente através do SBR e das informações
carregadas pelos operadores é enviado para um
módulo moderador de informações, cujas objetivos
são avaliar as informações quanto à sua validade e
enviar o resultado das inferências diretamente para o
Sistema Multimídia . Nas próximas seções são
descritas, resumidamente algumas características dos
subsistemas do SIH.

3.2.1 - O Subsistema de Redes Neurais - SRN
No desenvolvimento desse subsistema foram

treinadas várias RN, conforme mostrado na figo 3.0,
de modo a otimizar as informações do processo,
filtrando os sinais de entrada na rede e utilizando a
estr u tu r a "feed forw ard mui ti Iay er perceptron
network" com técnica de treinamento regra delta
generalizada, como apresentado em [11].
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fac il ida de de co ns trução da base de conheci me nto
(ocor r ê nc ias o peracio na is) pe los p r ópri o s
es pec ialistas do domí nio. Es te suhs iste ma tem como
pontos mais importantes as seg uin tes faci lidades :

• usa técn icas de Intel igê nc ia Artific ia l para
in ferir as ins tabilidades do processo , de acordo com
lei tura de alarmes preestabelecidos ;

• procur a as ca usas rea is da qu eda d a plant a ; e
• determin a condições perigosas.

Figura 3.0 - Sistema de RN para a filtragem de
sina is.

Cada uma da s rede s foi tr einada para tip o s
especí f icos d e o pe raç õ es d e um s uhs is te ma el o
proc e s s o defini d o na seç ão 3 . 1. Os d ados el e
entrada /saída das red es corresponde m a va lores ele
variáve is im port ant es do proc esso. p re v iament e
norma lizados.

O ciclo de funcionament o do SBR é ap resentado
na figo 4 .0 a) , e pode ser descrito com o: os al armes
do processo são col etados através de um a interfac e
SOCO-computado r desenvol vida em lin gu agem C ,
os ala rmes são "comparados" com as pr emissas das
regr as ex is te ntes na ba se de conhec imento pa ra
verificação de s ua va li dade de aco rdo com um a
"estra tég ia de so lução de conflitos' :", e e n tão as
co nc lusões s ão ap rese n ta d as e m uma Inte rface
Homem/máquina

Figura 4.0 - Sistema Baseado em Regras: a)
esquema , b) reg ras

3.2.3- O Subsistema Multimídia - SM
O Subs istema Multimíd ia foi proposto devido a

fac ilidade de impl em en tação e dispon ibil idade pa ra
exec uta r vá ria s tarefas diferen tes, com o objetivo

"Neste trabalho, "instância" equivale ao par formado pela
regra e os da dos re lac ionado s a e la. O conjunto de
instâncias é chamado ele "conjunto de conflito". Uma vez
que pode-se obte r diferentes instânci as de uma mesma
regra (com dados diferentes) pode-se obter um método ,
para selecionar a regra que será disparad a es ta operação
chama-se "es tratégia de resolu ção de conflito" . Ne.-se
trabalho. dispara-se a regra com premissas satisfeitas mais
recentemente ou aquelas com mais premissas.

8)

IlOWER ISOH
;BlOIBTlURIIHI
;l lOlII HOTOR
t,llOI
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A)

A fi g o4 .0 h ) ap rese nta um exe mp lo de um a
reg ra de produção codi ficad a na lin guagem OPS5 a
qual pode ser di vidida em cinco part es :

• uma descrição da regra e seus objetivos;
• o corpo da reg ra compos ta pel a letra " p" e o

nome da reg ra ;
• os fat os qu e se rão compa rados com os a larmes

de processo;
• " q" que div ide a pa rte SE da parte Então; e
• Os coma ndos e men sagen s que integram as

con cl usões da regra.

Tabela 1.0 - Trei namento RN.

'Official Production System S, utilizou-se uma versão para
microcomputadores padr ão I BM- PC dese nvo lvida no
Instituto de Pesquisas Espaciais - INPE, Brasil.

3.2.2- O Subsistema Baseado em Regras - SBR
Na im pl ement aç ão el o SBR , op to u-se pe la

lingu agem OPS5 \ qu e c o r r c s p o n d e a um a
ferra me n ta d e dese nvo lv ime nto de S istem as
Es pecia lis tas basead o s em regra s el e produç ã o
de vi d o a se u bai x o c us to ele a q u isição e pel a

Ocorr o Topol P.lreino Pjcstc t Épocas Erro
(min)

Norma l fi-fi-fi 300 60 -1 2 10.000 0.0 1
FI 7-7-7 300 70 - 15 1(1.000 0.0 1
F2 fi-fi-fi 250 50 - 6 (J.()OO 0.00 1
F3 fi-fi-fi 250 50 - 5 6.000 0.00 \

Obse rvações : Tipo de rede utilizada: Pcrc cpt ron de 3 cumadas
com algoritmo "backpropa aa tion'
Utilizo u-se pa ra as fases de treinament o e tes te. um
mic rocom putador pad rão IBM-PC 4HfiIDX I00
Tanto os arquivos de treinamento quant o os de teste foram
gerados a
part ir do simulador da Tor re de Destilação
Utilizou-se a ferramenta: Nets 2.0 da empres a Cosmic
Cornorution ,
disponível v ia ftp em : hUp://www.cosm ic.u!!a.edu
Normal =Processo em operação norma l
F I =Queda na vazão de caraa
F2 =Emperramento na válvu la de prod uto de topo
F3 =Queda na bomb a de re fluxo de topo

Foram treinad as redes pa ra vá rias s ituações de
operação do processo como por exemp lo: s ituação
no rma l de operaç ão, falha da bomba de carga, a lta
pressão no topo da tor re etc ., total izando 15 ce ná rios
des.envo lv idos em si mulador. A tab . 1.0 aci ma
apres e n t a a Ig un s v a lo r e s d e p e r fo rm a n c e
enconIrados.
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principal de apresentar a diagnose do proces so aos
operadores da centra l de controle duran te operações
de partid a, parada ou instabilidades operacio nais e
suas principais características são:

• pro ve r in formações so bre as pri nc ipais
manobr a s ope r ac io na is e p roce d ime n to s de
eme rgênc ia do proce ss o em tempo real em um
ambiente Multimíd ia;

• aprese nta r imagens e/o u gra vações em temp o
real de várias part es do processo (tocha, limites de
bateri as, parque de bombas, câmaras de combustão
etc.);

• forn ecer gráficos de tend ência histórica com
informações de cus tos op eracion ais e dado s
estatísticos;

• prop iciar o preenchimento semi-automático de
relatór ios de turno, e

• possibilitar o acesso aos serviços de Rede Local
- LAN para disponibilizar todas as informações para
a equipe de enge nha ria de aco mpa nhamento do
processo.

Para a implementação desse sistema, escolheu-
se a ferramenta de autor ia MultimediaToolBook da
Ass yme tr ix C o . no de sen vol viment o de um
"software" de ap licação cap az de pr opi c iar a
interfac e Homem-Máquina , além da utili zaçã o de
pl ac as de " ha rdwa re" especí ficas , co mo por
exemplo: a placa Vídeo Motion, da Genoa Co., para
a coleta de imagens em tempo real.

4.0 • Análise de Performance de Diagnose
Um a vez termin ad os os test es do SIH ,

pode-se iniciar sua impl ant ação, no campo, em um
sub sist em a petroquímico de cara ct erísti c as
seme lhantes ao util izado no simulador da Torre de
Destilação Binária.

Uma vez co nec tado ao SOCO, o SIH adquire
acesso a todas informações de le ituras e alarmes
o r iundos da plant a , e essas inform ações s ão
processad as e dia gn os ticad as de acord o com a
capacidade de discernimento do SIH.

o Alarmes e leituras do processo - 111
O Alarme s e leituras do simulador - N

Figura 5.0 - Estratégia para a comparação de dados .

A re sp osta obtida na s ua sa ída , is to é , o
diagnóstico, pode então se rv ir como informação a
respeit o de falhas e ins tab ilidades operac ionais e,
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por consegu inte , ser utilizada no simulador do
processo para posterior validação da diagnose, que
ser á feita a partir da comparação dos dados do
processo real com os dado s do simulador ,
permitindo assim a avaliação do diagnóstico.

Para a comparação entre os dados fornecidos
pelo processo e os apresentados pelo simulador,
utilizou-se a seguinte estratégia : considera-se M o
conjunto de dados de leituras e alarmes do processo,
N o conjunto de dados de leituras e alarmes na saída
do s imulado r e X o quociente de M/N, como
apresentado na fig.5 .0 . Realiza-se a comparação
en tre os dados do processo e do simulador ,
avaliando-se o resultado de X, conforme apresentado
na eq. 4. \.

M { X =1==> ideal
li = X 0,75 X 1,35 aceitaveleq. 4.1.

Na impossibilidade de se testar o desempenho
do SIH em um subprocesso real , pode- se optar pela
utili zação do simulador do processo, Simulador I,
ac res ce nta ndo a este algum ruí do na saída para
simular o existe nte num processo real, considerando-
o co mo um ge rador de sina is , como se fosse o
próprio processo real. A partir daí , insere-se faltas
no mesmo, de modo a poder gerar as leituras e os
alarmes de proces so necessários para a diagnose,
como apresentado na figo 6.0 abaixo.

Seleção
de .-"
Ntas

COI\lPARADOR

Figura 6.0 - Arquitetura para a validação do SIH.

A diagnose de faltas do processo com base nos
dados forn ecidos pel o simul ador, pode então ser
novamente encaminhada para a entrada de um outro
simulador do mesmo processo, simulador lI, este
agora com a função de avaliação da d iagnose do
SIH.

Novam en te os d ad os obt idos na saíd a do
simulador (gerador de sinais) serão comparados com
os dados da saída do segundo simulador (avaliação
da diagnose), fornecendo as informações necessárias
para a ava liação do sis tema. A tab . 2.0 apre senta



alguns re sultados obtidos utili zando- se a prese nte
estratégia con siderando-s e um ruído na sa ída do
simulador.

Previstas Prev. c/lO%" Prev.c/20'7o'
Falta 51H X 5tH X 51H X
FI 3:3 1 3:2 1.50 3:4 0.75
F2 2:2 I 2:2 I 2:2 1
F3 4:4 I 4:4 I 4:3 1.33
FII ?:O - ?:O - '1:2 -
FI 2 ?:o - '):0 '1:1 -

Obs. : 2:2 = D/ 2 regras possíveis. o sistema disparou 2
4:0"'" 0/4 regr as possíveis. o sistema disparou O
- - sem efeito
?: I = sem regras previ stas, o sistema disparou I

• Faltas nara as Quais ex istem regras nroietadas
" Faltas idem a anterior. mas com 10% de rufdo nos sinais
o Faltas não previstas no projeto do sistema
FI -, Oueda na vazão de ca rga
F2 - Emperramento na válvula de nroduto de topo
F3 -, Queda na bomba de reflux o de topo
FI l-Baixa pressão no tono da torre
Fl ZeAlta temperatura no topo da torre

Tabela 2.0 - Validação do SIH.

Como pode ser obse rv ado na tab . 2. 0 abaixo ,
para as falt as simuladas no gerador de sinais, no caso
sem ruído, obteve-se 100% de acerto no diagnóstico.
Para o caso de fa ltas s imuladas na sa ída do gerador
d e s i na is com 10% d e ruíd o o b te v e - s e
reconhecim ent o d a ma io r ia d a s s i t uações de
instabilidade.

Par a os casos de inserção de 20% de ruíd o no
sinal de sa ída do obteve-se co mo res pos ta na saída
do simul ador avaliador , uma pequena queda na
capac idade de reconheciment o de a lg uns tipos de
falh as , que e ntre tanto foi co ns ide rada dentro dos
padrões de ace ita bi lidade de fin id os pa ra o test e .
Limitações na con stru ção do simulado r de processos
não permitiram a in serção de si nai s co m ma is de
20% de ruído.

5.0 - Conclusões
Para aumentar a seg u ra nça ope rac io na l ,

confiab i l i dade e p rodu tivid ad e em p ro ces so s
industri ai s qu ími cos , petroquím icos ou similares ,
torna-se impo rtante aux iliar as ope raçõ es bem como
os s is temas de cont role com um suporte mais
intel igente , Este tr abalho apresentou uma
abordagem de de senvolvimento de SIH visando
automatiza r a diagn os e e as correçõ es de faltas do
processo. A importâ ncia da abo rda gem resid e nas
seg uintes ca racterísticas:
I ) a me todologi a apresenta da ap lica- se a um

modelo de sis tema quím ico ou petroquím ico (Torre
de Destilaç ão) , e nt re tan to a mesma pod erá ser
utili sada p a ra a co ns t r ução de um .am bie n te
inteligente híbrido par a ap licação em outras áreas
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do conhecimento (indústrias, s is tem as av iônicos
etc.) ;
2) a abordagem de RN ut ilizada par a detecção de

falh as, isto é, o trein amento de um a rede espec ífica
para um tip o de falt a es pecífico, ou seja, com um a
utili za ção de arquitetu ras de redes di ferentes para
diferentes faltas ao invés de uma só arquitetura para
toda s as falt as, obteve-se uma melhora significativa
da efic iência na ge nera lizaç ão das redes , no caso de
detecção de novos tipos de fal tas, isto é, faltas cuj os
padrõe s de entrada e saídas não for am usados nos
trein ament os das redes ;
3) o mod el o híbrid o apre sentado permite a

concatena ção de nov os mod elos, facilitand o a
expan são do ambiente como um todo e permitindo
um aproveitamento ótimo das informações oriundas
do pr oce ss o , bem como o uso de in form açõe s
externas vitais para a perfeit a di agn ose de faltas do
processo; e
4) no es tudo cornp arat ivo e ntre a ap licaçã o do

ambie n te e um Si st em a Bas eado em
Regr as .:l B R, o b se r v o u-se uma m elhora
significativa no desempenh o do ambiente proposto
no presente tr ab alh o de pesqui sa em rel ação ao
ambiente já ex istente.

Neste trabalho, fo i dern ost rada a apli cação de
um a metod ol ogia par a o des envolvimento de SIH
para um e xe mp lo de proc e ss o petroquími c o .
Ent retanto, algumas lim itaçõ es foram ev ide nciadas:
I ) apesar de o mod el o de RN par a d et ecção de

falhas ser mais robusto, ainda ass im o probl ema das
respostas aberrativas co ntinua, isto é, respostas para
entradas não treinadas . Mas acr edi ta-se que, com a
implementação de um módulo de treinamento on-
line , este problema seja minimizado; e
2 ) De vid o a rarid ad e no ac o ntec ime n to d e

múltiplas e indep endentes faltas de compo ne nte s
simultaneamente, sua ocorrência foi des considerad a.

Atualmente o ambiente po ssui a capacidade de
loc alizar a causa pJ:!ncipal de uma falha ocorr ida e
s uger i r p r oc ed im ent os de co r reção, n ã o
necessariamente na exa ta ordem de e xecução . O
ambiente consegue também just ificar a mensagem ,
apresentando os motivos que o lev aram a indeferir a
respost a.
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Abstract: This paper describe a heuristic algorithm, based on fuzzy function that represent the
operators knowledge, which main objective are: to minimize the number of switch operation. to
simulate the operators knowledge and to reduce the computational effort. The application of fuzzy
sets to state estimation of electrical distribution systems, allied to the heuristic algorithm for
restoration, showed be efficient.

Resumo: Este artigo apresenta um algoritmo heurístico. orientado por funções nebulosas que
representam o conhecimento dos operadores. cujos objetivos principais são: minimizar o número de
manobras. simular a experiência dos operadores e reduzir o esforço computacional. A aplicação de
conjuntos nebulosos para a estimação de estado em sistemas de distribuição de energia elétrica.
aliado a um algoritmo heurístico para a restauração. mostrou ser "eficiente. .

Introdução
Dentro do contexto dos Sistemas de Energia
Elétrica (geração. transmissão e distribuição) a
distribuição é o produto [mal que atende aos mais
diversos tipos de consumidores. com as mais
diversas necessidades e características. cuja
qualidade somente poderá ser conseguida dentro de
um criterioso planejamento e uma eficiente
operação. Suprida por uma malha de transmissão e
geração. a distribuição de energia elétrica. urbana e
rural. inicia em subestações rebaixadoras e. através
de um sistema de distribuição de circuitos. saem
alimentadores principais. protegidos e operados por
relés e disjuntores e. destes alimentadores, derivam
ramais..formando uma rede reticulada com as outras
subestações. Porém. o sistema. normalmente. opera
com topologia radial. através de chaves
seccionadoras. Outros componentes. tais como: a)
reguladores automáticos de tensão. que mantém
níveis adequados de tensão. conforme a variação das
cargas. b) bancos de capacitores para o suprimento
de reativos. c) chaves religadoras para faltas de
curta duração. d) transformadores (média/baixa
tensão). e) equipamentos de medição. etc.. tornam o
sistema complexo e de grande dimensão. O
planejamento de um sistema de distribuição. assim
como o da geração e transmissão . é efetuado
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segundo dados estatísticos e projeções ao longo de
determinados períodos. Entretanto. para a
distribuição. o crescimento relativo é mais
acentuado e as cargas variam em função do período
do dia e do tipo de consumidor. neste caso. o
planejamento. além de prever o crescimento e
programar investimentos. deve compor alternativas
e métodos eficientes para a operação da rede.
A operação do sistema tem como objetivos
principais atender o maior número possível de
consumidores com nível de tensão adequado e com
continuidade de serviço.
Devido à sua característica . o sistema está sujeito a
sofrer diversas faltas. oriundas .de descargas
atmosféricas. vegetação urbana. poluição. acidentes
automobilísticos. pico de demanda. falhas em
equipamentos. etc.. Como a rede opera com
topologia radial. regiões ficam fora de serviço
quando o ponto de falta é isolado. A operação
deverá implementar um plano para restaurar o
maior número possível de consumidores.
transferindo-os para alimentadores adjacentes. em
um curto período de tempo. sem violar nível de
tensão e capacidade dos condutores. O número de
operações de chaveamento, necessárias para se
transferir consumidores desenergizados para outros
alimentadores. também deve ser minimizado. Para
se implementar um plano de restauração. é



a, =m,.(ai/mi)I I

C, = Capacidade nominal no ponto i
N = Número de pontos supridos por IFD

Diversas simulações efetuadas. para o
desenvolvimento deste trabalho. confirmam que o
método é eficiente e prático.

Os valores de m e a são estimados em função das
características e do histórico do sistema e
geralmente seus valores são comuns para vários
sistemas.
Os procedimentos básicos para a estimação do
estado são:
i) Medir a corrente (IFD) no alimentador, junto à
subestação.
ii) Compilar o tipo de consumidor e a respectiva
capacidade nominal. em cada ponto do sistema.
iii) Associar o nível de carregamento. para cada
ponto. em função da curva de padrão horário.
iv) Obter os valores de m e a. de tabelas
normalizadas. para compor a função (1) de cada
consumidor.
v) Obter o valor nebuloso da corrente li do ponto i
por:

Plano de Restauração
Intuitivamente. a primeira tentativa para a
restauração é procurar uma chave que conecte a
região fora de serviço a um alimentador adjacente.
Quando o alimentador adjacente não tem reserva
suficiente para restaurar esta região. algumas de
suas cargas podem ser transferidas para outros
alimentadores e assim sucessivamente. Isto. aliado
ao fato de se possuir um número relativamente
elevado de chaves seccionadoras, torna o problema
combinatorial de ordem elevada.
Para tratar o problema. sem aplicar algoritmos de
busca (Genéticos. Tabu. etc.), propõem-se um
algoritmo que simule os procedimentos dos
operadores. levando-se em conta. além dos objetivos
da restauração. os custos para a operação de chaves;
períodos do dia. da semana. etc.: tipos de
consumidores (hospitais. empresas de comunicação.
indústrias. etc.) e procedimentos que podem ser
estabelecidos no planejamento.
Quando existem várias opções de chaveamento,
obviamente deve haver uma que seja a melhor e é
fundamental saber identific á-la. A chave que
apresentar "menor carregamento e melhor nível de
tensão e menor custo de operação" será escolhida

(2)
1III (x)=-----, x-m

1+ ( I; ) 2

aI;
N

onde: m'i =IFD.(mi.CJ/L(mj.C)
j = !

necessário ter conhecimento do estado da rede em
qualquer instante e para isto o número de
equipamentos de telemetria. instalados em uma rede
de distribuição. seria muito elevado. A maioria dos
centros de operação da distribuição. por não
disporem de suficientes equipamentos de telemetria.
tratam o problema da restauração através do
histórico do sistema aliado à experiência dos
operadores. Decisões do tipo: "Opere a chave Ck se
a carga Li for leve" , ou " A operação da chave Ci
é mais cara que a da chave Cj" , ou "A carga Lj
está muito pesada para ser transferida para o
alimentador Ali". são comuns nos centros de
operação e este tipo de linguagem tem um caráter
impreciso. Este tipo de informação pode ser tratado
através da teoria de conjuntos nebulosos [Han-
Ching (1993)]. [Yan-Yih (1994)] e [Quin Zhou
(1996)]. Outros algoritmos. envolvendo técnicas
heurísticas [Moreiato (1989)]. [Dariush (1992)].
também utilizam o conhecimento do operador para
as tomadas de decisão. porém o fazem através de
técnicas de programação matemática que requerem
um certo esforço computacional. A aplicação de
Algoritmos Genéticos [Yoshikazu (1995)] é uma
alternativa para a busca de topologias que atendam
os objetivos da restauração e técnicas de
programação paralela devem ser implementadas
para melhor utilização.
Este artigo apresenta um algoritmo heurístico.
orientado por funções nebulosas que representam o
conhecimento dos operadores. cujos objetivos
principais são: minimizar o número de manobras.
simular a experiência dos operadores e reduzir o
esforço computacional. Para a estimação de estado.
implementou-se o algoritmo proposto em [Han-
Ching (1993)].

Estimação de Estado
Dois conceitos fundamentais são utilizados para a
estimação de estado: agrupar os consumidores em
função de suas características (residenciais.
comerciais e industriais ) e utilizar as curvas de
padrão horário que reflitam o possível nível de
carregamento para determinados períodos do dia. O
nível de carga. para cada tipo de consumidor. pode
ser subdividida em muito baixa(VS). baixa(S).
média(M). alta(L) e muito alta(VL). Estes cinco
níveis procuram simular termos lingüísticos do tipo
"o consumidor comercial, por volta das LZhs. está
com VL" . Uma função de pertinência que associe
estes termos lingüísticos pode ser do tipo[Han-
Ching (1993)] :

1
Il(X) = x z O (1)x-m1+ (__ )2

a
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Quando ocorrer urna v a r a a ç ao de corrente ,
monIt orada na s ube sta ç ao , ( I mé todo de

(7)

s erd e
I mp l eme ntado .

Algoritmo de Restauração
P.l.Montar a lista ordenada de opções de
chaveamento

tipo "sim" ou "não". aplicadas aos envolvidos com o
sistema. O valor da função de pertinência (C;) é
obtido .pela razão entre as respostas positivas P(C;)
ou negativas NCC;) e o número total de respostas N.

= P(C) / N (4)
Para agregar todos os custos C; e obter um único
valor para o custo de operação de uma chave.
utiliza-se a seguinte expressão [A.Kaufmann
(975)]:
1I}31I11 (r) = 11 ,\Cx)+ 1111 (x) - 11 ,\ CX) .lIll(x) (5 )

Os valores de pertinência determinados para cada
chave. subdivididos e indexados a cada período do
dia e a cada dia da semana. serão armazenados em
um banco de dados. atualizados periodicamente
quer pela instalação de novas chaves. alteração na
rede ou por um período de atualização prédefinido.
O critério nebuloso utilizado para obter a lista de
opções de chaveamento. ordenada a partir do menor
valor. é dado por:

11", = 0- 11 (V)) . 11 CC) (6)
onde: )l (C,) pertinência para custo caro
A operação nebulosa [Dubois (1978)]. [Dubois
(1980)] utilizada para se verificar a possibilidade de
transferência de cargas entre alimentadores, sem
violações. compara o valor nebuloso da somatória
das cargas a serem transferidas com a capacidade de
reserva do alimentador candidato CAL.e). A
somatória das cargas é efetuada a partir dos valores
de m e a .como por exemplo:

onde: m, = m, +m,
o. , =a x +Uy

e. 11: >!lx se m, > m, e !lU) O valor de
(I) corresponde à interseção entre e .r •

Normalmente atribui-se o valor 0.5 para E .
A seguir apresentamos a aplicação destas funções
no algoritmo heurístico para a restauração de redes.

Com um fluxo de carga [Ps l-e Ll-" (1996 ) J
obte r o n1vel de t e n s a o par a a rede
ope ra ndo c om demanda má x i ma; o s va l ores
de pe r t i n ê nc i a v i a e q ua ç ao ( 3); os
va lores d e cust o v i a e q uaçao ( 5) e

na equaçao (6 ) .
P.2- Estimar O estado da rede em períodos
determinados

r o se
(V -0,93) /0,07 se 1 (3)I /0,05 se I s V 1.05

se V 1,05

'oF
I

i
i
L- O.9 3 1.0 . - i _o; ,_ u - >V(p .u .)

Figura I - Função de Pertinência - Nível de Tensão

Funções de Pertinência
Como os níveis de tensão devem ficar dentro de
certos limites preestabelecidos. uma função de
pertinência para representar níveis tensão ótimos ou
ruins é ilustrada na figura I e expressa na equação
(3) .

para a manobra. Este critério lingüístico é tratado
com técnicas nebulosas que traduzem estas
informações em valores numéricos que possibilitam
obter uma lista ordenada com as opções de
chavearnento. a partir da qual se implementa o
plano de restauração .
A seguir são apresentadas as funções de pertinência.
desenvolvidas para este trabalho. utilizadas para se
obter a lista ordenada de opções de chaveamento.

Os valores de V(p.u.) aplicados em (3) são obtidos
através de um fluxo de carga [pereira (996)]
simulando a rede com demanda máxima.
O nível de tensão em pontos da rede onde não
existam bancos de capacitores e reguladores de
tensão. reflete também o carregamento do ponto.
O custo de operação de uma chave é composto de
vários fatores como: a) tipo da chave (automática.
manual, tipo faca. com fusíveis. imersa em fluído
isolante. etc.), b) tipo de consumidores que ela
atende. c) número de consumidores atendidos. d)
dificuldade de operação (distância, utilizar ou não
equipamentos especiais -para operá-la, etc.), e)
período do dia (horário de pico tende a ser uma
operação cara). f) dia da semana (nos feriados as
equipes de manutenção ficam reduzidas). Através
de questionários aplicados aos operadores e de
técnicas nebulosas [A.Kaufmann (1975)] e [Saaty
(980)], pode-se determinar valores numéricos que
quantifiquem a variável lingüística muito caro para
a operação de uma chave.
O método de aproximação horizontal trata de um
conjunto de informações obtidas por respostas do
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a limentado r e s que nao al i v ia r
o AL. C. , nenhuma ope raçao d eve r á ser
cons i derada e out r as cha ve s devem se r
pe squisada s o u cargas de s l igadas .

P.14- Se não há reserva na chave ou no
alimentador siga para o passo 13.
Se a a tual chave definida em 11 . nao
puder conectar as cargas que podem s e r
transferidas, outra chave deve s e r

P.IS- Transferir as cargas do AL.C. através da
chave definida em 13. e atualizar o valor da
reserva do AL.c.

P.16- Se a transferência não alivia o AL.c.. siga
para o passo 13.. caso contrário siga para o
passo 10.
Caso as t r ans f e r ê nc aa s efetuadas em 15 .
ria o s e j arn s uf í c i errt e s , outras dever ser

Se houve alivlo, o passo 10 .
deve ser retomado , com o no vo valor de
reserva .

P.17- Atualize a topologia do sistema e . se houver
regiões fora de serviço que possam ser religadas,
siga para o passo 5.. caso contrário siga para o
passo 20.

P.IS- Se não existirem cargas que possam ser
desligadas siga para o passo 5.

P.19- Desligar as cargas de menor prioridade e siga
para o passo 4.
o c r i t é r i o para se h i e r a r qu i z a r o corte
de cargas deve ser de f i n i do no
planeJamento da operaçao, em fu nçao do

de
P.20- Listar a seqüência de chaves a serem operadas
e siga para o passo 1.

P.3- Enquanto não se detectar uma falha no sistema
ou a alteração no estado das chaves. que
implique no desligamento de certas regiões.
volte ao passo 2.
MO lu !".o rame nto "o n- l .:. ne " do s i s t erna para
qualquer fa lta detectada por: v a r i açoes
brus c a s dE corrente , de chaves
r e Li.q ado r a s , oqu i pamencos de t e Leme t r i a ,
et c . .

P.4- Identificar quais as regiões fora de serviço que
podem ser religadas e com quais chaves. Caso
não existam. siga para o passo 17.
As f a l t a s podem ser o passo
9 . pode c rl a r de uma regiao fora de
s e r v i ço .

P.5- Entre as regiões definidas em 4 uma é
escolhida. por um certo critério . para ser
religada.

P.6- Se não existir uma próxima chave. definida em
4. que possa religar a região. siga para o passo
IS.

P.7- Se a chave tiver reserva siga para o passo 10.
P.S- Se existir chaves NF (normalmente fechada) na

região desligada siga para o passo 9.. caso
contrário. siga para o passo 6.
Quando uma regiao possui um número
grande de cargas para s e r em t r ans fe r i das
por uma chave, deve-se a

de se desmembrar a
P.9- Se operando a chave NF. as regiões criadas

puderem ser religadas por outras chaves. siga
para o passo 4.. senão siga para o passo 6.

P.lO- Se o alimentador que conectará a região
desligada possuir reserv a. siga para o passo 17.

P.lI- A partir da lista do passo 1. classificar as
chaves que interligam o AL.c. com outros
alimentadores.

Se ho uve t r ans fe r ê nc i a s entre

Como es ta operaçao pode requerer um

Quando o que pode conectar
uma r eq i a o de s Li q ad a nao po s s u i r reserva

deve-se a

c a r r egame nt o , suas cargas
par a o ut r o s

P.12- Se 50% da somat ória das reservas das chaves.
definidas em I 1.. for menor que a sobrecarga do
AL.c.. siga para o passo 8.

somente serao efetuadas s e
houve r uma reserva muito grande que possa

a s Este passo
o s passos 13 . a 16 .

P.13- Se não existir uma próxima chave. defmida
em l l com um índice de custo menor que uma
certa tolerância E. que possa conectar um grupo
de cargas do AL.C. . restabelecer a condição
anterior ao passo 11. e seguir para o passo S.

f4

3'31"

•" 2 1 2Z

AlI " .. 20 3< 3> 311 AliO

AlO " 27 30 33 · 30 3; Ali '... I
o .r T Al I]

F3

Sistema Teste
A figura 2 apresenta parte de um sistema de
distribu ição. com seis alimentadores , vinte e um
grupos de consumidores e trinta e duas chaves
seccionadoras.

Figura 2 - Rede Teste

Cada região representa um grupo de consumidores
do tipo residencial(R). comercial(C) e industrialfl) .
A tabela I traz a impedância das linh as. a demanda
nominal e a corrente para esta demanda. obtida pelo
fluxo de carga apresentado em [Pereira (1996)].

as

seu

châveamentos,

se

de

de

numero
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Trecho 11m x(Q) T ip I(A) k\V kVAr
F3-23 0.05 202 0 .08328 C 5304 500 345

23- 26 0.121 38 0. 19432 I 102.6 950 665

26-29 0 .85 157 0.92752 I 132 .6 1200 840

29-20 0 .19229 0.20944 I 72.7 650 470

F3-24 0.06069 0.09716 I 102 950 666

24-2 7 0.19074 0.3 0536 I 96 900 612

27-30 0.68675 0.74 800 I 59 550 375

F3-25 0 .04335 0.06940 I 158 1500 990
25-28 0 .34338 0 .37400 C 80.7 750 520

28-31 0.52193 0.56848 R 48.5 450 310

F4-3 8 0.06069 0.09716 I 53. 7 500 350

38-35 0 .20808 0.33312 R 10.2 95 65

35-22 0 .82485 0.4 8585 C 65 .2 600 420

35-32 0.21 976 0.23936 I 95 900 580

32-2 1 2.19050 0.85725 C 38.3 350 245

F4-39 0.0 7803 0.12492 R 10.2 95 66

39-36 0.16473 0.26372 I 118.3 1100 760

36-33 0.216 75 0.34700 I 102.7 950 660

F4-40 0.10404 0.16656 I 134 1250 870

40-3 7 0.32964 0.35904 R 91. 7 850 595

37-34 1.70469 1.00409 R 10.2 ' 95 65
Tabela 1 - Dados do SIstema da FIgura 2

A tabela 2 apresenta as impedâncias de linha dos
ramais de ligação e a tabela 3 apresenta a lista de
chaves ordenadas pelo critério nebuloso (6).

Ramal I1Q) x(Q) Ramal I1Q ) x(Q )

26-27 0.11271 0. 18044 27-28 0.10404 0.16656

29-30 0.1 7856 0.19448 30-31 0.17856 0.19448
32-33 0 .19229 0 .20944 33-34 0.17856 0.194 48

35-36 0.12138 0.1943 2 36-3 7 0.13005 0.20820
Tabela 2 - Impedância dos ramais de ligação

Chave llm.1O Chave llm.1O Chave J!m' lO
F3-25 0.21520 37-34 0.90649 33-32 1.35803
F4-38 0.29325 25-28 0.909 76 30-33 1.3703 2
F3-24 0.30519 23-26 0.9201 8 28-3 1 1.37439
F4-39 0.35316 38-35 0.962 85 35-32 1.44856
F3-23 0.36945 31-34 0.97575 30-31 1.54161
F4-40 0.45433 40-37 1.02816 32-21 2.6162 1
26-27 0.55211 39-3 6 1.06533 29-30 3.95586
36-3 7 0.65104 27-30 1.11339 26-29 3.955 86
27-2 8 0.74921 36-33 1.25063 29-32 4. 17563
24-27 0.78432 33-34 1.33400 29-20 4.1 8437
35-36 0.89 866 35-22 1.34121
Tabela 3 - LIsta de Opções de Chaveamento

A tabela 4 apresenta valores aleatórios, dentro de
um padrão horário (17-19 Hs), para as demandas de
cada grupo de consumidores e os parâmetros m e a
obtidos de [Han-Ching (1993)] . O fluxo de carga
[Pereira (1996)] foi utilizado, com as cargas da
tabela 4. para simular os valores de IFJ) na
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subestação e obter 0;; parâmetros m, e ai que
representam os valores nebulosos do estado da rede .
A tabela 5 apresenta estes resultados.

Carga Nível k\V kV,\r m r I

26 L 760 532 0 .72 0.0 /3

24 1\-1 560 390 0.54 0.057

30 L 440 :P O 0.72 0 .0/3

28 VI. 640 445 0 .85 0.243

38 1\-1 320 230 0.54 0.05 7

2" VI. 530 330 0.85 0 .243

21 VI. 320 225 0.85 0.243

36 VI. 9'Xl 685 0.90 0.176

40 L 1180 825 0.72 0.073

34 L 75 49 0.68 O.06C)

23 VI. 485 315 0.85 0.243

29 L 10"0 715 0.72 0.073

27 L 675 460 0.72 0 .0 /3

25 VI. l35 0 890 0.90 0.176

31 VL 445 302 0.R6 0.135

35 L 77 55 0.68 0.069

32 M 540 348 0.54 0.0 5 :

39 L 75 50 0.68 0.0 69

33 L 715 490 0.72 0 .073

37 L 640 446 0.68 0.069

20 1\-1 320 225 0.54 0.057

Tabela 4 - Demanda para Horário de PICO

IFoU\ ) Cons. m, ,1.,

23 52.006 14.526

279 26 80 .240 8.368

20 43.94 6 4 .639

29 102.808 10.721

24 60 .609 6.398

180 27 73 .945 7.7 11

30 45 .446 4 .739

25 145.767 27 .886

258 28 700406 19.665

3 1 4 1.827 6.566

38 3 1.043 3.277

35 7.644 0.753

190 22 60.724 16.961
32 54 .918 5.797

2 1 35 .67 1 9.963

39 7.259 0.716

191 36 110.65 2 21.168

33 73 .089 7.672

40 115.312 12.025

203 37 78 .9 11 7.778

34 8.777 0.865
Tabela 5 - Estado da Rede para Horário de PICO

Os passos I e 2 foram implementados para montar
as tabelas 3, 4 e 5 e simulando uma falta entre F3 e



-------

25. todo o alimentador AL9 ficará fora de serviço e
o passo 3 ativa os demais passos do algoritmo.
conforme descrições a seguir:
P.4- Regiões 25 . 28 e 31 fora de serviço;
P.5- Regiões 25. 28 e 31;
P.6- Chave 27-28;
P.7- Corrente nominal em 27-28 de 395A. portanto
existe reserva na chave;
P.1o- Reserva no AL.c. AL8;
Ca r g a tot a l

m, = 1 45 .767 + 70.406 + 4 1. 8 2 7 = 25 8A
a , = 27 .88 6 + 19 . 6 65 + 6.566 = 54 .117A
Rese r v a = IT\ = ma - I ro = 2 15A

m, > ma l ndlca lmpossibl11d ade de o p e r a ç ao
P.ll- Como a chave 26-27 está na atual lista de
preferência do passo 6. a chave 30-33 é escolhida;
P.12- A carga a ser aliviada é de pelo menos
258-215 = 43A. e as chaves 30-33 e 29-30 possuem
reserva;
P.13- Chave 30-33;
P.14- Há reserva:
P.15- Carga transferida e Im = 180 - 45.45= 135A;
P.16- Reserva = 395 -135 = 260A;

260> 258 p o r é m = 0 ,99
P.13- O índice da Chave 29-30 é muito alto;
P.8- Chaves NF: 28-31 e 25-28;
P.9- A chave 28-31 é escolhida;
P.4- Regiões 31. 25 e 28;
P.5- Região 31;
P.6- Chave 31-34;
P.7- Existe reserva na chave;
P.IO- Reserva em AL12

m, = mll = 41. 82 7A e a , = 6. 5 6 6

m. = 395 - 203 = 1 92A

m. >m, e = 1. 91.1 0-' , s a t i s f e í.t o !
P.I7- Transferir a região 31 para o AL12;
P.5- Regiões 25 e 28;
P.6- Chave 27-28:
P .7- Há reserva na chave;
P.10- Reserva em AL7

m, = 1 45 . 7 67 + 7o. 4 o6 = 216. 1 73 A
Como m. =3 95 - 1 8 0= 2 15 < m, n a o h á t r a ns f e r ê n c r a
Os passos 11 a 13. 8 e 6 não são satisfeitos e o corte
de cargas é implementado.
P.18- Cargas 28 e 25:
P.19- Carga 28;
P.4- Região 25;
P.5- Região 25:
P.6- Chave 26-27;
P.7 - Há reserva na chave;
P.lO- Reserva em AL7

m, = 1 45 . 7 67 e a , = 27 . 886

ll\/m, e = 0 . 1 4 , s a ti s f e ito !
P.17- Transferência efetuada e não há mais regiões;
P .20- Desligar 28. chave 28-31 (NF-NA). chave 27-
28 (NA-NF). e chave 31-34 (NA-NF).

25 3

Conclusões
Sob as considerações de não ser possível monitorar
a rede de distribuição em todos os pontos neces-
sários; pelo caráter impreciso que pode existir na
operação da distribuição e para evitar a aplicação de
técnicas de busca . que podem demandar muito
esforço computacional. a aplicação de conjuntos
nebulosos para a estimação de estado. aliado a um
algoritmo heurístico para a restauração. mostrou ser
eficiente. Testes e comparações [Han-Ching (1993)]
[Morelato (1989)] efetuados durante o desenvolvi-
mento deste algoritmo mostram que a sua aplicação
em tempo real é possível.
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Abstract: This papel' initially discusses the main ideas underneath one of the most representative
learning systerns based on the generalization of exemplars. the NGE system . Next it presents the Fur;»
NCE systcrn which lcarns by generalizing exemplars described as attribute-fuzzy_value pairs and a
crisp class .

Resumo: Este artigo discute . inicialmente. as principais idéias que subsidiam um dos mais
representativos sistemas de aprendizado haseado na generalização de exemplares. o algoritmo NGE.
E. então , apresenta o sistema Fuzzy NCE que aprende generalizando exemplares descritos por pares
atrihuto-valorJic:r e lima classe crisp.

1 Introdução
Aprendizado pode ser caracterizado como um
processo multidimensional que. via de regra. ocorre
através da aquisição de conhecimento declarativo ,
do desenvolvimento de habilidades motoras e
cognitivas através de instrução e prática, da
organi zação do conhecimento existente em
representações mais efetivas , da descoberta de
novos ratos e/ou teorias através de observação e
cxpcrimcnrução ou. então , através da combinação
e/ou composição dessas dimensões [Michalski
( Il)l)3) I.

Devido. principalmente, à sua natureza
rnultidimcnsional c interdisciplinar. à existência ou
não de conhecimento prévio para o aprendizado de
novos conhecimentos , à não obediência a uma
cronologia predefinida. a diferentes graus de
especialização das informações disponíveis, às
diferentes possibilidades·- hem como às diferentes
granularidades - de expressão do conhecimento
aprendido. à sua natureza muitas vezes incrementai
e acumulativa. e em outras vezes não monotônica,
aprendizado se evidenc ia como um processo
altamente complexo e ainda não completamente
entendido [Nicoletti (1994 )].

Entre os vários paradigmas existentes para
aprendizado tratado como uma área de pesquisa em
Inteligência Artificial, o chamado aprendizado
indutivo simbólico é um dos que tem sido mais
largamente pcsquisado : e tem contribuído

efetivamente para a implementação de sistemas de
aprendizado de máquina. A partir de exemplos, vários
tipos de tarefas podem ser aprendidas como. por
exemplo, diagnóstico de doenças, previsão
meteorológica, predição do comportamento de novos
compostos químicos, predição de propriedades
mecânicas de metais com base em algumas de suas
propriedades químicas, etc. Técnicas de aprendizado de
máquina têm sido utilizadas em todas essas tarefas e em
muitas outras. principalmente naquelas passíveis de
serem enquadradas como aprendizado de conceitos a
partir de exemplos . A aplicação mais óbvia de
aprendizado de máquina está na articulação de sistemas
de aprendizado de máquina a mecanismos de aquisição
de conhecimento, em sistemas baseados em
conhecimento.

Para a expressão de qualquer paradigma de
aprendizado são necessárias linguagens que descrevam
objetos assim como linguagens que descrevam os
conceitos aprendidos . Vários formalismos lógicos têm
sido usados em sistemas de aprendizado indutivo para a
representação de exemplos e conceitos. Em geral .
distinguem-se dois tipos de descrição: descrição baseada
em atributos e descrição relacional, Em uma descrição
baseada em atributos, objetos são descritos em termos de
atributos e valores desses atributos. Em uma descrição
relacional (também chamada de descrição estrutural) um
objeto é descrito em termos de seus componentes e de
relações entre eles .

Alguns dos algoritmos/sistemas de aprendizado
indutivo que têm sido utilizados com relativo sucesso em
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um número razoável de aplicações - tais como o
ID3 IQu inlan ( 1986)] e o AQ [Michalski (1993)] -
usam linguagens baseadas em atributos , também
conhecidas como linguagen s proposicionais, para a
representaç ão de exemplos e conce itos. Na
rea lidade . as linguagens de desc rição de conce itos
utilizadas por esses sis temas para a expressão de
suas hipóteses indu zidas, que tip icamente são
árvores de deci são e regras de produção
respect ivamente , podem ser tratadas como variantes
de linguagens baseadas em atributos.

Com poucas exceções, os sistemas de
aprendizado induti vo ex istentes são não
incrementai s. i.e., o conjunto de treinamento deve
estar di spon ível ao sistema no começo do processo
ue aprendizado; a expre ssão do conce ito é induzida
co nside rando todos os exemplos de uma vez. Se por
acaso novos exemplos de treinament o se torn am
disponíve is após o processo de aprendizado ter
começado , a única maneir a possível de incorpor á-
los à expressão do conce ito é re iniciar todo o
processo de aprendi zado com o conjunto de
treinamento atualizado .

É importante notar , entreta nto, que muitas
situações de aprendizado podem se r ca racterizadas
pela maneira increment ai através da qual exemplos
de treinamento se torn am disponív eis. Num
ambiente incrernen tal, um sistema ideal de
apre ndizado deve ser capaz de modi ficar online a
expressão do conceito à medida que novos
exemplos de trein amento se torn am disponíveis.
Um novo exemplo pode, potenc ialmente, provocar
um rearranj o da expressão do conceito obtida até
cntão . É fato, entretanto, que restrições com relação
à ex tensão com que tais rearranj os devam acontecer
deve ser objeto de estudo e avaliação.
Incrernentabilidade em um sistema de aprendi zado ,
via de regra, es tá assoc iada à maior versa tilidade e à
maior adaptabilidade do sistema. É,
conseqüentemente , uma ca rac terís tica desej ável ,
desde que eficie ntemente incorporada.

As versões incrementais do ID3 , conhec idas
como ID4 [Schlimmer ( 1986)] e ID5 [Utgoff
( 1988)] têm alguns inconvenient es com relação ao
desemp enho. Aparent emente, a descriç ão de
conce ito que usa árvo re de decisão como linguagem
representac ional não é apropriada à abordagem
incre rnental. Essas versões incrementais necessitam
armazenar todos os exemplos na memóri a, com o
obje tivo de reusá-Ios quando um rearranjo da
expressão corrent e do conceito for necessário. Na
realid ade, o ID4 e ID5 implementam uma pseudo-
incrernentabilidade.

A busca por outras linguagens
rcj.rcscnt acionais que pudessem expressar conceitos
induzidos a partir de exempl os de maneira
sa tisfatória, que foss em adequadas ao modelo

incrementaI de aprendizado e que permitissem a
incorporação de tratamento fu zzy , evidenciou a teori a de
exemplares como uma alternativa viável a ser explorada,
e o algoritmo NGE como uma possível
concret ização/generalização daquelas idéias.

Este trabalho está organizado da seguinte mane ira:
na próxima seção são descritas as princ ipais idéias que
subsidiam o modelo de aprendizado baseado na
genera lização de exemplares, através da descrição do
NGE (Nested Generalized Exemplar), um de seus
prin cipais representantes. A Seção 3 apre senta e discute o
algoritmo Fuzzy NGE que realiza a generalização de
exemplares descritos por atributos com valores fuz zy.
Nessa seção são também propostos e discutidos o uso da
medida de possibilidade fu zzy para direcionar a escolha
do melho r exemplar a ser generalizado e o uso da
operação de união fu zzy para gerar a generalização do
exemplar. A Seção 4 descre ve -um exemplo simples de
apli cação do Fuzz)' NGE dando ênfase às operações de
esco lha e generalização do exemplar. A Seç ão 5
aprese nta as conclusões desse trabalho e linhas de
pesquisa para a sua contin uidade .

2 Aprendizado Indutivo Incrementai via
Generalização de Exemplares - o NGE
A teoria de exemplares generalizados NGE, proposta por
Salzberg em [Salzberg (1991)], é uma forma de
apre ndizado induti vo incrementai superv isionado a partir
de exempl os , que se basei a no modelo de aprendizado
humano chamado exemplar-based learning [Medin
( 1978)] e é uma descendente da clas sific ação de padr ões
nea rest neighbour - NN [Cov er ( 1967)] .

Recentemente tem-se notado um crescente
investimento em técnicas que têm como base o algoritmo
NN , devido principalmente à natureza incrementaI deste
algoritmo. A teoria NGE é uma teori a de aprendizado
induti vo que pode ser vista como uma hibridação da
classifi cação NN e da lógica de primeira ordem limitad a
a cláusul as de Horn [Wettschereck (1995)].

Na teoria NGE os conceitos induzidos assumem a
forma de hiper-ret ângulos em um espaço ri-dimensional.
Esse espaço é definido pelo s n atributos usad os para a
descrição dos exemplos. Num paralelo a processos de
generalização convencionais que subs tituem fórmul as
simbólicas por fórmulas simbólicas mais gerais , o
algoritmo NGE modifica hiper-retângulos, através de seu
cre scimento e reestruturação (e em algumas situações,
sua ret ração).

A entrada para o sistema NGE é um conj unto de
exemplos de treinamento apresentados incrementalmente,
cada um descrito como um vetor atributos/
valores_numéricos e uma classe associada. Os n atributos
usados para a descrição dos exemplos definem o espaço
Euclidi ano no qual o conceito será representado. Atributos
podem ter valores crisp que variam de 2 a infinito (valores
reais) e classes podem ser binárias, discretas ou contínu as.
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Na primeira fase (a de inici ali zação), o NGE
ace ita os n (número de finid o pelo usuário)
primeiros exemplos que são fornec ido s ao sistema
como se ndo o co nj unto inicial de hiper- ret ângu los
(chamados de trivi ai s , j á qu e são pont os), cada um
deles co ns ide rado um exemplar , a part ir dos qu ais
generalizações pod em se r feitas . Apenas qu and o o
n-ésim o+ I exemplo se torn a di sp onível é qu e a fase
de inicialização termina e a de trein ament o começa.
Nes sa seg unda fase , onde o apre nd izado
e fetivamente ocorre , à med ida qu e novos exemplos
vão sendo apresentados, o NGE genera liza os hiper-
ret ângulos do conjunto inici al , di sp ostos no espaço
Eucl id iano n-dirnensional, expandido-os (e em
alguns situações específicas , en colhendo-os), ao
long o de uma ou mais dimen sões. Como será vist o a
seg uir. o número de hip er-ret ân gul os no esp aço
pode aumentar, à medida que o apre ndizado
prossegue .

A esco lha de qual hiper-ret ângul o ge neraliza r
dep end e de uma métrica de di st ânci a. Em um
uni verso onde os atributos têm valores cris p , tal
métri ca é uma di st ânci a Eucl id iana ponderada,
ponto-a-po nto (hipe r-retâng ulo trivial ) ou
pon to-a- hipe r-ret ângul o .

Para cada novo exemplo de tre inament o E. o
NGE encontra entre todos os hiper-re tângulos
(exemplares) existe ntes até então no espaço n-
d imens iona l, o hip er-ret ângul o mais próximo,
Hpróximol , e o segundo mai s próximo, Hpróximo2, do
novo exemplo E. Ap ós encontrar os doi s
exe mplares mais próximos, o s istema prossegue
com a comparação das cl asses (a do exemplo com a
de cada um dos dois exemplares) que permite
escolher qual exemplar será generalizado . Se E e
H próximol têm a mesma classe , H próximol é
gene ra lizado, proces so ond e o hiper-retângulo é
ex pandido de maneira a incluir o novo exemplo. Se ,
no entanto, a classe de E difere da cl asse de
H próximol ' o s istema compar a a cl asse de E com a
classe de Hpróximo2' Se ambos têm a mesma classe, o
NGE vai generalizar H próximo2' Entretanto, se E
também não pertencer à mesma classe de H próximo2>

esse novo exemplo torn a-se um novo exemplar,
ass umi ndo a forma de um hip er-ret ân gul o trivi al no
espaço n-dimen sional.

Um mecani smo de aj uste de pesos é adotado
pelo NGE como uma forma de reforçar a relevância
de atributos e exemplares no processo de
class ificação. Tal re forç o pod e se r positivo ou
negativo, dependendo da contribuição de cada
atributo e de cada exemplar qu ando da classificação
de cada um dos exemplos de tre inamento . O peso
WH do exemplar H é inicializado com I e à medida
que o treinamento prossegue, WH=U/C vai sendo
atua lizado, onde U é o número de vezes que H foi
usado e C é o número de vezes que H fez a

classificação co rre ta . Como U;::C, WH é inversament e
prop orcional à co nfiança qu e se tem em H como um
"descritor" do co nceito. i.e .. qu ant o mai or WH, menos
pro vável é que o exemplar H desempenhe um papel
re levante na ex pressão final do co nceito. Pol ítica
seme lhante é ado tada com rel ação aos a tributos C, que
podem ter o seu peso Wr· increment ado ou de crernent ado

I

de (taxa globa l de aj uste do peso do atributo . va lor
default ado tado em [Salzberg ( 199 1)J é 0 .2).

Um outro aspec to important e que ca rac teriza o
algoritmo NGE é qu e tal algoritmo permite, durante o
processo indutivo, a criação de hiper-retângulos
aninhados; o hiper-ret ângulo mais interno é tratado como
uma exceçã o ao mais externo. Essa forma de
represent ação de exceções é, de cert a forma, não muito
usual uma vez qu e não refl ete a idéia intuitiva do que sej a
um conceito.

3 Aprendizado NGE em domíniosfuzzy
O sistema Furry NGE é uma versão do sist ema NGE
origina l, baseada no algori tmo prop osto em [Ni col etti
(1996)], que ace ita exemplos de tre inament o descritos
por atr ibutos qu e possu em valores fu zz)' e uma classe
crisp assoc iada , chamados nesse trab alh o de exemplos
fuz sy, O seu processo de iniciali zação é o mesmo do
NG E or igina l, onde um núm ero de pontos de terminado
pelo usuário são trans formados em exemplares fu zzy.
Com o térm ino da fase de inicia lização, e com o espaço
de hipóte ses formado pelo s n primei ro s exemplos. o
sis tema inici a sua fase de trein amento . Cada novo
exemplo f uzzy é, então , comparado com cada um dos
exe mplares fu zzy existentes até então no esp aço n-
dimen sional de atributos.

Com o objetivo de escolher o exemplar a ser
ge nera lizado , o sistema Fuzzy NGE avalia a proximidade
do novo exemplo de treinamento com relação a todos
exemplares exi stentes no espaço e elege os dois mai s
próximos . Para a avaliação da proximidade entre um
exemplo e um exemplar é usada uma medida de distância
ponderad a, baseada na noção fu zzy de possibilidade [Klir
(1995)J entre os conjuntos fu zzy que descrevem o
exemplo e o exemplar, para cada atributo existente.

Para encontrar a proximidade ponderada de um
exemplo E a um exemplar H o sistema executa três
proced iment os: • enco ntra a med ida de pro xim idade
atributo-a -a tributo entre E e H, através da medida de
possibilidade entre os co nj unto s fu zzy associados a cada
atributo que descreve E e H; • ca lcula a média ponderad a
da proximidade atributo-a-atributo usando o peso
associado a cada atributo ; • pondera o valor obtido no
passo anterior pelo peso do exemplar H. A proximidade
ponderada entre E e H obtida após a execução desses três
pro cedimen tos é um número real.

Ao contrário do mecanismo de ponderação do NGE
original, o Fuzzy NGE assume que qu anto maior o pes o
associado a um atributo, mais relevante é o papel desse
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a tributo na indução da expressão do conceito . A
mesma regra se aplica ao peso de exemplares.
Todos os pesos de a tributos e exemplares sã o
iniciali zados com I . O funcionamento do algoritmo
de aj uste de pe sos é mostrado na Tabela I .

Classe Classe Ajuste de Ajuste de
H 'nh ll ll .. t H ,n;\ lITh I2

Wfi WH

H pllh imn i : H pnh imll! :

= - Wfj = Wfj +0.05 WH = WH +0.05

H pnhilllt12 : Hpn 'lxl111112 :

Wfj não altera WHnão altera

Classe H rr ,h imnl : H pnh imlll :

"" = Wf j = Wf j -0.05 WH= WH -0.05
de E H pnh illl 1l2 : Hpn\xilU:12 :

Wf j = Wfj +0.05 WH= wH +0 .05

Hpnh ill ltll: Hpróxillllll :

"" "" Wf j = Wfj -0 .05 WII = wH-0.05

H pn'lxilll ll :! : Hpnh imtl2 :

Wf j = Wf j -0.0 5 WII = WH -0 .05

Tabela 1. Mecanismo de ajuste de pesos adotado pelo
FlIzz)' NGE

O cálculo da proximidade pond erada é
repe tido para todos os exemplares existentes no
espaço n-dimensional . Usando as medidas obtidas
de proximidade ponderada do novo exemplo a
todos os exemplares, o Fuzzy NGE define o
primeiro e o segundo exemplares mais próximos do
novo exemplo. Uma vez identificados esses dois
exemplares mais pr óximos (Hpróxjmo l e Hpróximo2)'
segue-se o processo de generalização.

Para escolhe r qu al dos dois ser á generali zado ,
o FlI ::'::'Y NGE utili za o mesmo procedimento do
NGE orig ina l. Dependendo do resultado da
comparação entre as cl asses crispode E e de cad a
um do s dois exemplares escolhidos, uma das
s ituações descritas na Tabela 2 ocorrerá.

Classe Classe FllZZy NGE
H nl"lh imul Honh illl u2

= - Generali za H nró,imnl

Classe "" = Generaliza H ", ó, imo2

de E "" "" E torna-se um novo
exemplar

Tabela 2. Possíveis situações quando da generalização

Assim como no NGE, o processo de
genera lizaç ão de um exemplar H usando o exemplo
E. no Fut z» NGE, pode ser de scrito como uma
abso rção de E por H , a qual é realizada .
expa nd indo -se o ex emplar H para que este inclua E.
O Fuzzy NGE gen erali za um exemplar através da
un ião dos conj untos fllzz)' associa dos aos atributos
usad os para descrever E e H.

Os dois op eradores implementados no sistema
FII ::'::'Y NGE. i.e ., a medida de possibilidade usada na

determinação de proximidade e a uruao de conjuntos
fu zzy usada na generalização de exemplares, são
apresentados considerando uma situação de aprendizado
onde:

• n é o número de atributos fuzzy
• para cada atributo fuzzy Fk (1 k n) , ex istem \k

conjuntos fuzzy associados correspondentes aos ik
possíveis valores fu tz y desse atributo, notados por
v jpj , onde 1s j n e 1s Pj i j

• E e H são descritos respectivamente por:

[ v 2pí' v3P3' ..., Vnp'n ]

e

[ v v 2P2' v 3p) , .u, V ]

onde pj e pj são duas instâncias de I :5: Pj :5: ij ,

para l;5;j:5:n

A medida de proximidade atributo-a-atributo entre
E e H, definida como a medida de possibilidade, é
calculada usando-se:

poss [vjp ,.1 ]=maxx [Vjp'. /\ j = I, ... ,n e
J J J J

a generalização de um exemplar H dado um exemplo E, é
calculada através da união dos conjuntos fu zzy em E e H,
associados a cada atributo, como se segue:

[v IP', v v v 2P1,.., Vjp'n v

4 Aplicando o Fuzzy NGE
Considere uma situação simples representada por doi s
exemplares fuz zy (os pontos iniciais), onde cada
exemplar é de scrito por dois atributos identificados como
Atributo] (altura) e Atributo_2 (peso ) e uma classe
crisp associada. Sej a o Exemplar_1=[VI J, v2d pertencente
à classe Oe ExemplQ/'_2=[v 12,vnJ pertencente à classe 1.

Os conj untos de valo res fuzz» associados ao
Atribu to_1 são definidos no conjunto base
X={ 150,I60,I70,180,190,200} . Os conjuntosfuzzy VII =
{11150+0.81160+0.21170+01180+01190+0/200} e VI2=
{0I150+01160+0.21170+0.51180+11190+ 11200} represen-
tam, respectivamente, os valores lingüísticos baixo e alto.

Os conjuntos de valores fu zzy associados ao
Atributo_2 são definidos no conjunto base
Y={40,50,60,70,80,90,IOO} . Os conj untos fu zzy V21 =
{1/40+1/50+0.8/60+0.5/70+0.1180+0/90+011 OO} e V22=
{0/40+0/50+0/60+0.5/70+1180+0.3/90+0/ IOO} represen-
tam os va lores lingüísticos leve e meio pesado.
respectivamente.

Dado que o espaço de hipóteses tem estes dois
exemplaresj ilzzy (n=2), supo nha que um nov o exemplo E
seja fornecido , definido como E=[VI3 ,V23], pertencente à
classe I , cujos conjuntos fu zzy vl3={01150+01160+
01170+0.21180+ I1190+ I1200} e V23= {0/40+0/50+0/60+
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Atributo 1 Atributo 2
Prox Peso Prox Peso Proximidade

atributo-a-atributo
Exemplar] O 0.2 0.1 0.7 (0*0.2 + 0.1*0.7) 12

=O. 035
ExemplarZ I 0.6 0,3 0.4 ( 1*0.6 + 0.3*0.4) /2

=0.36

" 1---1---+-- -+1------1-'-+

Figura 4. Possibil idade V22 dado v2.1

021--+---+--1---+----1-1--+-",-.

O próximo passo é co mbinar es tas pro ximid ades
ob tidas atri buto-a-a tributo em um ún ico número.
Ap lica ndo os pesos dos atributos most rados na Tabela 3.
têm-se as pr oximidades po nde radas a trib uto-a-at ributo
para o Exemplar] e Exemp lar Z que são.
res pect ivamente, 0 .035 e 0 .36 , como most ra o cá lculo na
Tabela - 3. Após o cá lculo da pro xim idad e ponde rada
atr ibuto-a-a tr ibuto . pondera-se es te va lo r pelo peso do
exemplar . obtendo- se os valores para o Exemplar] e o
ExemplarZ , respectivament e, 0.021 e 0 .108. corno
aprese ntado na Tabe la 4.

10 r--,---,-- --r-----c'l:----y--:;-t

I
I

- --+-- -+- -f-Í---
I

o.

i

,/oss[vlll vl.d

" r-- -t-- -\-+-- - -H- -t-- - -l

E e 1poss rv I I I v13]= maxx rv I I /\ v13) = o
Exemplor] poss Iv211vn ]= max, [v21 /\ vn I = 0.1

E c {' poss lv121vu ]= maxx Ivl2 /\ vu] = I
Eremphll'_2 poss [vn I v231= maxx [v22 /\ Vn 1= 0.3

Figura I. Possibilidade de VI I dado VI3

0/7 0+0 .1/80+0.8/90+ I1I OO} representam os valores
lingüísticos muito al to e pesado . É imp ort ante notar
qu e os va lores lingüíst icos fora m int roduzid os para
facili tar o entend imento e não apresentam.
necessariament e, um a info rmaç ão funda me ntal.

O Fuziy NGE calcula. en tão , a proximidade
atr ibuto-a-atributo entre E e cada um dos
exe mplares :

As Fig uras de I a 4 mo stram, graficamente , a
medida de poss ibi lid ade entre os co njuntos fu zz)'
para o Exemplar] e o Exemplar Z ob tidos ac ima ,

Peso do exemplar Prox imidade ponderada
por exemplar

I Exemplar J 0.6 0,035 * 0 .6 = 0.021
I Exemplar 2 0.3 0.36 * 0.3 = 0.108

Tabela 3. Proximidades ponderadas atributo-a-atributo entre E
e cada um dos exemplares

Desta forma. o Exempl ar_2 é escolh ido como o
exemplar mais próximo do nov o exemplo E poi s possui a
maior pr oximidade ponderada (0.\ 08 ) e pertence à
mesma cl asse de E (classe I ) . Este exemplar será, en tão ,
ge neralizado , tornando -se [v12,V24] (co mo most ra a Figur a
5), onde Vl2 representa o va lor alto. Nota- se qu e a versão
Fuzry NGE permite qu e "novos valores de atributos"
sejam dinami camente criados durante o processo de
aprend izado. ao se general izarem exemplares via uni ão
fu zry. É importante not ar qu e o conj unto fu zz)' VZ4=
{0/40+0/50+0/60+0 .5/70+ 1/80+0 .8/90+ l/l OO} foi criado
a partir da união dos conjuntos V22 e V23 e não tem
ass ocia do a ele um valo r lingüístico.

Tabela 4, Proximidades ponderadas por atributos e exemplares

o,I---t-- ----,;f----;-t----+- - - I

02 e--+----+---+--\-1ff-:

Figura 3. Possibilidade de VI2 dado vl3

0.1---+- ---;-----:,<--1--+--+-- --i

os I-- ---+----f---t-++--+----i

o·r-- -t-- - -,-- - -r---+H-- ---j

Figura 2. Possibilidade de V21dado V2J

o. e-- +-----f -- -+-\----IH '--+-- --l

06 !---- -i---- --+-----'--+- -iI--I-+-- - 1

o. e-- -I---""-- -+-----''-- *----l
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o sistema mais geral, que cada exemplar fuzzy que define
o conceito seja transformado em uma regra de produção
fu zzy, com n entradas (dimensão do espaço) e uma saída
e, então, utilizar um método de inferência fu zzy
disponível (como o método Mamdani) [Klir (1995)).
Como a saída da regra de produção, pelo método
Marndani, deve ser um conjunto fuzzy e, neste caso, a
saída é a própria classe, esta não pode ter um valor crispo

" O

o

I!i iI

"1- -

! 11 I
6

! I

/• ! /,I----L, /

O
i/ ' !

O eo

Figura 5. Exelllplw'_2 gen eralizado através da união dos
co nj uruos jirzzv associados aos seus atributos (Atributo- ]

e Atriblllo_2)

Ao final da fase de aprendizado, todos os
exemplares fu zzy existentes constituem a expressão
do conceito. Num sistema de aprendizado de
máquina. ao final da fase de aprendizado segue-se a
fase de classific ação , quando o conceito aprendido
é usado para classi ficar novos exerr-ilos. Na fase de
classificação, o Fuzzy NGE classifica um novo
exemplo medindo sua proximidade a cada um dos
exemplares (hiper-retângulos trivi ais ou não) que
compõem a expressão do conceito aprendido na
fase anterior e assume como classe daquele
exemplo a classe do exemplar mais próximo.

5 Conclusões
É fato que algoritmos de aprendiz-ado indutivo que
sejam incrementais são os cand idato s mais
indicados a implementarem o processo de
aprendi zado em domínios reais . A característica
princ ipal desses algoritmos de "adaptar" a
expr essão do conceito quando novos exemplos de
treinament o se tornam disponíveis, de maneira a
represent á-los também, permite que o aprendizado
possa ser' implementado como um processo
dinâmico . Esse trabalho descreve as princ ipais
característi cas de um desses algoritmos
incrementais , o NGE. e apresenta e discute o
sistema FLlZZy NGE, em fase de implementação,
que realiza aprendizado incrementai baseado em
exemplares em domínios fu zzy. É intenção como
continuidade deste trabalho, investigar a
potencialidade de outros possíveis operadores fu zzy
para a implementação da proximidade e
generalização. Além disso, é objetivo investir em
uma modificação do Fuzzy NGE para que exemplos
de treinamento possam também ser descritos por
classes f uzzy. Prentende-se com isso, além de tornar

D. Wettschereck, T. G. Ditterich. An Experimental
Cornparison of the Nearest-Neighbour and Nearest-
Hyperrectangle Algorithms. Machine Learning 19,
1995, pp 5-27.

T . Cover, P. Hart. Nearest Neighbour Pattern
Classification. IEEE Transactions on Information
Theory 13,1967, pp 21-27.

G. 1. Klir, B. Yuan . Fuzzy Sets and Fuzzy Logic: theory
and appli cations. Prentice-Hall International, 1995.

D. Medin, M. Schaffer. Context Theory of Classification
Learning. Psychological Review 85, 1978, pp 207-
238 .

Agradecimentos: À Fapesp pelo apoio financeiro
Proc . Nº 1996/10119-2 e Proc. Nº 95/9392-9.

M. C. Nicoletti . Ampliando os Limites do Aprendizado
Indutivo de Máquina através das Abordagens
Construtiva e Relaciona!. Tese de Doutorado,
IFSCIUSP, 1994, 195 págs .

M. C. Nicoletti , F. O. Santos. Learning Fuzzy Exemplars
through a Fuzzified Nested General ized Exemplar
Theory. Proceedings of the European Workshop on
Fuzzy Decision Analysis for Management, Planning
and Otimization, Dortmund, Germany, May 1996.
pp 140-145.

R. S. Michalski , G. Tecuci. Mult istrategy Learning.
Tutorial T15 , UCA/ 1993, 1993.

Referências

J. R. Quinlan. Induction of Decision Trees. Machine
Learning 1, 1986, pp 81-106 .

S. L. Salzberg. A Nearest Hyperrectangle Learning
Method. Machine Learning 6,1991 , pp 251-276.

J. C. Schlimmer, D. Fisher. A Case Study of Incrementai
Concept Induction. Proceedings of the Fifth
National Conference on Artificial Intelligence,
Morgan Kaufmann Publishers, 1986, pp 496-501.

P. E. Utgoff. lO5 : An IncrementaI lO3 . Proceedings of
the Fifth Nat ional Conference on Machine
Learning, University of Michigan, June 1988, pp
107-120.

Atributo_2

9le

O

I /I I /I. I
!

! ./!6
i

I, i
, i / 1
I /

O

259



Data-Driven Fault Diagnosis in a Chemical Process

Thomas W. Rauber '
Celso J. Munaro-

'Depar tamen to de Informát ica
Universidade Federal do Espíri to Santo - UFES
Av. F. Ferrari, 29065-900 Vitória - ES, BRASIL

thom as@in f.u fes.br

de Enge nha ria Elét rica
Univ ersid ade Federal do Espírito Santo - UFES

Cai xa Postal O1-90 I I, 29065-900 Vitória - ES , BRASIL
munaro@ele .ufes.br

Abstract: The objec tive of th is paper is the present ation of sophist icate d pattern recogn ition techniques
for model-free fault de tec tion and diagnosis in an indus trial product ion processoWe argue tha t effective
process supervision can be achieved by example-based learn ing of the d ifferent situa tions of the
processoResult s for a simulated co ntinuous ly stirred tank reac tor process are presented .

Resumo: O objetivo des se tex to e a apresen tação de técnicas sofis ticadas de reconhecimento de
padrões para a detecção e diagnós tico de falhas em um processo de produção ind ustrial.
Argumentamos que e possíve l real izar uma supervisão de processos efic iente por aprend izagem
baseado em exemplos das d iferentes situações do pro cesso. Apresentam-se resultados para um reator
químico simulado.

1. Introduction
The topic of fault det ection (rnonitori ng) and diagnosi s
has been the theme of inten sive research over the last
years. It is an interdisciplin ary field, incorporating the
work from contro l, e lect rica l eriginceri ng, co rn pute r
sc ience and the area of app licat ion. for instance chcm i-
ca l eng inee ring. A broad range of other appli cat ion
areas require these me thods which are ablc to decide ir
a system is wo rking co rrec tly or erroneo us ly and report
the nature of the faul t, e .g. ai rp lanes , power plants.
medi cai systems, rnanu facturing, etc . Mo nitoring and
diagnosis ca n prevent damage to a system and its envi-
ronme nt and can avo id cos ts associated with the abnor-
mal operation 01' a system . Sophisticated mon itorin g
and di agnosis ca n extend the capability and increase
the accuracy of simpler techniques.

Th er e are two principa l approac hes to iden tify a
fault: model -based techniques and model- free tech-
niques. The model-based method rely on a mathem ati -
ca l representation of the process dynamics. A tault is
identified if intern ai variables (pa rame ters, proces s
state var iables) o f the model deviate frorn thei r
expected valu es. Som e key publicati ons for the model -
based approach are [Willsky ( 1976) ], [Bassev ille
( 1988 )], [Isermann (19 84)], [Isermann ( 1993)] and
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IFrunk ( 1990)I· Oft en the terrn knowled ge-based diag-
nosis is used when exp ert sys tem like methods are
cornbined with the analyti cal models, e. g . [Isermann
( 1993)] .

An advantage of rnodel-based d iagn osi s is the a
priori know ledge about the fault, beeause it is inco rpo -
ratcd into the math emat ical mod el. Hen ce there is no
need to acquirc add itiona l know ledge by example situ-
ations. The fundame ntal probl em s of the model-based
approac h are the need to model the proeess ana lyti-
cal ly, the es tima tion of the invol ved var iables and the
discrepancy between the rea l process and the mod el
(model error) . A process of e leva ted complexi ty is d if-
ficult to rep rese nt ana lytica lly.

Alterna tive ly di agnosis can be ap proached by
pa ttern recognitio n, see [Himrnelbl au ( 1978)] for <in
ea rly work in this direction . A reeent publica tion from
one of the most importa nt co nfe renees in the field of
fau!t det eetion and diagnosis, IFAC-SAFEPROCESS is
e.g . [Poul ard-Labreche ( 1997)] .

Th e fundamental d ifference to model-based fault
detection lies in the way how the knowledge about the
faul ts is represented. Each process situation is consid-
ered as a point in a high-dimen sional patt ern space
where eac h ax is represents a measured or'vestimated



variable of the processo Normal functioning and faults
fonn different classes which have to be clas sified by
pauern recognition techniques .

Artificial neural networks are the preferred para-
digm to model the know ledge about the faults, see e.g.
[Sor sa et aI. (199 1)], [Sorsa-Koivo (1993)] or [Fuente-
Represa (1997)] . Like in other application areas artifi-
cial neura l nets are able to perforrn multivariate regres-
sion and classificati on tasks without having the need
for a deep understanding of the statistical nature of the
pattern generating processo

2. Model-Free Fault Detection and
Diagnosis

In this section we give a brief introduction into the
field of pattern recognition and how it can be applied to
model-free fault detection. Fir st we will view the pro-
cess of a pattern generating source which produces a
high-dimensional feature vector. The vector is assoei -
ated to the actual situ ation of the process , the class .
Classes represen t the normal behavior and the variou s
fau lts. We will analyze the questi ons related to the situ-
ation representation by a high-dimensionaI feature vec-
tor. We have to filter out irrelevant and redund ant
information that is hidden in the feature values in orde r
to achieve optimal result s. This can be done by feature
select ion and feature extraction. The processed fea-
tures are then fed to the clas sifier, e.g. a neural net.
Often, no preprocessing of the features is performed or
is intrinsically perforrned within the classifier itself.
We will point out that the most important quality cri te-
rion of the classifier is a low error rate . Thi s criterion is
not always taken into consideration in the literature.

The visua lizat ion of high-dimensional feature
vectors is most ly done by the fi rst two values of the
principal components of the original feature vector. We
will illustrate that more sophisticated methods for
instance the nonlin ear Sammon map is a viable altern a-
tive to visualize the process state, especi ally when the
mutual feature correlation is nonlinear.

2.1 Process as Pattern Source
The basic philosophy of the model-free pattern-recog-
nition approach to fault dete ction and diagnosis is to
collect as many measurable information from the pro-
cess as possible. For the sake of easier understanding
we will consider only continuous measurernents . A set
of measurement s from the process using sensors is rep-
resented as e pauernx = (x i' . .., xD / in the form ofa
D-dimensional vector of continuous features, i.e.
J E RD

. A situation in which the process is encoun-
tered (normal, fault I, fault2, etc .) is a class (f)i from the
set n = {(f)I ' . . . , (f)i' . . . , (f)el of c mutually exclu sive
clas ses. If we allow a rejec tion opt ion, an additional
c1ass (f)o is introduced [Duda-Hart ( 1973)].

Patterns in the sense of cla ssification problems

are pairs (J, co) which associate the feature vector -!
with its meaning , i.e. to which class (f)i it belongs. Fig .
I depicts an example process, in this case a lathe. Sen-
. sors collect different measurements which are assem-
bled into the feature vector.

In a probabilistic framework we are interested in
probabilities and probability densities which can be
used to model the probabilistic distribution of the pat-
tem generating process and draw conclusions about the
class membership of a certain object.

The pattern classification of the process is based
on a lear.i ing-from-example approach. This means that
the problem is described by a finite set of II example
pairs { (JI" (f)1'));:= I , each pair consisting of the fea-
ture vector and the class label.

These examples are the only available informa-
tion about the process in a model-free case. We must
therefor rely on them to build our pattern c1assifier, i.e .
define the structure of the classifier. Furthermore, if we
use a parametric statistical or neural model we must
adapt the free parameters of the pattern classifier. AIso
for this task the data samples can be used. A good elas-
sifier generalizes the data well. This means that future
unknown samples are c1assified conforming to the true
distribution of the data. It means also that the classifier
is not overfitted to the noise in the samples, i.e. we
must find a good compromise between the degrees of
fr eedorn and the flexibility of our class ifier models.

The knowledge about the actual process situation
class roi has to be inserted into the example data base
by a human operator. A problem related to the learn-
ing-from-example approach is that often some classes
are underrepresented, for instance it is difficult to pro-
vide training data for a certain fault class.

o Sensor [ ] Sensorialg XI pattern

- x2 = J =-!(l)

(f) = normal

Fig. 1 Process as pattern source

Generally speaking the patterns are time variant.
Thi s means that the process state is described by a
multidimensional feature vector -! = J(t) that varies
over time , describing a path. in a high-dimensional fea-
ture space. For instance in a controlled process that
approaches and finally reaches a steady state at time
I = I", of ali the controlled variables, the path -!( l ) will
reach a constant attractor after I." where -!(t) = -!(t )
for I t" . For pattern recognition temporally stable pat-
terns are desirable. Nevertheless spatio-temporal elas -
sification shou ld be considered, especially in transient
states.
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2.2 Information Filtering
Huge amounts of da tu is acquircd during lhe learni ng
phase and during lhe superv is ion 01" lhe proc es s to
detect the faults. There are fe atures that are highl y cor-
rel ated to ot he r feat urcs, there are irrcl evant fea turcs
for the c lass ification problem and thcre is noise cached
wit hi n lhe fea tures . The task of fea tur e se lec tion and
fea ture ex traction is lo reta in lhe most usefu l informa-
tio n for c lassification. As it was mentioned before we
should c1early bear in m ind lhe qua lity cri terion of lhe
fault detect io n and d iagn osis sys tern, nam ely a high
accuracy. Gen erall y it is indi spen sablc lo process lhe
raw feature vec tor .1 lo ob ta in ano ther Iea ture vector
that ach ieves ex ac tly th at g lobal goal.

O ften Prin ci pal Compo ne nl A na lysi s (PCAl [Jo l-
liffe ( 1986)] is employed for feature ex trac tion. The
first two princ ipal components ca n be used for vis ual-
ization of the orig ina lly high -dimension al pauern
space. [Z hang et aI. (1996)] have used PCA for vis ual -
izati on and the princi pal co rnpone nts for c lassifi cation.
S ince in most cases there is a highly linear correlation
among the fea tures, the PCA ernpirica lly shows that
mo st in formation about lhe proccs s statc is co ntained
in the firs t few principal compo nents . 11' this linear
interdependence wcre not prescnt , i.c . lhe co rre lation
among the fea tures were highl y nonli near, then a non -
linear mappin g frorn the high -dimen sional sp ace lo
lower d im ens ion s for visualizat ion would be better. A
useful techniques that kee ps the rel at ive mutual di s-
tance among the features proportiona l is lhe Sammon
map [S ammon ( 1969)] thus prov id ing a better pic ture
about the pattern dis tri bution lo the obse rver than lin-
ea r mapping techniques.

2.3 Classification of Process Patterns into
Fault Classes

CaIling the even tua lly new fea ture vcctor X aga in ·1,
the ac t of fault detection and d iagnosis co nsis ts 01'
using decision func tio ns çjC!;) , one diC!;l for cach
c1ass roi' tha t m ap lhe teature vec tor -I into the class
space. Innumerou s c lass ifie r arc hi tec tures have been
proposed , for instance Nearest Neighbor/Proto type,
Parzen Windows , den sity mo de l-based (e .g. Qu adrati c
Gaussian) , L inear Machines , Mul til ayer Perceptrons ,
Rad ial Basis Funct ion networks, Learn ing Vect or
Qu antization or Po lynomial c lass ifiers. Re levant text-
books are for instan ce [Duda-Hart (1973)] , [Devijver-
Ki ttl er ( 1982)], [H aykin ( 1994)] and [Bishop ( 1996)] .

One importanl aspect of us ing a certai n c1ass ifier
architecture is its sui tabili ty for fault detection and
diagn osi s . Model s lhal de live r an accurate estimate oI'
the a posterior i probabili ty P( roJ-Il lhat pa ne rn ""
belongs to c1ass ro are a good choice whe n decis io n
ris ks and reject ion options are co ns ide red. Mul tilayer
Percep tron s, used for fault detecti on e.g . in [Sorsa e t a I.
( 199 I )] must be cons idered with ca re. The net gives

a lways a response, even if the process feat ure vector is
s itua ted in pa tte rn space far away fr orn pl au sible va l-
ucs, Better cho ices are pro totype -based mod els, for
ins tance Learning Vect or Quantization [Kohonen
( 1990) ] becau se the c lassifica tio n is based on a di s-
lance function be tween representa tives o f a lready
known process s itua tio ns and the un known si tua tio n. A
sit uat ion tha t is toa far away from known pro totypes
(o utl ier) must then be treated in a spec ia l manner.

3. Example Process
As our object 01' study we choose a proces s s im ula tio n
that has been use d extensively in control and fault
dctection and di agnosis [Oyeleye-Kramer (1988 )] ,
[Sorsa e t aI. ( 199 1)], [Sorsa-Ko ivo ( 1993)], [Zhan g-
Morr is ( 1994 )], [Zhang et aI. (1996)] . The co ntinu-
ously stirred tank reacto r is a process that shows typi-
ca l qu alities of an industrial processo Det a ils can be
fou nd in lhe annex .

4. Experimental Results
We will now co nduc t experime nts that employ so phis-
ticated partem rec ognit ion techn iques used in the con-
text 01" model-tree fault de tec tio n and diagn osis . The
aim is to crnp ir ica lly prov e the use fuln es s of ge ne ra l
purpose pa tte rn recognit ion app lied lo the monito rin g
01' indus tria l processes .

4.1 Steady-State Patterns, Principal
Component Analysis for Visualization
and Polynomial Classification

Fi rst we will co ns ider pa tte rns that were acquired from
lhe pro cess wh en the involv ed variables were a lmost
s tabilized after lhe occ urrcnce of a fault. What we can
expecl are c lusters in the 13 -dirnensiona l pattern space
tha l charac lerize a part icular fault si tua tio n. In the firs t
exper iment two different faults o/ere incurred . S tart ing
at 5000 .\' = Sk s the inpu t pipe was partiall y blocked,
i.e . Fo was red uced frorn 2 .5kg / s to 2 .0k g/s. T he
fault was e lim inated again at 9ks . From 7ks to 10k s
lhe input concentra tio n of A was se t high fro rn
120011l o /lm ' to 1500I1l o l/m'. The plot Fi g. 2 shows
the evo lutio n o f the fea tures in ihe co ns ide red tim e
inter val. It sho uld be noted that there are mult ipIe
faults , i.e . from 7k s to 9ks two di fferen t faults oc cur
s imul tan eou sly.

Dat a wa s acquired from 1ks to Sks, from 6k s to
7ks and 8ks to 9ks , each samp le ac quired each 50s ,
resu lting in 120 sa,mples . T he features were un ivari-
ate ly scaled to uni ty re lat ive to the default va lues .
Whit e Gaussian noi se wi th a standard deviation oI'
a = 0.05 was then appli ed to the features to achieve a
stochast ic beh avior in the pure steady -s tate case.

A principal 'component an alysis was pe rforme d
wi th the acquired data seI. The first two compo ne nts,
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Firsr two Principa l Compon cnrs
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Fig. 4 Linear Oiscriminant Analysis of the full
quadratic set of lhe features. Two principal
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of a General Linear Discriminant Function [Duda-Hart
(1973)] . The expansion to a full quadratic set results in
a total of 104 features. Then a linear discriminant anal -
ysis was performed, in two non-negative
eigenvalues of the mat rix SB' where Sw is the
within-scatter matrix and SB the between-scatter
matrix of the 3 classes [Duda-Hart (1973)]. The plot of
the linear discriminant analysis is shown in Fig . 4. It
can be observed that the separation of the classes is
much neater than in the case of lhe first two principal
components of Fig. 3. We can expect that a process
monitor based on this more elaborated feature model
will commit less c1assification errors and is therefor
more reliabl e than a c1assifier based on the original fea-
ture set or its principal components .
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Fig. 2 Multiple faults: blocking of input pipe and input
concentration of agent A high.

responsible for about 82.9% of lhe variance were used
to visua!ize lhe si tuation of lhe pracess situation in the
original 13-dimensional pattern space. Fig.3 shows
the situation of the fault s and of the normal behavior in
the 2-0 spac e of the first two components. The three
classes can be c1early distinguished fram each other.
Note that one c1ass represents a doubl e fault. Consider-
ing the well behaved c1uster structure of the classes , a
c1assifier that uses the first two principal components
can be expec ted to linearly separate the classes.

Normal o

11/1'11/ I'il'e pnnial!» l>Iocket!
InpUI p ip i! pnnialt, bl urketl + input con ccntration A !tigll o

Fig. 3 Process situation in lhe 2-0 space of lhe fi rst two
principal cornponents of the 13-0 original
pattern space. Steady-state, normalized and noise
added.

We have to recall that the primary quality cr ite-
rion of any c1assi fier should be a low error rate. The
princip al compo nents do not always achieve that goa l.
Since it is a linear transformation of the orig inal fea-
tures it does not permit to search for nonlin ear combi-
nations of the features which eventually lower the erra r
rate . We performed an experiment where new fe atures
were generated for a polynomial c1assifier up to the
second degree (i.e. a quadrat ic classifier), in the sense

1.2

J.I . ,

J.I 1.2 U 1.4 I.'i 1.6 1."7
J s i Eigenaxis

4.2 Transient-state Analysis
We will now analyze the behavior of the features in the
case where faults occurs whilst the variables are adapt-
ing thems elves to the new situation. Thi s stabilization
of the 13 variables is equivalent to a movement of a
point or vector in the 13-dimensional pattem space
along a path towards a constant, i.e. an attractor point
in the pattern space. For this experiment no noise was
added to the feature values in order to enhance the path
along which the pattem point is moving. Two different
fault s were incurred, this time single faultsat different
times. From 0.5ks to 1ks a malfunctioning of the
pump was simulated, i.e. the pump parameter Ap was
increased from -4200Pa s/ kg to -2000Pa s/ kg. The
temperature contra I valve was stuck high from 3ks to
3.5ks, see Fig. 5.

Data was acquired from 0.2ks to O.3ks , fram
0.5ks to 0 .6ks and 3ks to 3.1ks , each sample acquired
each 2s, resul ting in 200 samples. The features were
univariately scaled to unity relative to the default val-
ues. Fig. 6 shows again the first two principal compo-
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Feat11re

Fina two Principal Componcrus

Fig. 5 Two faults: pump defect and tcmperature coutrol
valve stuck high

Our general impression about the presented .pro-
cess is that a linear feature extraction meihod is suffi-
cienl lo model the essential information hidden in ali
measured data. Hence nonlinear feature extraction and
classification approaches can show only a minimum
gain with respecl to visualization and c1assification.

We have shown that fault detection and diagnosis is
viable by a rnodel-free pairem recognition based on
supervised learning. Process situations are character-
ized hy ali available sensorial data from the process oA
state 01' lhe process corresponds to a point in a high-
dimensional pattern space, both in steady-state and in
transient state. The c1assification is mainly studied in
lhe steady state case. Classifiers for transient state
cases are much more challenging. Spatio-ternporal pat-
tem recognition must be applied to solve that problern.
Future research could be directed to that case,

The simulated process, although possessing first-
ordcr nonlinear dynamic equations seems to be intrin-
sically linear. This is experienced when the 'principal
components are extracted, They eliminate the linear
correlations among lhe features, leaving mostly only
one ar two non-zero components . A future research
activity could also be the simulation of more complex
processes which exhibit the advantages of nonlinear
visualization and classification.

5. Conclusions and Future Work
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nents of ali features. Arrows are auached to the
patterns in order to show the temporal evolution of lhe
path. It can be observed ihat lhe patterns approximate
the attractor which corresponds lo lhe steady state of
each class. In comparison lo lhe plot of the principal
components, Fig. 7 shows the 2-D Sammon plot of lhe
same transient evolution 01' lhe features. 11 seems that
the nonlinear properties of lhe partem path are better
captured by this nonlincar mapping tcchnique, espe-
cially in the case of lhe class "Purnp malfunctioning".
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Annex
We adopted the specificarion 01' the continuously
stirred tank reactor 01' [Sorsa et al , (1991)], see Fig. 8.
A chemical agent A is poured into a tank reactor where
un exothermic reaction A -7 B takes place. A enters
with a flow rate Fo, temperature TIl' and an input con-
centration of CIIO. The processed product is transported
out of the tank by a pump with flow rate F. Products A
at concentration c11' B at cB ' both with flow rate F p
are leaving the processo

Fig. 7 Sammon plot 01' the transient state

Fig. 6 First two principal cornponents 01' lhe transient state
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Fig. 8The continuously'stirred tank reactor

In order to keep the ternperature in the tank con-
stant a part 01' the liquid is conducted back into the tank
at temperature TR through a heat exchanger where
energy is transferred into a cooling circuit. The cooling
fluid enters with flow rate FIV at ternperature T i ll and
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leaves at temperature T" "I '
Three vari abl es are co ntrollcd , the levei o f the

tank LM at se t point Ls by controll er CL' the recycl e
flow ra te FR at Fs by CR and the temperature of the
reactor TM at Ts by Cr .

Th e 13 features that are used for fault det ecti on
and di agnosis are the 11 enc ircle d varia bles plu s the 3
manipulated variables of the three co ntro llers, a I ' (/2
and F IV' Vari able F IV has been already included
before, and is the refor counted only once.

We made slight changes to [Sorsa et al, ( 199 1)] in
order to complete ar modify proc ess values and equa-
tions supposedly not appropriate for the simulation:
TR = 36"C T = 57.9"C , (/1 = 35.5, a-, = 0 .15,, 0111 _

Ali/a.r = 0.001 , brackeiing (RTMJ always,
F = Fp+FR , LM = (1 / (p AMJ)(Fo-Fp-FletlkJ ,

using F IV directly as the controll ed variable o f control-
ler Cr and substituting the PI-controllers by a PID-
controller for Cr with TD = 200.1' . Th e othe r parame-
ters for the controllers are (us ing the terminolo gy of
[Ise rmann ( 1989 )]) : K = -I for ali co ntrolle rs ,
TI = 10.1' for CL and T, = 15.1' fo r Cr and CR •

The simulator was coded in C . the so lutio n of the
ordinary d iffere ntial equations was done by a Iourth-
orde r Runge-Kutta method and the nonlinear equations
for the flow parameters Fp ano FI? were so lved by
hisecti on [Press et al. ( 19S8 )J.
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Abstract. In this paper, it is proscnted a hybrid inte lligcnt system for insula t ion di agnosis
in Power Transformers using rccovcry volt agc method . Au expe rt sys tern in conjunction with
neural networks fonn th o coro of this analysis. The an alysis of this te s to requires high levei of
profession al experie nce. The pr oposed intelligcnt. system is very helpful for a novice di agnostic
engineer and yet provide further infornia ti on for an experto Simul ated cases using the insulation
equivalent circuit have been analysod h.i" tho pr op oscd sys tern and results are presented in this
pap el'.

Resumo. Neste trab alh o é ap resentado um sistema inteli gen te hfbrido para di agn ótico em
isolamento de t ransformadores de potência usando o método de tensão de recuper ação (MTR).
O diagnóstico é feito por um sistema espec ia list.a juntam ente com du as redes neurais. A análise
dos resultados, obt idos por este método, requer um alto nivel de experiênc ia do profissional. O
sistema inteligente proposto é mui to útil para engenheiros inexperi entes em diagnótico e a inda
fornece informações mais profundas para.° esp ecialista . Testes simulados no modelo equ ivalente
do iso lam ento foram analisados pelo sistema proposto e os resul tados são apresentados nes te
artigo.

Keywords

Sistema especia lis ta , Rede ncurul , tousâo
de recuper ação, Espectro de Pol .uiza çâ«

1 Introdução

O transformador é um componente imp ortante no
sistema de pot ência. Por esta razão , SUêLS condições
de trabalho devem ser acompanhadas de perto pela
equipe de manutenção. Devido ao envelhecimento
do isolamento, falh as poder ão oco rrer danificando-
o internamente além de levar à int errupção de for-
necimento de energ ia . O seu isolamento é normal-
mente composto de papel impregn ado em óleo iso-
lante. Um dos fatores que deteriora este sis tema
isolante é a umidad e, [1, 2] e portan to , ela deve
ser monitorada. A análise da umidade no óleo
é feit a periodicamente retiran do-se urna. amostra
do mesmo. A análise ela umidad e no pap el pode
ser feita por m étodos intrusivos (retiran do-s e um a
amost ra ele pap el cio transformador) ou não in-
trusiva utilizando o test e de te nsão de restabele-
cimento ou recuperação. Este segundo m étodo for-
ne ce maiores informações a resp eito do estado geral
do conjunto isolante pap el-óleo , porém , a sua aná-
lise requer um nivel de experiência. relativam ente

elevado, O método é basead o na análise cio espec-
tro de polari zação do fator de dissipaç ão (t.anÓ) do
isolamento na faixa ele baix as frequ ências . Como
a geração ele frcquências na faixa de O.OOlHz é ex-
tremarnonte dificil , o método ele tensão de recu-
peração é utili zado.

Neste ar t igo, um sistema inteligente hfbrido foi
desenvolvido para o di agnóstico em isol am ento u-
sando MTR. O sistema hfbrido é composto por um
sistema especia lis ta e por duas redes neurais . Foi
ut.ilizado neste desenvolvimento um modelo equi-
valente do isolam ento, facilit.ando, elesta forma, a
caracteri zação da. resposta do conjunto isolante ao
teste. Os resul t ados são apresentados e analisados.

2 Método da tensão de recuperação

Est e método se baseia na análise do espe ct ro de
polari zação do conjunto isolante óleo -papel. Pola-
rização pode ser analisada como sendo um processo
de alinhamento dos dipolos na direção de um de-
te rm inado campo elét r ico aplicado aos terminais de
um conjunto isolante. As constantes ele tempo en-
volvidas no pr ocesso de polarização são da. or dem
ele l Gms a lODOs. O envelhec imento e a abso rção de
água podem ser relacionados com a. redução destas
constan tes de tempo.
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o isolamento do t ransformador para baixas
frequ ênc ias, pode ser modelado como mostrado na
figura 1. O processo de polari zação pode ser re-
presen tado por ram os séries R - C conectados em
paralelo. O sistema isolan te pode ser representad o
pelo equivalente geométrico Rq e Cy conectados em
par alelo.

O teste cons iste em três passos que são rep eti-
dos várias vezes. Ini cialmen te, a tensão Vi é apl i-
cada ao circuito, chave na posição 1. Após te se-
gundos a chave muda.para a.posi ção 2, curto-circui-
tanrl o o circuito. Neste momen to, o capac itar Cu
perde toda a su a. carga e os demais começam a
se descarregar de acordo com suas constantes de
tempo correspondentes, Ti = Rl'i CJ! i ' Após tel se-
gundos, a. chave é colo cada na posição 3 a tensão
do recuper ação é medida. Este processo é repetido
vari ando-se i ; Normalmente a ra zão t e/tel = 2. '
As medições são a fet.aclas pel a tempe ratura do óleo,
ca rgas estáticas iniciais, razão te/ tr! e o estado de
equilibrio térmico entre o óleo e o pap el.

RNI RN2

Vr.rc.rem pcratur a umidade papel temperatura umidade oleo

Sistema Especialista

Operador

Figura 2: Sistema Inteligente Hibrido
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Durante a construção do sistema dois espe-
cia listas foram entrevistados e o conhecimento repas-
sado foi modelado em forma de regras de produção.
Este processo foi interativo e as regras foram sendo
refinad as à medida que o sistema foi sendo testado.

Figura 1: Circuito equivalen te do teste de tensão
restab elecimento .....

Figura 3: Superfície gerada pela primeira rede neu-
ral

. ; .
.

......:..

Temperalura

.....

O O
10

40

Constante de tempo

o
50

3.2 Rede Neural

O MTR. é sensit ivo a temperatura e este efeito
deve ser levado em conta na anális e [4]. Normal-
mente, este procedimento é feito pelo especialista
usando cur vas geradas experiment almente. Elas
estão disponíveis para apenas algumas tempera-
turas do óleo e relacionam a constante de tempo
dominante de polarização com a umidade no papel.
Para obter valores intermediários de temperatura
uma rede neural foi treinada (RNI) utilizando co-

3 Sistema Inteligente Hibrido

Um sistema inteligente h íbrido , [3], composto por
uni sistema especialista e redes neurais form am a
base do sistema au tom áti co de aná lise , como mos-
trado na figura 2.

O sistema especia lista é utili zado para emular
a base de conhec imento dos espec ia listas no dia-
gnóstico do isolam en to. Este sistema verifi ca os da-
dos, ca rac te riza-os e interpret a.o conte údo de umi-
dade no mesmo. A rede neural é utilizad a como
um interpolador.

O sistema hibrido foi const.ruido utilizando os
clados simulados a t ravés do modelo equivalente. Um
ban co de dados foi gerado para ser usado duran te a
cons trução do sistema e outro par a a fase de teste s,

3.1 Sistema Especialista

O sistema desenvolvido aqui é composto por regras
de produção e a máquina de infer ênci a. utiliza a.
té cnic a "forward chainning" . Ele trabalha com os
fatos para chegar nas conclusões .
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Figura 4: Superfície gerada pela segunda neu-
ral

mo dados de ent rada pontos das curvas expe rimen-
t ais . A Figura 3 aprese nta a su perfície gerada pela
rede após a fase de aprendizado.

Uma segu nda rede neural (R.N2) foi treinad a
par a ob ter a umi dade do óleo a partir da tempe-
ratura do mesmo e da umidade do papel [4]. Nova-
mente, foram utilizados pontos de curvas gera das
expe rimentalmente . A su perfí cie gerada pela se-
gunda rede é apresentada na Figura 4.

Pode-se ver nas figuras 3 {' 4, que a inter-
polação nestas superfícies pod e ser um a gra nde fon-
te de erros .

Um idade no pap el rerroennurc

50

espect ro de polarização apresent a algumas carac-
teristicas marcantes. Uma delas, por exemplo, é
a caracterist ica de possuir a su a primeira derivada
continua. O sistema especialista foi con st ru ido para
verificar esta caracteristica e em alguns casos cor-
rigir os dad os at ravés de interpolação. Fi gura 5
aprese nta dois espec t ros, um corrompido por erro
de medi ção e o segundo recuperado pelo sistema
especialista.

10'1
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, l<
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I
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:> ' ,
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10' 7'
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tog(lc)

Figura 5: Esp ectro de polarização com dado errado
(-) e corrigido pelo sistema (*)

As redes utilizad as aqui sào do tipo perceptron
multi-cam adas e o algoritmo par a ro rre çáo dos pe-
sos foi o "back-propagation". [5, G: 7]. 10 '

"'1...

3.3 Implementação

O sistema foi desenvolvido usando o pro grama Mat-
lab. Nenhum pacote espec ia l foi utili zad o possibi-
lit ando que o mesmo seja executado em qualquer
vers ão básica do Mat la b ,

A troca de dad os ent re o sistema espec ialista
e a rede neural é feita a través da memória . A rede
é executada pe la chamada de um a sub-rotina.

: 10

" . ..

."
-.

log(te)

: ::j
';-::1

4 Resultados e Discussões

Par a validar o sistema inte ligente, vários testes si-
mulados for am utilizad os. A análise foi acompa-
nh ad a por especia listas, [8].

4 .1 Pré-processamento dos dados e cargas
estáticas

Medi ções e pr oced imentos equivocados podem in-
validar os resultad os do sistema in teli gen te, Desta
forma, o pré-processamento dos dad os é itnportan te
antes de se inici ar a aná lise propriamente d ita, O

Figura 6: Efeit o de cargas estáticas no espectro
homogêneo

O sistema espec ia lista tem a habilidad e de de-
tectar condições que afetam o espectro de pol a-
rização como é o caso de ca rgas estát icas. Qu an do o
trans formador não é dev idamente preparado para.
o teste , ca rgas est át icas podem aparecer. Antes
do teste , o t ransformador deve estar em estado de
equilíbr io té rmico. Nestas condições, () óleo estéí à
mesma. temp eratura do pap el e do amb iente. Desta
forma, não existe movimento interno do mesmo,
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10'

101 . )f . .. ..

Figura 8: Espectro Inhomogêneo com três cons-
tantes de temp o

I09(lc)

e a Figura 9 apresenta a sarda do sistema inteligen-
te. Pode-se ver que o pico dominante está locali-
zado em 195.458. Os outros não são ainda pi-
cos formados pois não apresentam derivada igual
a zero . A constante de tempo dominante corre-
sponde à umidade de 1.79%. O teste indica que
existe umidade localizada em algumas partes da
isolação. Atenção deve ser redobrada neste trans-
formador , pois , o pico em formação pode se tornar
dominante. Neste caso , o transformador ficará sus-
ceptivel a falhas.

10'

I
I

I
$ I
I \I

o o o o o .
I . .

10" _
10. 1 ld' 10'10 '

log(lc)

Quando este equilíbrio não é obtido, a circulação
elo óleo não cessa e cargas estáticas aparecerão em
decorrência deste movimento. As cargas estát icas
podem ser model adas como sendo carga residual
no capacitor Gg que retoma após a retirada do
curto -circuito devido ao movimento do óleo. Este
fenômeno afeta os ciclos iniciais do test e, como mos-
trado na figura 6(0) . O sistema especialista tem a
função de ident ificar este probl ema e avisar o ope-
rador do erro cometido.

A figura 6 apresenta o espectro de polariz ação
par a uma úni ca constant e de tempo sem cargas
estáticas (*) e com cargas estáticas (o) . A figura
7 apresenta o mesmo tipo de comparação, por ém,
considerando duas constantes de temp o de pola-
rização. Observe que o efeito de uma das cons-
tantes ele tempo é mascar ado pela existência de
cargas est áticas.

Figura 7: Efeito de cargas est áticas no espectro
inhomogêneo

===================:;=== =::====;=

Figura 9: Said a do sist ema hibrido

A figura 10 apresenta uma simulação com qua-
tro constantes de tempo. Neste caso , a menor cons-
tante de tempo é considerada como dominante indi-
cando um alto nivel de umidade no transformador.
A figura 11 apresenta a saída do sistema inteligente.

Vrdom(V) I t empCC} I UmIdade
.45 . 8 J 20 1 4.04.. I
121.65 1 20 · l · 2.70' 1
' 302 . 02 I 20 I 1.79 I

t cdoDl I
2. 00 I
29. 58 I
195 . 45 I

4.2 Polarização Homogênea
Quan do o espect ro de polarização apresenta uma
única constante de tem po, como mostrado na Figu-
ra 6(*), o isolan te apresenta po larização homogê-
nea . Neste caso , a umidade está uniformemente
distribuida e a condição geral da isolação pod e ser
representad a pela umidade corres pondente à cons-
ta nte de tempo domi nan te.

4.3 Polarização Inhomogênea
Quando o isolan te poss ui diferentes umidades , o es-
pect.ro de polari zação apresenta mais de um pico,
como mostrado na figura 7(*). Neste caso, a isola-
ção está inhomogêneamente polarizada. O sistema
inteligente foi const ruido par a det ectar picos na
curva de po larização bem como picos em formação .

A Figura 8 apresenta o espectro de polari zação
de um teste simulado com tr ês constantes de tempo
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Figura 10: Espot.tro IuIHlIIlO).!;(' lH'O ("OUI qu a tro
cons tantes ck- tempo Verlflque a rot i na de manut encao

A cons t ante de tempo e 0.139 e
a ls01acao umidade de 4.96X.
Es te t r an s f ormador ap r esenta um elevado n ivel
de umidade e seu isolament o devera ser s ubmetido
a t r at ament o de s ecagem. . '

De acordo com a idade do t r ans f ormador ' e s e a
sua isolacao nao houver passado por nenhum pro-
cesso de secagem·aurante a s ua v i da util es te '
deverJ:a ap res entar umidade Cle 2 ,08l'.." . ,

Diagnosti co mais deta lhado 'dever a s er f eito.

t ransfôrmador : ' 330kV'
Idade = 21.° anos .' . ' "

•••
•• Isolacao envelhecida .i nhomo8en eament e••

O espec t ro de polarizacao apresenta quatro
·cons t ant es de tempo .

tcdom
0.13 I
1. 10 I
28 .9.0 I
144 . 89 I .
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5 Conclusões
Foi desen volvido UUl sistor ua h i1>r id o (sistema ('SIH'-
cialista-redes neura is ) para d (' iSO!a IlICII-
to de transformadores . () di agu ót.ir« (', [o 11,1
análise d os re su ltados d o rlr- tl'lIs i\o d e' ro-
cupe raç ão ao qual o transforru.u lor (', sulnnoti do.
Os casos an a lisados foram a t rm'{'s d a s i-
m u lação d o circu ito equiva lon t r: do isol .uur-nto para
ba ixas frequências. () mod elo fo i u tilizado dura ut«
a fa se de ge ração (k regras para o sis tcm» ('SIW-
cia lista e para o do sistom» completo. A
geração ele regras a au .iliso d os rosultn do» fo i
acom panhada por ospocial is t.as ('111 <' 11 1
isolamen to d e tran sforrn ad oros . () s iSt('UI,1 aproson-
tou res ultados sar.is fa t óri os.

Agradecimentos

Exi s t em cons tantes de tempo do l ado da
const ante de t empo dominante. A cons t ant e de
t empo que apresenta a maior tensao deveria ser
a constante de tempo dominante . A constante de
t empo se deslocoú par a a esquerda e o mot ivo
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() artigo visa a rclcuar rcsuluulos parciais de 11111 sistema baseado 1'111 conhec imento com o objetivo de auxiliar os
operadores de /(II/{/ snhestação lias suas auvidades diárias de supervis ão, manobras e diagnostico de ocorrências. O
sistem a 111"01}(}sto utiti :o /(II/{/ intcrja cc gráfica envolvendo o frecho supervisionado do sistema elétrico, que oferece
amplas possibilidade: de interação com o usu ário. O ambiente de desenvolvimento utili zado é o LPA-Prolog
(Westwood-94) . onde se 1II"O<:III"OU exp lorar algumas capacidades gráficas. além dasfacilidades dedutivas, oferecidas
pc!« [erramenta. As implementaçôcs iniciais t êm sido [citas utilizando-se como referência a Subestação de
130/ó'JI13.8 k\l de SÃU Luís I, de pronricdadc das Centrais E/é/ricas do Norte do Brasil SA - ELETRONORTE.

1. INTRODUÇÃO

Os sistemas baseados em conhecimento, como os
sistemas especialistas. têm sido largamente utili zados para
auxiliar o trabalho de profissionais cla área de sistemas elétricos
de pot ência (Germond-92l. principalmente aqueles que exercem
funções que necessitam de experi ência para efetuar tomad as de

• decisões. Especificamente no domínio de sistemas de potência, as
decisões devem ser tomacias baseando-se em um grande número
de informações rele vantes , de cuja interpret ação depende a
garantia da máxima continuidade do servi ço. Assim , torna-se
Óbvia a importância de se oferecer ao profissional da área. uma
ferramenta com uma arquitetura tal. que a torn e apta a gerenciar
aquelas informações e ainda. a forne cer auxílio ao usu ário no
desenvol ver de suas atividades.

Diversas pesqui sas reportam os avanços conseguidos na
aplicaç ão de sistemas baseados em conhecimento (ou Sistemas
Especialistas) no auxílio il operação de sistemas elétricos. A
import ância desta alternativa cresce il medida que estes sistemas
se (ornam mais complexos. o que dificulta profundamente ao
operador. det er o domínio completo e seguro de todas as áreas
en volvidas (Torrcs-97). redu zindo con sideravelmente sua
capacidade de tomada cle decisões rápidas e corretas sem
assistência externa.

Dada a complexidad e de tais sistemas. o advindo das
subesta ções automatizadas e a carência de ferramentas numéricas
tradicionais que analisem o problema das subestações de energia.
faz-se necessária uma abordagem via sistemas inteligentes para
auxiliar o operador. ou até mesmo. conforme o caso. permitir o
gerenciamento autom ático da operação da subestação .

Estudos bibliográficos reali zado s para a execução deste
trabalho mostraram que. embora um grande número de trabalhos
têm usado sistemas inteligentes para resolver problemas em
sistemas de potência (Lce-96, Rihciro-93 e Valignette-91). não
são muitos que os têm Iocali zndo o problema de manobras e
diagnóstico diretamente em subestações de energia .

Ainda. não foi possível identificar uma preocupa ção
maior com a melhora da interface homem máquina

(Shinohara-96), que possibilite uma mais rápida percepção dos
resultados pelo usuário, e também a realização de treinamentos
contínuos e eficientes. Adicionalmente, é bastante desejável, sob
pena de perd a da possibilidade de implementação prática, que o
sistema apresente grande adaptabilidade: reconfiguração e
atualização.

O objetivo de uma ferramenta inteligente de assistência
deve ser o de apresentar de forma clara um retrato da situação
global do sistema para o operador, com possíveis explicações
sobre os eventos que possam ocorrer e ainda, fornecer subsídios
para uma alteração segura do estado atual quando necessária.

Nas seções subsequentes serão apresentados o Modelo
Conceitual do Sistema, a elaboração do protótipo com base em
trechos da Subestação de São Luís I, os resultados iniciais obtidos
e por fim, uma avaliação das vantagens e limitações eneontradas
até este ponto.

2. MODELO CONCEITUAL DO SISTEMA

A idéia central do sis tema proposto é procurar utilizar o
conhecimento relacionado à operação das subestações, tanto
aquele necessário a manobras quanto aquele concernente aos
sistemas de proteção presentes, da mesma maneira que é utilizado
pelos profissionais na sua rotina de trabalho .

O sistema foi concebido de modo a fornecer auxílio
para a execução de manobras e para direcionar o raciocínio do
usuário na presença de situações de contingências. Portanto, dois
sub sistemas interligados são identificados: um subsistema de
manobras e outro de diagnóstico.Nos itens 2.1 e 2.2 a seguir, são
apresentadas as tarefas a serem desenvolvidas pelos dois
subsistema s. consequentemente, o conhecimento foi organizado
ele forma a possibilitar a sua realização.

2.1. Subsistema de Manobras

As manobras aqui consideradas dizem respeito às
alteraçõe s do s estados de disjuntores e chaves seecionadoras
presente s na Subestação.
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2.1.2. Auxílio para Manohras em Chaves
Seccionadoras

Com rel ação às se cc io nadoras. é bastante comum se
encontrar extensos circui tos de int ertrnvament os que garantem a
sua operação apenas em condi ções bas tant e apropriadas . Em
co ntrapartida. é bem maior a qu antidade de inlormaçõcs que de ve
ser proces sada pelo operador para que possa efetuar manobras.
Basicame nte a ver ificação a ser feit a deve ser vo ltada aos
intertravamentos pre sentes. entretanto . exist em manobras em
sec cionadoras que inibem ou a lteram esquemas de prote ção .
Nestes ca sos. o sistema preci sa informar ao usu ário sobre as
consequê nc ias da man obra.

Na prática. os circuitos de abertura de di sj umorcs não
possuem impedimentos elétricos ou mecânicos , em vista disso,
toda conseqüência do acionamento de uma de terminada chave de
abertura deve ser con hecida pelo profissional. No caso do s
ci rcuitos de fechamento . entretanto. é comum encontrar- se
intertravamentos qu e ver ificam condições favorávei s it manobra,
Este fato exi ge do profissional um perfeit o conhecimento de todas
as condições impeditivas de sua ação, assim co mo as suas
consequênci as, quando de sejar efetu ar uma manobra de
fechamento .

Neste ca so . para forn ece r o auxílio nece ssári o ao
operador. o si stema veri fica e enquadra a ação pretendida pelo
usuário den tro dos itens seguintes e. conforme necessidade.
informa-o sobre suas concl usões. As pos sí veis ações são :

a) E xi s tência d e prioridades para a bertura ou fec hamento -
antes da execuçã o da manobra, são ve rificadas e informadas
todas as prioridades que de vem estar sati sfeit as . Caso estas
não existam. a manobra requi sitada é executada normalmente.

b) Necessidade de alteração em chaves de p roteção ou ajustes
- são ve rificadas as ch aves de tran sferên ci a de proteção e
também se a manobra reque r a lgum tipo de mod ific ação de
esquemas ou de ajus tes de relés de proteção .

c) Su pervisão de limites - são veri ficado s se serão ultrapassados
limites de ten são ou de carrega mento em equipamentos.

d) Perda ou r etor no de cargas - são analisadas as influênc ias da s
manob ras sobre as cargas present es na instalação.

e) Estabelecimen to de con figu r a ções fr ágeis - são vc ri Iicadas
manobras que podem resultar em configuraç ões vulnerávei s a
determinadas contingências.

I l l" l t \11m".

Fig . I - Trecho da Subestação São Luís I

alimentadores (linhas de carga), linhas fontes, barramentos, e
equipamentos itransjonnadores, reatores, capacitares, etc. ).
Após identificada a áre a afetada, devem ser re lacionado s os
di sj untorcs associados a ela.

A parti r des te pon to. res ta buscar a re lação de proteções
qu e atuam no s disjuntores que foram acionados. Caso não haj a
di scordância da co mbinação .. área - di sjuntores - pro teç ão " ,
pode-se dar por ide ntificada a razão da ocorrência. As principais
dificuld ade s na análi se est ão centradas na discordância ou atua ção
incompleta tanto dos equipament os qu e deveriam ser acionado s
quanto das proteções qu e deveri am ter atu ad o .

Para abordar este prob lema. o mesmo deve ser
subdivid ido em subproblernas menores. qu e dev em se rvir de
direção para a bu sca da solução . Na verdade, esta abordagem é
feita na rotina do operador e despachante. O que se busca aplicar
ao sistema , portanto , é a organiza ção e cata logação elo
co nhecime nto utilizado para as ações tomadas, que muitas veze s
são automaticamente executadas pelo profissional. As linh as de
busca devem ser baseadas . de sta forma, nos seguintes focos .

I
\11":"

Foco I - Falhas decorrentes de co rrentes de curto e de
so breca rgas : neste ca so devem es ta r perfeitamente identi ficadas e
cl assificadas as áreas. os disjuntores relacionados a el as e os
pon tos de passagem da correntes anormais .

Foco 2 - Desli gamentos decorrentes de proteções
ligadas ao sist ema elétrico (tensão e frequ ênci a) : neste caso , é
importante que se ident ifique perfeita mente os di sju ntores que
serão de sligados c também, a possibilidad e de atua ção destas
proteções em consequência da perda de cargas ou equipamentos
resultantes de falhas pertencentes a out ra área .

Foco 3 Desligamentos decorrentes de prot eçõ es
especílica s de equipamentos (transformadores. reatores.
capacitares. máquinas. e tc) e de esq uemas especiais ele proteçõ es
: neste ca so é importante que se identifique perfeit amente a área a
se r dcscncrgiza da por cada proteção e que se verifique a pre sen ça
ou não de esquem as de falh as de di sjuntorcs.

Foco 4 - Desli gam entos por problemas internos no
próprio di sjuntor : neste caso. de ve-se observar atu ações
ind ividuais. mesmo para áreas que contemplem ma is de um
disj untor associado.

A figura I mostra um trech o referen te a parte da
Subestação utili zada para implemen tação do protótipo. A tabe la I
mos trada a segu ir representa um exemplo da organização do
conhecimento rel aci onado a cur tos -c irc uitos ( Foco -I ) no
seto r ele 69 kV da figu ra I . Como pode se r o bservado . um de feito
na área de va lor 1.0 , causa circulação de corrente nas área s co m
valo r maior ou igu al a 1.0 . ou seja. I. J. 1.2 e 1.3. este fato pode
ser utili zado pa;a identificar pos sívei s falh as de coordenação
en tre as prot eções de stas áreas . Um defeito na área de valor 1.1.

Auxílio para Manobras em Disj untores2.1.1.

2.2. Subsistema de Diagnóstico

A tarefa de anali sar . identifi car e c lass ific ar as
ocorrências intempestivas nas subestações pode se r bastante
comp lex a dependendo da quantidade de equi pamentos e da
interrelação en tre os di versos si stemas de prot e ções present es.
Esta s ituação se mos tra a inda mais co mp licada qua ndo ocorrem
falhas nos próprios sistemas de proteção ou nos equipamentos de
seccionamento. Este fato resulta na operação de es quemas de
retaguarda, q ue certamente afetam áreas não originalmente sob
defeito (Vásquez-97 e Yongli-94). A filo sofia proposta para o
Sistema Ba seado em Conhecimento (SSC) é procurar associar os
equipamentos desli gados. os disjunto rcs envo lvido s, os rele s qu e
deveriam atuar e os que efetivam ente atuaram ap ós ser detectad a
um a ocorrên ci a.

As proteçõ es relacionadas a cada trecho da subes tação
são bem determinadas. assim como os disjuntores sobre os qu ais
exerce m atuação no momento de sua op eraçã o. Este fato é
util izado como forma de indi car ao operador as possíveis fontes
de falhas no caso de ocorrências. Quando for iden tificada uma
alt eração no estado ini c ial da subestação , primeirament e deve se r
identificada a área afetada. c lass ificada segundo a re lação:
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não cau sa circul ação de correntes nas áreas de valor menor.

Tabela 1 - Exemplo de cla ssific ação das áreas e respectivos
disjuntores para curtos no setor de 69 kV

Trecho Area Di sjuntores Associados
Linhas de 69 1.0 dj da linha de 69
Barras de 69 1.1 dj de barra e todos os

di' s das linha s
Barras de 230 1.2 todo s os di' s de 230 kV
Linhas de 230 1.3 di da linha de 230
Setor de 13.8 sem relação sem relação /

Utilizando a tabe la I :

a) Se ocorrer uma falha que resultar em configuração
fina l com apenas um disjuntor de linha aberto: deve- se esperar
localizá-Ia nas áreas com numeração menor ou igual a 1.0. Para
o caso, somente se enquadra a própria linha.

b) Se configuração final for de todos os disjuntores
do seto r de 69 kV abe rtos, pode-se esperar localizar a falta nas
áreas com valor menor ou igual a 1.1. Existirão, portanto duas
possib ilidades:

• o defeito se encont ra na barra de 69 kV e houve
atuação correta das proteções envolvidas com com esta barra .

• o defeito se encontra em uma das linhas e
houve falha na proteção ou em equipamentos de
seccionamento, pois a área desenergizada foi maior que a
esperada .

•
Para esta configuração, o sistema não irá realizar

busc a no setor de 230 kV , pois a área tem valor maior
que 1.2. Também não o fará no setor de 13.8 kV , visto que.
pela tabela I, não há relação de valores para o caso.

2.3 . Integraçã o entre as Funções de Diagn óstico e de
Manob ras

( USUÁRIO

--+G:ANOBRV
\:..---

Fig.2 - Integração entre os subsistemas

3. IMPLEMENTAÇÃO DE UM PROTÓTIPO

Para a verificação das possibilidades e das dificuldades
de implementação do SBC (Sistema de Base de Conhecimento)
tal qual proposto, utilizou-se trechos da subestação de SÃO LUÍS
I de propriedade da ELETRONORTE. A idéia para a tela
principal a ser apresentada .' seria um diagrama unifilar
repre sent ativo da subestação que mostre continuamente a
condição dos diversos equipamentos presentes e que permita,
através do mouse, que o usuário exerça ações sobre os
equipamentos de secc ionamento ali situados. Este diagrama, além
de apresentar amplas facilidades para deslocamento do ponto de
foco e do níve l de zoom , seria também dotado de cores que
representariam a condição dos trechos: vermelho - energizado,
verde - desenergizado , amare lo - indisponível, azul - fechado e
desenergizado, etc.

A filosofia de utilização do sistema é representada na
figura 3. Uma vez iniciado, o sistema poderia operar em dois
modo s principais: a) O modo de diagnóstico, no qual ele receberia
informações de estados dos equipamentos e das grandezas
analógicas, diret amente do campo.
b) O modo de manobras, no qual ofereceria ao us uário

Fig . 3 - Arquite tura das opções de operação oferecidas pelo
protótipo.

condições para verific ar as consequências de manobras realizadas
via mouse. O ambiente de desenvolvimento LPA-prolog permite
que se faça a integração entre as facilidades gráficas e a parte
dedutiva. Este fato torna o gráfico dinâmico, ou seja, pode-se
represen tar todas as consequências de uma determinada manobra
requ isitada, fazendo uma simulação que rep resente fielmente o
sistema real. Pode-se verificar também todas as pré-condições e
consequências da mano bra a ser realizada, e neste caso, info rmá-
las ao usuário.

Co nforme apresentado na figura 3, serão descri tos a
seguir, os modos de operação do sistema.

A função de auxílio a manobras em subestações envolve um
conhecimento da topologi a e da sequência de passos a ser seguida
quando o usuário preci sar executá-Ias. Quando em situação de
contingência, caso em que é exigido do operador e despac hante a
recomposição do sistema para retorno à configuração original , as
manobras são executadas somente após uma criter iosa aná lise e a
perfeita identificação do ocorrido. Não sendo ass im, poderá
acontecer uma degradação maior. do estado atual do sistema. Em
vista disso , percebe-se que para os casos de anormalidades na
subestação , ou sej a, após abertur as intempesti vas de disj untores, é
esse ncial uma r ápida identificação do ocorrido para então iniciar o
processo de recomposição . Neste ponto é fácil perceber uma
necessid ade de integração entre os inodos de operação
relacionados a manobras e ao diagnó stico (Minakawa-9S).
Assim, quando se der uma contingência nos equipamentos
supervisionados, o modo de dia gnó stico s deverá ident ificar e
caracteri zar o ocorrido, a parti r daí , apresenta a situação ao modo
de mancoras, que deverá se encarregar de preparar a
recomposição. É importante se ressal tar que o propo sto não é um
loop fechado pe lo própr io sistema computacional. É neces sário
que o usuár io dec ida se o diagnóstico ou diagnósticos
apresentados podem ser ace itos. Cas o posit ivo, deverá ser
auto rizada a recomposição pelo modo de manobras. A figura 2
ilustra a interrelação entre as duas funções.

MANOBRAS DIAGNÓSTICO
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As figuras 5 e 6 demon stram as te las de diál ogo. A
Iigura 6 most ra ex plicação a qu esti on am ento do usu ário após o
sis tema ter detec tado um a perda de carga no moment o da abe rtura
do disjuntor de transfe rênc ia . quando o mesmo su bstit uía o
di sjun tor da linh a.

I - ro i desen vol vid o o modo de manobra s simplifi cadas, onde o
sistema utiliza , basic am ente , conhecimentos re lac ionados às
co nexõe s de equipamentos e das fontes p resentes . A fi gura 4
most ra a tel a principal , co m possibilid ade de se leç ão do mod o de
oper ação.
2 - O modo de man obra real está em fase de co nclus ão , j á se ndo
possível a ve rific ação das ações que resul tam em perda de ca rga ,
in tertravam eru os ex istentes , ultrap assagem de limit es de carga e
tensão.crit érios de prio rida des nas açõe s e necessid ade de
transferênci a ou alt e ração de s istemas de proteção. A seqüência a
se r utili zada para dar prosseguimento à impl em entação do
pro tótipo tem co mo pró ximo pa sso a concl usão do modo ele
manobra s autom áticas. e em seguida , de acordo co m a arquitetura
pro posta. ser á co ncl uído o mod o de diagnósti co.

I.!.

.<
. WI .,

I

Fig 4- Sel eção do mod o de operação
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3.1.2. Manobra Real

3 .1.3 . Manobra Automática

Nest e modo. se ria per mitido ao usuári o o uso do muusc
para efe tuar ma no bras de alteração dos esta dos dos di sjunto rcs e
seccion adoras. O sistema não vc ri rica pré-condi ções e nem as
consequências da ação. E le s implesmen te a executa e mostr a os
res ultados atua liza ndo o di ag ram a em foco . Es ta atua lização
resul taria na alt eraçã o das cor es. entretanto , ret rat ando fielment e o
qu e ocorrer ia se a ação fosse reali zada d iretament e so hrc o
equipa me nto no p ãtio. Tod os os trech os dcscn crgi zados ou
energizad os se riam most rado s em ve rde ou ve rme lho. Para
executa r es ta tar e fa . o sis tema bu scari a na sua ba se de
conheci ment o as conexões en tre os equi pamentos. se us estados
atuais e as fo ntes de tensão. Es te modo seria disponibili zado para
permitir um a inter ação ma is rá pida en tre o usu ário e o sistema.
Reduzindo- se os iten s a se rem ve rificad os. pode- se co nsegui r um
au me nto na ve loc ida de de resposta.

3. 1.1. Manobra S implifi ca d a

cargas ou equipamentos. Para imp leme nt ação. as possibilidades
do mod o de man obras fo ram d iv id idas em três grupos:

As man obras são '1l/1es de ch uvcumcnro realizadas nos
equipamentos da subestação. pelo operador. sob superv isão ou
não do desp achante. Nor ma lmente. são real izad as com a inte nção
de se promover a isol ação , cnergização ou tran sferência de

Nest e caso , o sis tema agiri a de form a parecida co m o
mod o de man obra s implificada, ent re tanto , ao ide ntificar um a
so lici tação de manobra, verifica ria em sua 'base de co nhec imento
todas as pré-condições da ação e também suas consequênc ias. A
partir daí , informari a ao usu ário. que ent ão de c ide se qu er
co nti nua r ou de sist ir da ação . As conclu sões ob tidas e
di sp onibili zadas ao usu ári o seriam passíve is de questi onamento,
para que o sis tema ex plique como alc anço u o resultad o final .

3 .1. Modo de Manohras

F ig. 5 - Di ál ogo e ntre o si stema e o usuári o
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3.2. Modo De Diagnóstico

Nesta opção o s istema permiti ria ao usu ário ind icar
equipame ntos e so lic itar man obras de isol ação e/o u cncrg ização
automá tica s. Tod a a scquência pa ra a rea lização das man obras
seria forn ecida pelo pró pri o sis tema. Nes te caso , para a
apresentação fina l, pode ria se r cri ado um relat óri o ou
simplesmente most rad o no di agrama a seqüê nc ia passo a passo
em "câmera lenta".

A fun ção do subs istema de diagn óstico seria auxil iar o
usu ári o a local izar a fonte de falha s no sistema e interpret ar o seu
significado. Após isto , sugerir pass.os de recomposição do sis tema
elé trico pó s falta, e dei xar a deci são fi nal ao usuário. Isto se ria
feito , co mpara ndo -se es tados anteriores co m es tados pos ter iores
ao de fei to , iden tificando as áreas afetadas e ve rificando-se os relés
de pro teç ão qu e ap res entaram atuação . Caso o sis tema busque
de terminad o rel é e este não se ap resente no rel atóri o de
ocorrên cia, um a so lic itação poderi a se r feit a ao usu ário. Este por
sua vez, po deria so lic ita r ex plicações de co mo o sis tema alc ançou
um a determinada con clu são . Após ca rac ter izada a ocorrê ncia o
'u su ári o pode int eragi r co m o sis tema e es te sugerir as rotinas de
manobra para a recomposição. Neste pon to , o subs is tema de
diagnósticos utili zaria o su bsistema de manobras automáticas par a
fornece r o resul tad o.

A fase de im plementação est á no seguinte estágio :
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4. TESTES INICIAIS - VANTAGENS E LIMITAÇÕES
ENCONTRADAS :

visto que a grande maioria dos problemas que ocorrem nas
subestações são bastante localizados.

Alguns resultados bastante animadores têm sido obtidos com as
impl ement ações reali zadas até o mom ent o . A utilização de uma
ferramen ta de progra mação em l ógica, tal qual a empregada ,
possib ilita uma gra nde faci lidade na e labo ração do sistema
(Amble-87, Bratko-90, Ha rmon-87) . a programador pode se
concentrar em organizar o con heci mento do modo como ele é
usado na prát ica , e após isto , e labo rar os fatos e regras que podem
se r prontamente acessados. Não é necess ári a uma grande
preoc upação do ponto de vista procedural da programação. Este
fato torn a mais fácil e rápida a tarefa de criar o código
propr iamente dit o. A forma como foi e laborado , permite uma boa

SEU

lr·::h
r-------- --

5. CONCLUSÃO

Foi descrito o des envolvimento de um protótipo de um
sistema bas eado em conhecimento (SBC) para auxiliar o trabalho
de operadores de sistemas e instalações nas suas atividades
diária s de supervisão , manobras e diagnósticos de ocorrências. a
protót ipo foi reali zado no sistema de programação em lógica -
LPA-Prolog que permite combinar facilidades dedutivas e
gráficas par a a realização das metas principais do trabalho. a
protót ipo se baseia num sistema real, e inicialmente est á sendo
testado usando dados de uma subestação de 230/691I3 .8kV, de
propriedade da Eletronorte. Resultados obtidos deste protótipo no
que tange as manobras desta sub estação, têm sido satisfatórios.

Planeja- se in tegrar o subsistema de diagnóstico com o
sistema supe rvisó rio permi tindo um funcionamento em tempo
rea l. Neste caso será necessário um componen te de aquisição de
dados de poderá ser realizado através de uma interface C. Pa ra
melhorar a eticiência deste subs istema de diagnóstico pode se
passar a função de comparar estados da subestação no nível da
inter face C.

Planej a-se também, adaptá-lo para a execução de
trein ament os e ava liações de performance dos usuários em horário
de trabalho.

Fin almente, para que o sistema possua características de
ação e análise mais próximas daquelas empregadas pelos
profi ssionai s da área, pret ende-se incluir a possibilidade de
adicionar na sua bas e de conhecimentos informações sobre
manutenções correntes no sistema, isto seria feito , através de
informação fornec ida diretamente pelo usu ário. Este fato pode
pos sibilitar a utili zação de "exceções", ou seja, dá ao sistema a
possib ilida de de reconsiderar na elaboraçã o de um diagnóstico,
levando em conta o fato que determinadas manutenções incorrem
em risco de desli gamentos acid ent ais .
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Fig . 6 - Explicação devido à de tecç ão de perd a de carga.
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A note on Markovian modelling of evolutionary
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Abs tr.act, Various analyses of evolutiouary met.hod s (primarily genetic algorithrns) have been
porformed wit.h Markov chain models , but have systematically left out t he fundamental concept
of I,IH' luln]lfi/1f1/f8s oI genefir operai IJ1·S. Although this not.ion is an es t ab lished fact. in biological
ovolut.iou , on ly a fract.ion of the efforts in evolu tionary computation - which only rarely include
p;l'lIdic algoril.hll1s - has IWl'n s- nsit.ive t.o accounti ng for it. in art.ificial syst.ems. Here, we
ruis» awan-n ess ab out t.he hiological facet of that feature, as well as its syst.ematic neglect in
»volut.ionary compu tation , if not en t.ire ly in t.IH' applications , at least in the theoretical effor t s
oI' iuod elling .

Resumo. Várias aná lises dI' métodos evolu tivos (principalmente algoritmos genéticos) tem
sido realizadas com mod elos de cad eias de Markov , m as , sistemat icamente, tem deixado de fora o
aspecto fund amental d a adapt.at ividadc dos operadores genét icos. Apesar de es te conceito ser um
fa.1.o j;í.estabelecido no con texto da evoluç ão biológica , apenas uma pequena parcela dos esforços
1'1'11 coruput.açá o evolu ti va - qu e raramente incluem os algoritmos genéticos - tem o levado em
co ns ide racâ o . Este a rt.igo visa chamar atençâo pa ra a realidade biol ógica dessa no ção , e para
o SPll dl'spr ,·zo s ist.eru át. ico em computa ção evolutiva , se não integralmente na'> aplicações, pelo
mouos 1111'; esforces t.eóricos dI" modelamento .

1 Iuta-oduction

A uumber of well-known iterat.ive dynamical sys-
t.ems a r!"said t.o 1)(' MIl1'lw'I'Úm, un-an ing I.hat t.heir
st.at.« in one ,;fpp dpppnds only- upon its st.at.e in
t.1H' pJ'{' rl'ding st.ep. Those tli at a re discrete define
a MIl7'!.:I)'/1 ch.aiu, a suh-r lass t.hat lias been widely
s l.lId i.·d iu niauy í.lu-oret.ical a ud pr act .ical asp ecf.s
(';f'l' (h ann an HJ7H] and [Oppeuheim cf al. HI77].
fOI' inst.anc .-).

Evolut.ion ary co ru pu t.aí.iou t.ochniques , rypified
hy ).!;1'1 H't.ir algorit.hms , a lso cons ti f.ute an exa rnple
o f Markovian sYSt.I'Hl, wlwr l' it.s st.at.l' is dp.filWd hy
1.111' s t.a.1.p oI' I.lw pOJlnlation a t. issu f'. Bnt. whil f'
val'io lll' Hllillysps of pvolu t.ionary llwt.h ods (primar-
ily p;"IIPI.ic al gorit.h rns) hav l' hf'f'u pprfornwd wi t.h
Markov dl aill IIlOdds , 1.I\('y Imvp sys t.Plllat.irally ll'ft.
0111. t.l1 " fUlldall wlIl.al f" al .lII't' of t.11t' Ildll]lf i-l1f7l t'ss oI
gnufif O]lITIl f 111'S, t.hat. is , t. lw fact t.hat t.IH' pr oh- .
a,hilil.ips ass()cial.pd wit.h t.lw variou s gpnl't.ic 01 )1'1'-

ators Illay rhallgl' a long t.hp. sparrh I)J'OCPss . And
as far as prar.1.icp is concl' l'llpd , f'Vl'n t.hollgh t.his
f"';l.I. lIl'l' is a n·alit.y ill hiologi ral pvolnl.ion , only a
frac l.i on of t.lw Plforts in f'vo ln t.ionary wmpnt.;Üion
_. whirh on ly rarl'ly i'url lldp gf'lwtir -
lias IlPpn spnsitivp 1.0 arco llnt ing for it. in a rt ifirial

systern s.
The a im of this paper is to raise awareness

about t.he established fact of the adaptiveness of ge-
net.ic op erators in bio logical rea lity, and its system-
atic neglect., if not entirely in the applications, at
leas t in t.he theoretical effor ts of modelling. Firstly,
th e pape-r describes a few fac ts fram evolutionary
!-\,'ndics , in order t.o point at t.he biological roots of
t.he adaptiven ess feature. Then it. go es on to map
t.he t.ypl' of evo lu ti o na ry sys tem that comes out of
. l.lw la tter on t.o s t.anda rd knowledge of Markovian
systerns: in doing so , a sketch is made of the direc- .
t.ion 1.0 hf' followe.dwh"n analysing th" adapt.iveness
of gl'n l'ti c operat.ors from a Markovian standpoint..
It. is beyond present. pllrposes t he modeUing it.self of
SOllW I'vo lu t.io na ry r.om pnt.ation te d 1l1iq ue accord-
ing 1.0 t.lw Markovian syst.em t.hat. will be identified .

2 T he generatioll phase in biological
tion

This sf'ct.ion summarises well es t.ablished farts , avail-
ahlp from st.andard t.ext.books in gen etics, such as

and Snustad HJ84] . Init.ially, it is shown
t.hat. biologir.al genet.ir operat.ions are adaptive; then,
a charrt.erisation is madp of t.he random nat.ure as-
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sociat.ed to the operations.

2.1 Adapciveness of genetic operarions

Current underst.anding of evolut.ionary process as-
sumes that it' is essentialIy an instance of a "generate-
and-test" processo That is, evolut.ion is achieved
t.hrough a random generation procedure dependent
only upon the organism and a selection mechanism
performed by the external world. Alt.hough there is
a general consensus about therole and importance
of selection for evolution, the character of the gen-
eration phase still is the source of a fierce debate .
Among the: criticisms to it, there is the question
about ' t he factors affecting its randomness. Here
are some facts from genetics that' are important in
this respect..

Following the kind of informat.ion a gene can
.ode for, they can be considered siructural genes,
which are effectively coding for t/1P. generation of
some polypept.ide .associa ted with some phenotypic
trait, ar regulatory 'genes , collectivelly referred to
here as conirol qenes, wliich cede for some indi-
rert information associated with one o)' more t.raits .
There are different kinds of processes a gene can
control. For exarnple, in t.he case of the specific
model of gene expression in prokaryotes (viruses,
bacteria and cyanophyceae algae) called operou ,
the control genes can be an operuior, if it directly
controls t.he expression of structural gt-'JlI'S , a reg-
ulaior, if it controls the expression of a regulator,
or a prometer, if does not effectively cede for any-
thing but serves as a physical si te for a part.icular

to bind to. In addition. illthollJ.!;1I litt.le
is known about the genet.ic expressioll fuI' eukary-
otes (the superior organisms) it is possible t.o iden-
tify rcccptors, which are physical binding sites (sim-
ilar to promoters) as well as parts of the joint. ill'-
tivity that controIs the expression of the prodnrfors
(these being allalogous to strurtural genes), intc-
grators (whose products are used by the receptors),
and sensors (which the expression of the in-
tegrators). -So, the gerÍetic expression is organized
as a complex multilevel control structure through
which th,e controlled genes can be turned on, turned
off or even partially expressed, depending on envi-
ronmental situations ar the internaI state of the
organismo

A special cIass of control genes is the one as-
sociated with the genetic expression itself, parl.im-
larly with the mutation processo AIt.hough most of
the genes are normalJy.fairly stable (that is, only
very rarely do t,hey undergo some mutation pro-
cess), some genes exhibit an extremely high muta-
tiop. rate. Studies (mainly in eukaryotes) related to
,t hese genes lead to the concIusion that, rather t.han
being autonomous entities, their relatively lower
stability is due to the action of spec.ial cont.rol genes

called muiaiors. Ali interesting aspect of t.heir ac- ,
t.ion is that they are able to change alI kiuds of
ruut.at.ion that a gene can suffer, 01' even some par-
ticular point mutation . Analogously, cerf.ain genes
can show a·very low mutation rate, and again, their
analysis show that their higher stability is actually
maintained by special control genes called antimu-
tators. The concIusion is that, in eukaryotes (and
possibly also in prokaryotes), the rates of sponta-
neous mutations are under genetic control of the
cells,

2.2 The status of the randorn nature of adap-
riveness

From what we have seen, the generation phase of
evolution can be considered the result of the joint
actiori of two genet.ic IHOCf'SSes: the action of t.he
genet.ir (J)lf'l'itt.ors t.hat cont.rol th - generation of a

genome duriug r-product.ion , and t.he act.ion of
some p;elles (such as rnutators and ant.imu-
t.ator) of th e parental gf'nonlPs over t.he act.ion of
t.he gf'net.ic operators. Since t.he action of t.he ge-
netic operat.ors is a random !HOCPSS anel the act.ion
of the cont.rol gen es constrains the randomness of
th e gpnet.ic operators during reproduct.ion (by in-
creasing ar decreasing t.he rate of spontaneous mu-
t.ations of a particular parenta! gene), t.his is clearly
t.he case of a random process that progressively
has its probability distribution funct.ion reshaped
by some of its out.comes.

Simpie examples of this sorf of process can be
the proeess of clrawing balIs from a box cont.ain-
ing, say, blaek and whit.e balls, with t.he featlll'f'
that each drawn ball is noto put. back in t.hf' box;
ar, yet., ali dice, in whic.h some of its nuní-
bers wOllld be delel,ed. ac.cording t.o some law /0f
it.s out.wmes.. In ('I1.l1er case, the probabilit.y distri-
but.ion of t.aking a predetermined balI ou llumber
would change along the time; t.he general sitllat.ion
is depicted in Figure 1.

The dOllble arrow ill t lI!:' figure stands for t.he
contro/ that. a portion of the out.come exerts over
t.he probability distribution of the randam process,
although no explieit. cont.ral has t.o actually exist. .
. But. what is t.he nature uf this resulting ran-
domness in biological evolllt.ion? The following points
are aI. issue:

1. The probahilit.y distribllt.ion OVf'r t.he space of
possible genomes is affect.f'd by t.href' fadors :

• I.he oc.c.urrf'nce of th!" genf't.ir operators
are not. f'qllally likPly. For example, trans-
posit.ion réquil'es more st.eps than a point
mutat.ion; ,

• the ollt.comes of the adion of individual
genetie operators do noto ha,-;e a
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- RANDOM PROCESS
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Figure 1: A randorn process that progressively lias
its prohahility distributiou function reshaped by
som e of its out. coiues.

distribution . For example, to generate a
(hypothet.ical) gene BBB from gene AAA
through point mutat.ions is unlikelier t.han
gPIlf'rat.ing AAB ; and

• t,hf' ex istence of gf'nps t.hat are able t.o
cout.rol t.he action of t.he gen-f.ic opera-
tors over ot.her gt'nt's , as do the mutators
and ant.imut.ators.

2. The fact t.hat t.IH' act.ion of the gt'net.ic opera-
t.ors is not associated wjt li " uniforrn dist.ribu-
t.ion function (1)<' it. rplatpd to either one par-
t.icular op orator OI' to ali of t.hem together ) is
just a consequence of t.h« constra ints imposed
by í.h« world ; in ot.her words , since a. uniforrn
distribution would IJ!' a very sp ecial situation ,
it, is quite natural t.o expect that it.s chance to
orcur Iw vpry low .

Sinct' t.1lf' ,,,ti of t.1lt' joint. act,ion af tllt'
gt'llt'tir " I,,'rators ran Iw any new gpnOl11f', t.hp
spacp of possihlt' out.conws is 1.i7·tu ft lly i njini tc
at, pvpry t.his raract,prist,ics
t,1H' IH'oepss a pot,t'ntial 7'C"'fT8ibi/it:IJ, in the st'nst'
t,hat., aI. pach gPlwration, t.ht'rp is a non-zero
prohahilit,y t.hat, allY prpcpding dist.rihut,ion
achievpd in t.lw pa.<;t. may Iw rpgPIlt'ratf'd (Marko-
via.n syst,PrtlS wit.h this feat.nrt' havf' b t't'1I thf'
focm; of sppcific con rprIl , as in
[OppPltllt'im et a/. H177] , wht're this propprt.y
. is sair! f,o bt' dt'fining of a "rlosed syst.t'm") .

1. Sinc!' not. pvpry Ilf'W gf'nome prf'sents neWgf'nf'S
that, affpct, t.hf' action of t.he gelwt,ic op erators
in thf' IH'Xt. rt'pro<iuc.t.ion , then \1ot ali the out-
conws modify distribution of the random
I)fOCP.';S; in arldit.ion, sinct' those control genes
t,haf, rnay Iw brought about represento just seg-
IIwnt.s of t.ht' out.conws, t.lw art.ion of an out.-
conw is not achievf'd in its t'nt.irf' ext,ension_

3 Are evolutionary systems witb adaptive
operators special at afl? '

While the genetic operators provide the random
nature of the generation phase.in evolution and,
ultimately , are the promot.ers of variability, what
then is the effective role of the genes that control
t.heir action? In order.to address this question, two
approaches come to mind: the use of traditional-
mathernatics associated with stochastic processes;
01' , alternatively, a compnt.ational simulation of the
sys tem . However , due to insufficient results in both
situatious, the answer for the question is not yet
clear .

On t.h- on e hand, they seern ·tu have a spe-
cial meaning for an evolving system, since they can.
be thought t.o be really in charge of the choice of
the evo lutionary pathways effect ively
point her e is that, although in the beginning of the
evoluti on th e main agent could be the genetic oper-
ators, as evolution went on , the control genes would
progressively get. hold of the process (including t.he
generation of the control genes t.hemselves) . On the
other hand, however, since t.hey are always suscep-
t.ible to change by the genetic operators, it might
be thought t.hat. the IWt. behaviour of the whole pro-
cess would still be based upon the random action of
the genetic operators; this would entail ihe control
genes providing j ust a sort of 2nd order levelaction
over the same kind of randorn effect.

The fact is that, if it is true that adapt.ive op-
erators provide a special nature for random pro-
cesses, it is a st.riking observat.ion that the the-
ory of geue í.ic algorithms, as presently conceived,
does not seern to correctly account for the biologi-
cal reality, since it.s conception of randomness has
hpt'n pnt.irf'ly based upon a random search with
non-adapt.ivp fpat.ures. In fact,, adaptive genetic
oppral,ors has only het'n an intrinsic, fundamental
conrf'rIl t.o t.he (;erlllan school of evolutionary com-
putat.ioll, t.hat. of (, '/lo/1tt io71. stmtrgics, (as test.ified,
for inst.anct', in t.1lP. recent monograph [Back 1996]).
Quit.p si)!;nificant.ly, t.he only few t'fforts I am aware
of, t,hat, t.ry t.o incorporat.t' t,hp notion of adaptive
operat.ors in genet.ic algorithms, have come from
l11ellllwrs of the Gerlllan t.radition (see [Back 1991]
and [Biirk and Schiitz 1996]) . But. while in cvo/u-
tio7l.a7·y p7'ogramming, the third largest school of
thought in f'volutionary cOlllputat.ion, explicit at-
tf'mpts have been made by practitioners from wit.hin
t,he school (a.<; in [Fogel rt ai. 1991]), these efforts
havf' been rat.her marginal so far.

4 Towards tbe Markovian analysis of evo-
llltionary eomputatioIl tecbniques

algorithms have bf'en analysed by Markov
chain models in various sf'ttings. Among these ef-
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forts , we sho uld cite : steady-st.ate behaviour wit.h
eit.he r in finite ([VOSf' HHn], [Suzuki U)!):l] and
[Suzuki HHH5)) or fin ite population size
([Eil)l'n r]. ai. 1991] and [Nix and VOSf'
transient-hehaviour wit.h finit.e population 1JJ t.he
s pecific co u te x t of funct.i on op t.im isation
([Of' Jong cf nl. H1H4] and
[OI' Jong and Sp ears UJ96]) ; and var ious other as -
pects with fini te populat.ion such as gen etir drift.
([Goldbt'rg and Sf'grf's t. l!Hn]) , selection
([Uoldherg and Segrest 1987] and [Mafoud 199:l] ),
and niching ([Horn UJ!:l:m .

But whil e genetir a lgorith ms hav e had been
approached as Markov chains from ali those per-
spectives , neither evolution strategies nor evolu-
t.ionary programming techniques hav- apparently
been analy sed as such so faro And th e lat.ter t.f'ch-
niques are precisely t.he ones in wh ich th e adapt.ive-
ness of gf'lwt.ic op erat.ors has heen addressed with in
its comrnunity of pr act.itioners!

From what. we have di scu ssed con cemiug t \11'
nat.ur e of the adapti veuess of gf'Il!'t.ic operators and
t.1lt'ir as soci at.l'd r all dolllllt' SS, Wf' cn.n t.hf'n providf'
a skl't.chy idf'nt.ificat.ion , in t.Pnns of Markov-chain
nHHldling, of t'vo ln t,io nary sy st,f'ms t.hat. rf'ly 011 t.!mt.
ft'at.II1'f' . Wf' ns f' s t.andard concf'pt.s p rl'sl-'ntNI in t.1l!'
lit.t'r at.IIl'I' , hllt. providf' an Ap J-wndix for local
f'ncl' .

Sut. I)('forl' , Il't. ns ti rst. o bsl'rvt' t.ha t. t.1l!' fol-
lowing s t.;II.f'I'lll'nt.,:; hold fo r t.lw gl'l ll' I'éÜion p ha.'w in
l'voln t.ion:

I . Since any nf'W gl' lwrat.io n depends on ly on t.lw
IHirt'nt.al gt'nonl l:'S, t.ht' condi t.ional prohabilit.y
of I'f'aching any point. in t.hl' f'volnt.iona ry spac l'
frOlIl iI givl-'n point. do l's not. dt'pl' llCI on t.he l'VO-
lu t.ion ary pat.hway t.aken np tn t his point.;

([Oppl'nl1l'im ri ai. Hl77)) . While these two fea-
tures are sufficient to characterise t.he usual Marko-
vi an models that ap pear in th e litera t.u re, t.hey are
not. enough to cliaracteris e th e adaptiveness of t.he
genet.ic op erators . In order to fulfil t.hat., ali we
have t.o do is t.o transform th e general scherne in
Figure 1 int.o th e equivalent scheme of Figure 2.

In t.he figure , t he cont ro l exerted by some con-
trol gl'IWS over t.he acti on of the gen et.ic op érat.ors
was mad e explicit so th at t.IH' Sf' gf'nes can be re-
gard ed as anot.her out.corn e o f th e sa rne randorn
IlfOCI'SS. Thus, t.he whole st. ru cture acquires th e.n a-
t.ur e of a multivariaic IlfOCl'SS (actually, bivariate)
in which t.he t.wo variables involved are corre lutcd
(since t.ln- co nt.rol gl'nl'S a re jnst part of the ent. ir e
gf'noJ1lI') .

111 conc lusion , evolut. iouary systems feat.uring
adapti ve gf' lw t.ic. operat.ors can jw rl'g a rdl'd as an
inst.ance of a multinariui c, trniporullu h.onioqcnrous
Ma7'ko7' cluiui untli corrrluird dynawir.'i
([OPIH'nlH'illl ri al. UI77)). Al ternat.iv el y, by as-
surn ing 1.111' evolu t.ionary search space as an Eu-
clidean space, as required hy random walks, onf'
m u ld a lso rl'g ard t.hosf' sysÚm s a.<; a 1/I'1tifiva7·Útlf .
nlJ1/.-h07l/.0.Qf1/ fO'US mndo7// wnlk mith rll1Trlnied dy-
lIn7l/. irs ([K annan 1979)) . Whidwvf'r t.1l!' ca."l' , a
numlwr of rl'sult.s wo u ld 1)(' prompt.ly availah lt' fram
t.1l!' lit.l'r at .u rl' of st.och a..,I.ic syst.l'ms , a nd a lot. of l'f-
fort. m ight. 1)(' saVl'd .

I l'x p ress In y grat.it.udl'
t.o ( :NPq , Br a zil's Cons l'lho Naci on al de Ol'st'II- '
volvinwnt.o C il'n t.ífico I' T I'CIlol ógi co fo r support.-
illg t.his pi ecf' of work under t.he res t'arch g rant.
No. ;lUU465/95-5 .
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Appendix

Defiu it ion 1 - Markov Process
([OppPIl!wim rt ai. 1!)77, I!)]):

A sto ch.asiic ]l1'OC('SS in uihich. ili c ualuc of ih c
ran.doni uariablc X (t, .) depcn.ds O1/.ly ou ih.c ualuc
X(I"_I), i .L , ]J1'e'I /Úms '/l alu (' s X(I) for f; < t"_1 do
nol (/.,!f('rt X (t ,,) . In ma.the1//.atieal te1'1l/.s:
'IV,. (;/:, . , /.,'; ;1:,' -1, t" _I ; ;l:,._ :!, /."_:! . . . ;1: I , ti) =
'/Il ( :I:,., 1,';:1:,'_1 ,/"_ 1), Th is mralls tlwt th- e condi-
lio1/.u.1 Jl1'Obab ility dcnsily 'IV,. of X (I) which has a
valu(' bctween ;/:,. a1/.d :I:,. + at ti1//.C t,. de]lcnds
only 011 lhe value of X(t) at time t' ·_I .

DefinÍtÍon 2 - Markov ChaÍn
([Oppenheim ri a.1. 1977, Hi]):

A Ma1'kO'l' ]l1'ocess wh- e1'(: th (' unils of time a7'e
disf1 ·rte multi]lles of u. single 1tnit T (i .e., t., = sT)
and that th r7'e is at 1//.ost a dcnumcrablr infinity of
1!(t/urs wh-ich X (t) can aSS1t1//.C.

Defin ÍtÍOll 3 - Tem p ol'ally H omoge lleons P l'O-
cess ([Oppenheim et ai. 1!)77, page (56]) :

A stochastic ]ITOeCSS in whi ch th e conditional
p1'O/mbility W(1I , t/nl , tIl is afunction oft-t'l only,
the jo int ]17'obability P2(111 , tI ;11., t) is a fun ction of
both tI and t and th e singlct ]l1'Obab ildy P( 11. , t) is a
fun rt ion of t .
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Definition 4 - Mulüivariate Process with COl'-
relatod D yu amics (hased upon re lat .cd definit.ion
p;ivpll in [Oppeuheim c! ai. 1977, paw-' llfij) :

lt is a stocliast i c ]I7'orcs s uihos« 1'It1/.d01/l ';'a7'i-
ulilc is arllwl/:I} (L ran.doui r- di uicnsion al vccior so
I/UlI ih.c cou. di tunutl prolmlnlit ir» IV (1/.; , t j-m; , s ] 1/.1'('

11 ut indrpriid cn I an.d lh.us , ih.c ! ollo 'IIJ in,q 1'3p'1TssÚm
does 11 oi h.old:

I '

1!v'!I ' l(N, I/!VI, s) =rr 1,,\/(1/; ,1/'1// ; , s)
;=1

utlu r« I,V = IV I aud N an.d Ivl 1/.1'(' nrciors ,

Defirrit.iou õ - Master Equa t .iou ([OPPl'll lil'illl 1'1 ai , I!In,
chapt.or :1] aud [11 akou 1 pap;(' HHj) :

'1'11.1 ' cquiüio n. lh.al. drs rrilu: tli r tl'1117l1J1'II1 dl'-
·I' l'i071111.I'1/.I o] [tnnl . an.d ('O 1/.di IÚI1Iai probatnlit ic» o]
sl.och asl.u: Jl7 'O f/ 'SSI'S; dl'J/I'1/.di1/.g '11.7/1111 tlir 71,a1'11. 7'1' o]
111.1' st.atc s7/a fl ', it fll1I IJ I' «ctuulh; ci th rr a se! oI
di;{jál'1/.l ial- di;ffr.1'I'1/.rr 07' i n! rq1'lJ-di.lfl'I 'l'nl ial I'lt ua-
l.urus [in : 111.1' Jl1'011II.hilil i l'S,

D efirri t ion 6 - Nou-Homogeueous Ranclom Walk
([K all nrtll I pap;<' :W]) :

'1'11.1' sl och.así.u: 7/7'OU'SS X = {X" ' 1/. :::: n} d/,-
,pll nl hy: X" = XII + .l , + + ' " + ./" ,11 :::: I
111111'1'1':

• XII is a .!i,udllCI'IIJ7' i n. Ih c d- diuunsion li I /,'11 -
clidtan SJl(L('C R« :

• {./" , 1/. :::: I} 7S a scquruc: oI i dr ti li calht dis-
triln ücd 7'1/7/,do 111 1'1/.7-i ablcS tluü can. t.akc '/III.!UI'S
tu Hd ,' tuul

• 111.1' jU1II7/s./" are 1/.01 ÚI/ '1/.l i('(/.Il,lj dis/l'ih /l/l'd ,

- RANDOM PROCESS

!
ou t.come-I ou tcome-z

(ent.ire I!;euome ) [regu lal.ory gen es t.hat
a.ffeet. I!;(·net.ic ope-raf.orx]

I
. F ig ur« 2 : 1\ rdilwd clia,rar l,l'r isa.t. io ll o f a ran dom
prorr -ss t.hat. prop;r l'ssivl' ly lias its probahi lit.y disl.ri-
but.ion Iun ct.iou n 'sli apl'd hy sOllW of iLs OIlt.COIII('S,
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Abstract:This paper presents the Genetic Algorithm technique supporting the process of systems
simulation, that can be seen as an option to both the traditional simulation data modeling and
analysis techniques. Due to its inherent simplicity and generic application, it simplifies the whole
process of simulation, demanding no specific knowledge over the problem domain . A genetic
algorithm based computational tool for the simulation of such systems is here presented, and an
example of its use is analyzed.

Resumo: Este artigo apresenta um Algoritmo Genético para apoiar o processo de simulação de
sistemas , sendo uma opção às técnicas tradicionais de modelagem e análise dos dados de simulação,
simplificando o processo, por suas características de simplicidade e generalidade, não exigindo
conhecimento específico do domínio do problema. É apresentada uma ferramenta computacional
baseada em Algoritmo Genét ico para simulação de sistemas . Um exemplo de aplicação é
apresentado.

Introdução
A simulação através de um modelo computacional
tem sido vista como uma metodologia para
resolução de problemas, indispensável para
engenheiros, projetistas e gerentes, sendo usada
como uma da mais poderosas ferramentas de
análise para auxiliar em planejamento, projeto e
controle de sistemas complexos, e tomada de
decisão [Sha92J, [Sad91] . .

O conceito básico de simulação é fácil de ser
compreendido, o que é uma vantagem sobre
modelos analíticos [Sha92] . Entretanto, os modelos
de simulação baseados em métodos tradicionais são
incapazes de gerar uma solução ótima por si só.

As falhas mais comuns no processo de
simulação são: estabelecer um objetivo claro;
formular uma questão possível de ser respondida;
usar simulação quando uma abordagem mais
simples seria suficiente; trabalhar com um nível
impróprio de complexidade; fazer más suposições
sobre o modelo; e ter resultados da simulação mal
interpretados [The91] .

Visando minimizar tais falhas, um software
para simulação deve suportar: análise estocástica .
dos dados de entrada, modelagem do sistema,
programação do modelo de simulação e análise
estatística das saídas [Pid94] . As tarefas que

J mcrnhru do Proje to AVVIC . PROTEM - CC· fase III (hup://www.dc.ufsc.:arl-AVVIC)

envolvem análise de dados são as tarefas mais difíceis do
processo de simulação.

Na busca de alternativas para analisar dados de
simulação, principalmente em casos de sistemas
complexos, é apresentado aqui o Algoritmo Genético.

Simulação Apoiada por Algoritmo Genético
Algoritmo Genético (AG) pode ser visto como uma
técnica de Inteligência Artificial, sendo um dos
paradigmas de uma nova área de pesquisa dentro da
Ciência da Computação, chamada Computação
Evolucionária [Hei93], [Jon93b]. Consiste de um
procedimento iterativo que mantém uma população de
indivíduos (strings) , que representam possíveis soluções
para um determinado problema. Para ser reproduzido
para a geração seguinte, cada indivíduo é avaliado
quanto à sua efetividade como solução para o problema
[Gre86J, através de uma função objetivo (EO.). Com
base nessa avaliação, uma nova população de soluções é
formada, através do uso de operadores genéticos
(seleção, cruzamento e mutação) . Tais operadores
combinam a sobrevivência dos mais aptos dentre a
população de indivíduos com uma troca aleatória, mas
estruturada, de informações entre esses indivíduos, de
modo que a cada geração um novo conjunto de
indivíduos é criado usando partes dos indivíduos mais
aptos da geração anterior. Após um grande número de
gerações, critério de parada do AG, o indivíduo mais

cuurdcn ador de Projeto AVVIC . PROTEM - CC - fase I!I (http://WWW.lh:.ufsca r/-AVVIC)
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Figura I - Esquema de um Simulador apoiado por
Algoritmo Genético

apt o da últ ima geração é a so lução encontrada pelo
algoritmo para o probl ema [GoI89], [HoI75] .

A potencialidade do AG vem do fato da
técni ca ser robusta [GoI89] , podendo ser aplicada
em uma vasta gama de problemas. AG não garante
en contrar a melhor so lução para o problema, mas é
gera lmente bom pa ra enco ntra r uma solução
razoavelme nte boa pa ra o pro blema, de maneira
razoave lmente ráp ida [Bea9 3]. A propos ta é
aplicar AG em áreas difíceis, onde não existem
outras técni cas de resolu ção de probl emas.

Em [Rib94] é aprese ntada uma taxonom ia
par a ambientes de programação com AG , onde os
detalhes sobre cada um desses ambi ent es podem
ser vis tos. Entretanto, nenhum desses ambientes
enfoca o uso de AG como apoio à simulação de
sistemas .

Utiliza ndo AG para apoiar a simulação,
embora não se possa garantir que a so lução ótima
seja encontrada, têm-se vantagens em relação à
simulaçã o tradi cional. A pr imeira vantagem é que
o projetista fica livr e da tarefa de ana lisa r o
comportamento dos dados de entrada do sistema. O
AG gera um conjunto inicial de valores, ou
popul ação ini cial , de maneira alea tória. Essa
popul ação é então utili zad a para dar iníc io ao
processo evo lutivo, sem necessidade de maior
co nhecimento sobre o comportamento do sistema.

Out ra vantagem, é que os resultados gerados
são ava liados pelo própri o AG . automa ticamente.
que verifica a qualidade de cada indivíduo como
solução para o problema, independ entemente de
análises est atísticas.

A terceira vant agem é que o processo de
realimentação dos dados de entrad a, para a
simulaçã o prosseguir, é feita pelo AG em função
da aná lise da qualidade das soluções geradas por
cada indivíduo, quando executado o modelo.

Esqu emati camente. a simulação apo iada
pelo AG func iona confo rme apresentada na figura
I . Aqui , o AG dá início ao processo de evolução da
solução, envia dados de entrada para o simulador,
que ' executa o mod elo, e ge ra dados de saída
avali ados pelo AG. A partir dessa avaliação e da
aplicaçã o dos operadores ge néticos, o AG gera
novos dados de entra da para o simulador. Esse
processo se repete até que uma sol ução satisfatór ia
seja enco ntrada.

dados de saída

Início

dados de entrada

Fim ( melhor solução)

Nesse contex to. seria interessante ter uma
ferramenta computac ional que fornecesse ao projetista
de sistemas. complexos um ambiente adequado par a
desenvolvimento do modelo do sistema e a simulação
desse modelo.

SimAG Ferramenta para Simulação de
Sistemas Apoiada por AG
Com o objet ivo de explora r a idéia de apoio ao processo
de simulação através do uso de AG. foi desenvo lvida
uma versão protótip o de uma ferrame nta , baseada em
AG , para apoio à simul ação de sistema s [Sil96b].

Essa ferramenta possibilita a representação da
mod elagem de um sistema por um gra fo. onde seus nós
estão interconec tados através de arcos direcionados. Os
valores de entrada representam os recursos necessári os
para o sistema desempenh ar suas tarefas. os nós
rep resent am os processos com ponentes do sistema
modelado. e os valores de saída são os produtos gerados
pe lo sis tema . No contex to de AG. o conjunto de valores
iniciais que alimentam esse gra fo representam um
indivíduo. Após a execução do gr afo. o conjunto de
valores resultantes será ana lisado, aplicando a F.O .. A
partir dessa avaliação, um a nova popul ação é gerada.
aplicando operadores gen éticos.

Essa ferramenta foi desen volvida, utiliza ndo
plat aform a SUN com sis tema operac ional UNIX, e
linguagem C.

A estru tura da ferramenta é composta por quatro
módul os princip ais: geração do sistema . execução da
simulação apo iada pelo AG . visua lização da evo lução , e
estat ísti cas da evo lução. como mostr a a figura 2.

O operador seleção impl ementado utili za uma
estratégia elitista [GoI89], onde a sobrevi vência dos
melh ores indivíduos da geração atua l é ga ra nt ida,
atra vés de cópias desses indivíduos , que passa inalt erada
para a próxima geração. Essa estra tég ia ga ra nte um
compo rtamento monot ônico da aptidão

A probabilid ade de cruzamento deve ter seu valor
variado par a evi tar que pa is idênticos sejam cr uzados.
gerando fi lhos idênticos aos progen itores. perde ndo
tempo nesse processamen to. Nesse estudo; o tr atamen to
dado a essa questão foi an ali sar os par es formados par a
cru zamento. Se o par for formado por indivíduos
idênticos, est es são pass ados diretamente para a nova
popu lação. levando o valor de seus desempenhos, e não
ocorre o cruzamento. Caso contrá r io. o cruzamento é
reali zado . Essa aná lise é feita des de o in ício do processo
evolutivo e o operador proposto foi chamado cruzamento
analítico . que permi tiu um a economia de tempo em
torn o de 30% com rel ação ao cru zamento tradicion al.

O operado r mutação implementado foi chamado
mutação exponencial. A probabilidade de mutação
dobra quando metade do número de gerações estipul ado
já foi process ada . quando três quarto s de sse número
foram processados c. por fim, qua ndo sete oitavos do

284



número de gerações foram processado. Esses
valores foram estabelecidos considerando que tal
taxa não deve ser muit o alta, o que tornaria a busca
pela solução do problema muito aleatória.

I editar I ler rsrafo arafo - ::::I

I editar grafo do J
FO sistema

I salvar..... .......... ...:/ y .:
defini ção do

, execução no . indivíduos.1AG+simulador I no. de gerações, .
" : ...

definição dos
" I: valores limites

dos geneõ

• estatísticas I exec ução
da evo lução J

C. ::::>.
j exec ução
LAG+simulação

legenda:
_ . _ __ . _ . entradas habilit adas
_______ entradas potencialmente habil itadas

• fluxo
- . - - - - .. - - . .. seqüência potencial das chama das

Figura 2 - Arquitetura da Ferramenta para
Simul ação Apoiada por AG

No contexto de sistemas complexos , é muito
comum existir um conjunto de restrições impostas ao
problema. Na avaliação do desempenho dos indi víduos,
deve-se determinar uma .forma de penalizar o indivíduo
que violou uma ou mais restrições [GoI86] , [GoI89],
[Fre93] . Essa política de penalização deve ser robusta o
suficiente para garantir que os indivíduos que violaram
as restri ções, e que são soluções inválidas par a o
problema, não dominem a popul ação , mas tenham uma
chan ce de gerar seus filhos , que podem ser boas
soluções. A figura 3 mostra a política de penal ização
adotada .

Para cada indivíduo da população
Calcule seu desempenho
Para cada valor Si result ante da execução do grafo
Verifique se esse valor viola a restrição imposta
Se houve violação da restri ção então
Calcule a porcentagem de violação
Se porcent agem de violação < 25%
Subtraia 50% do valor de desempenho
Senão Se porcentagem de violação < 50%
Subtraia 75% do valor de desempenho
Senão faça valor de desempenho = zero

Figura 3 - Políti ca de Penalização Adotada
A figura 4 ilustra o processo de simulação apoiada

por AG proposto.

Figur a 4 - O Processo de Simulação Apoiada por AG Proposto

População de Pais População Atual

I Inrnl I desi I seleção I Il§i I I I desl I
I I I I desk I I IU!!!I I des2 I--- -I I I I desl I 111 IIiliiI I I desn I

elitismo... ... ... LcDcruzamento analítico População de Filhos I

I II§I I I I desk II§I I I I desk I I

I l§ll I I I desk r- lêI I I I desk I I r+0I

I I I I deslb I I I Im I Nov a População

DIIIIIlII desi r- IIIlIJ I I DlIIILJRj Idesl
I 1[11 I Im desi I ImlillJ I I I rnLIIJ des2 I..- Iml I I mI IImll mml I I desm r om=rrJ des3 I.:..

I mutação expon encial I desn I•cálculo do desempenho -T
I I,ªI I I I desk r

Simulacão ---.j F.O. d
Im I I H I I· m1 ... e· Ipenaliza :· n
I líllíD I - a

- -
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Tabela I - Dados para entradas e produtos da
refi nari a

Con sid er ando o conjunto de vari áveis :

di ária de querosene

di tiria de óleo combustíve l S4=411a lll idaucduiri a de resíduo

S5=ClIstll de materia l S6=clIst() de processamento

Pe la figura 5 e tab el a I tem-se :
1+0.+11:1 l/lIemselle=O,05E 1+0 ,1OEl

Óleo c'" llhuSli,'d =O,1OEI+IU6El resídllo=IJ.05EI+0. 10101

S I=qu anlidade di áriu de gasolina

Figura 6 - Modelo Gráfico da Re fina ria de Petróleo
Para esse problema específico . o valor Ótimo é

$28 6, 700 para os val ores de en tradu E I=26.20{) e
E2=6 .900. Esses val or es foram calculados atra vés da
técnica de Programação Linear . que foi possível devido il
simp licidade do exemplo ap resentad o. Com um exemplo
mais comp lexo, a Programação Linear se torna in viá ve l.
Com AG, a complexidad e do exemp lo model ado não
modifica seu processamento, q ue cons is te bas icamente
em ma nip u lação de strings.

Os resu ltados , com 50 indi víduos e 10 gerações.
foram obtidos em doi s segundos. e a qua lidade da
so lução encontrada pelo AG roi mui to sati sfat óri a.
considerando o con texto de sis temas comp lexos . O
melhor indi víduo da ú ltima geração. que apresen tou um
desempenho igua l a $286.648.09. teve qu alidade igual a
99 .98 % do va lor ót imo.

Ex istem técnicas de busca exatas. que dão a
solução ótima. En tretanto. esses métodos convenci on ai s
muitas vezes não se aplicam a problemas complexos.
Em AG, a cada rest rição do problema, apenas o cálculo
do desempenho de cada indivíduo é modificado. sem qu e
a implementação da técnic a se torne mais complexa .

Portanto, uma ferr amenta computac ion al baseada
em AG para simulação de sistemas é um apoio
extremamente importan te par a os projet istas de tais
sis temas. uma vez que AG pode con tornar o problema
re lacionado à complexid ade do s istema modelado. e
auxiliar efetivamente a análise dos dados de entrada e de
saída, automaticamente .

( lI SIO mau..'rial=24.0E I+15.00E2 custo pr<Kcssamcnto=:O.50E 1+1.00 1.:2

Deseja-se ma ximi zar o lucro de sse sis tema. A
Função Objetivo desse s istema, então. é a di lcrcnça en tre
a produção e cus tos . ou seja:

F.O . = maxt 365 1 + 2452 + 2153 + 1054 - 55 - S6l
Restri ções impostas pelo mercado:

SI s 24.0{)O 52 s 2 .000 53 s; 6 .0{)O
Considerando a ferramen ta propos ta. o exemp lo do

sistema da re finaria pode ser mode lado da mane ira
ind icada na figura 6 [S iI96 al .

Refinaria

C USIOS Preços de venda

gaso lina (S361banill

querosene (S24lbarr il)

óleo combustível (S2 1lbarri I)

resíduo s (SI Olbarri Il
Figura 5 - Entradas e saídas da Refi naria

Volume de pctrúlcn em

porcentagem Produç ão máxima

petróleo #1 pctrúl cu #2 permitida pordia

Gastllin:1 XO 44 24.IXXI

Querosene 5 III 2.IXX I

Óku Comhuxtivcl lO 3(, (,.IXXI

Rcxtduo 5 lO

Custo Pruccsxar ncnto 050 I.lXI

petr óleo #1 (S24lbarrill

Está em fase de especificação um módulo que
deverá pe rmi tir fazer a simu lação do modelo
através da an imação do processo de execução do
model o. mostrando o s istema em um ambiente
tridimensional. Uti lizando recursos de Realidade
Virtual , o projet ista pode rá navegar nesse ambiente
tridimension al referente ao exemplo modelado
fisicamente . Esse módul o perm itirá o controle de
var i áveis, a análise de resu ltados. e a visua lização
tr idimensional. T al traba lho csui inserido no
contexto do Projeto AVVIC - PROTEM - CC - fase
111 (hllP://WWw.uc. u fsca r/- AVVICl . do Grupo de
Rea lidade Virtual do Departamento de
Computação da UF5Car.

petr óleo #2 (S15lb arril )

Exemplo de Aplicação de Algoritmo
Genético na Simulação de Sistemas
Pa ra ilu strar a ap licabilidade e po tenc ia lidade da
técnica de simulação apoiada por AG proposta.
se rá apresentado aqui um exemplo de aplicação da
ícrramcntu. através da modelagem e s imulação de
um sis tema comp lexo simpli fi cado, com so lução
Ótima con hecida através de um método
matem ático. para efe ito de comparação com a
so lução obtida através da aplicação da técnica
prop os ta .

Ser á cons iderada aqui uma ver são
simpliIicada do problema do ba lanceamento e
produção de uma refinaria de petróleo IEdgH81 . A
figura 5 mostra um esqu ema dos recursos
nec es sários e produtos gerados pe la re finaria .

A tabela I lista as in formações so bre as
porcent agens de cada tipo de petróleo necessárias
no processo de refi no dos produtos. A tabel a
também lista as quantidades es tabelecidas pelo
mercado para cada produto em termos da produção
di ária máxima, e informa custo do processamento .

E I=quanlidadc diúriu petr óleo # I E2;:quantidadt:di ãriu petróleo tl2
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Análise Comparativa de Resultados
Para efeito de comparação de qualidade de
resultados, foi feito um estudo comparativo dos
resultados apresentados para o problema da
refinaria descrito, cons iderando várias
implementações de AO . Na tabela 2, as colunas
corrcs pondcm a03 quatro tipos de implementação
de AO e suas leg endas correspondentes, sendo que
o m étodo proposto ut iliza cru zamento analítico e
taxa de mutaçã o exponencial.

I '\GLU II I taxu AG com taxa AG COIll AG com
de cru zamcntu de cruzamen to cruzamento cruzamento

I I c la"a de 1 e mutação analítico e taxa ana lítico e
Jnula,-'à{) e" poncn ciai de muta ção mu tação

I o.oo: 0.001 exponencial

lIIllII m m
Tabela 2 - Legenda referente às Impl ementações de '
AG

Foi feita a análise gr áfica , comparando os
resu ltado s, na fi gura 7 . onde pod e-s e perceber que
a qualidade das soluções encontradas pelo AO
proposto é mai or , con siderando tamanho de
população com 50 indi vídu os.

288,cm -
286,cm -

o

§ 282cm -:
2(D,cm i
278,cm I

Q
27Ócm :
274,cm ·f
272cm ·'

problema de difícil equacionamento, [Jon93a] sugere
que sejam definidos tamanho da popuiação igual a 200
indivíduos e n úmero de gerações igual a 1000. Com essa
configuração, o método de simulação apoiada por AO
aq ui proposto se mostrou a melhor opção para resolução
do problema considerado.

Conclusões
Este artigo apresentou e avaliou a aplicabilidade da
técnica de AO no apoio à simulação de sistemas,
propondo a uti lização de uma certa configuração de AO
na geração e anál ise de dados de s imulação.

A part ir des sa proposta, foi desenvolvido e
ap resentado um esquema de utilização de AO acoplado a
um sim ulador, que permite o entendimento com re lação
à contribuição que o AO pode dar ao processo de
sim ulação. Seguindo esse esquema, foi desenvolvido um -.
ambiente computacional gráfico baseado em AO para
simulação de sistemas.

Fo i apresentado um exemplo simplificado da
modelagem do problema do balanceamento e produção
de uma refinari a de petróleo, com solução conhecida,
onde pôde ser constatado a aplicabilidade técnica na
resolução de problemas complexos.

Futuramente. será desenvolvido um módulo de
Realidade Virtual , acoplado à ferramenta, que dará ao
projeti sta de sistemas um apoio gráfico efetivo com a
utilização de recurso s de realidade virtual e multimídia.
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Abstract: In this paper, the Genetic Algorithm (GA) is coupled to a Load Flow Program, for voltage
control in Electrical Power Systems. The GA is based on the analogy between optimization and
natural evolution of the species , combining the concepts of selective adaptation and survival of the
firtest. The proposed method was applied to the 14 and 30 IEEE bus test systems. The numerical
results show that the GA's are powerfull techniques to solve this type ofproblems.

Key words: Genetic Algorithm, Load Flow Program, Electrical Power System , Optimal Power Flow.

Resumo: Neste artigo, o Algoritmo Genético (GA) é acoplado a um Programa de Fluxo de Carga
(PFC) , para controle de tensão em Sistemas Elétricos de Potência (SEP) . O GA se baseias na analogia
entre otimização e evolução natural das espécies, combinando os conceitos de adaptação seletiva e
sobrevivência dos indivíduos mais capazes. O método proposto foi aplicado aos sistemas testes de 14
e 30 barras do IEEE. Os resultados numéricos mostram que os GA's são técnicas poderosas para
solucionarem estes tipos de problemas.

1. INTRODUÇÃO

Dentre os métodos de otimização utilizados
para controle de tensão de sistemas elétricos, duas
grandes famílias se destacam: determinísticos e
estocásticos [10].

Os métodos determinísticos mais eficientes
necessitam , na grande maioria, de cálculo de
derivadas da função objetivo para a determinação
da direção de busca para a pesquisa do ponto de
mínimo. O ponto solução obtido é geralmente um
ponto de mín imo local, próximo do ponto inicial.
As suas grandes desvantagens são a necessidade de
cálculo de derivadas e a não garantia do mínimo
global.

Já os métodos estocásticos, não necessitam de
cálculos de derivadas e são capazes de encontrar a
solução global. Porém, o número de avaliações da
função objetivo, necessárias para se chegar à
solução, é normalmente superior ao número
requerido pelos métodos determinísticos.

Dentre os métodos de otimização estocásticos,
encontramos o Algoritmo Genético (GA). O GA,
consiste na analogia entre otimização e a evolução
natural das espécies, combinando os conceitos de
adaptação seletiva e sobrevivência dos indivíduos mais
capazes. A utilização do GA para solucionar problemas,
como controle de tensão em sistemas elétricos de
potência, tem como grande vantagem a robustez do
método em relação aos métodos determinísticos [7-10].

Este trabalho descreve um método de otimização
baseado em Algoritmo Genético (GA), acoplado a um
programa de fluxo de carga, na intenção de se conseguir
um controle de tensão em sistemas elétricos de potência.
O método proposto foi aplicado aos sistemas testes de 14
e 30 barras do IEEE . Os resultados numéricos são
apresentados e discutidos.

2 . CONTROLE DE TENSÃO EM SISTEMAS
ELÉTRICOS DE POTÊNCIA

O problema de controle de tensão em sistemas
elétricos de potência é formulado como um caso
particular do problema de fluxo de potência ótimo, em
que somente o controle de tensão é considerado. O
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cálculo de fluxo de potência em uma rede de
energia elétrica con siste essencia lmente lia
determinação do estado da rede. da distribuição
dos fluxos e de algumas ou tras grandezas de
interesse. como por exemplo. as tensões nas barras
da rede[ 1-6] .

o principal objetivo na otimização de sistemas
elétricos, é operar o sistema de maneira ótima.
Operação ótima significa, por exemplo. a operação
com mínimas perdas e tensões nas barras dentro de
lim ites rigorosamente fixados.

O Fluxo de Potência Ótimo (FPO) é um modelo
de otimização não linear, não convexo, com
potencial de aplicação no planejamento e na
operação de Sistemas Elétricos de Potência (SEP) .
A operação de SEP requer o atendimento da carga,
economia nos recursos disponíveis e observação
dos limites operacionais dos equipamentos. O FPO
procura estados de operação que cumpram estes
três requisitos ao mesmo tempo, minimizando uma
função objetivo sujeita a restrições funcionais não
lineares [2].

Em todo sistema elétrico existe uma série de
equipamentos que controlam determ inadas
variáveis, automaticamente ou não , e cujos efeitos
não foram considerados no modelo apresentado .
Entre esses, temos: controle de magnitude de
tensão por ajuste de taps ; controle de fluxo de
potência ativa por transformador defasador;
controle de fluxo de potência reativa por banco de
capacitores / indutores e controle de intercâmbio
em sistemas interligados.

Os limites de operação mais comuns e
considerados no modelo são: limites de injeção de
potência reativa em barras de tensão controlada e
limites de tensão em barras de carga.

O PFC utilizado no acoplamento, foi
desenvolvido no CPDEE e validado através dos
sistemas testes de 6, 14, 30, 57 e I 18 barras do
IEEE.

3. ALGORITMO GENÉTICO (GA)

O GA proposto neste artigo, chamado de
Algoritmo Genético Simples, consiste na analogia
entre otimização e a evolução natural das espécies,
combinando os conceitos de adaptação seletiva e
sobrevivência dos indivíduos mais capazes. Ele
baseia-se na representação cromossôm ica das
variáveis de otimização, no processo de reprodução
e nos cruzamento e mutação.

Em outras palavras , o GA compreende um conjunto
de indivíduos (população) e um conjunto de operadores
genéticos que atuam sobre a população . De acordo com a
teoria da evolução, somente os indivíduos mais capazes
de uma população sobrevivem , tran smitindo dest a forma
o material genético destes indivíduos sobreviventes para
os seus descendentes. Analogamente. o GA analisa um
conjunto de soluções potenciais devidamente codificado
(codificação binária, isto é. os indivíduos são strings de
bits), que constitui a população . O GA então manipula os
indivíduos mais aptos. utilizando-se dos operadores
genéticos, para a obtenção de uma população otimizada
[9] .

O desempenho de um indivíduo é avaliado por uma
função que será chamada função de adaptação. No
Algoritmo Genético, o problema é naturalmente
formulado em termos de maxirnização . diferentemente
dos outros métodos onde o problema é formulado em
termos de minimização.

3.1. Estágios do Algoritmo Genético

Um ciclo do GA cons iste dos seguintes estágios: (a)
criação de uma população de soluções potenciais
codificadas (indivíduos); (b) avaliação dos indivíduos;
(c) seleção dos indivíduos mais capazes; (d) geração da
nova população através de manipulações genéticas .

A princípio. o GA utiliza uma população de soluções
potenciais criada por um gerador aleatório de valores
lógicos verdadeiro ou falso (codificação binária). Nos
estágios (b) e (c) é feita uma avaliação para a seleção dos
mais capazes. A capacidade de cada indivíduo é
determinada pelo valor da função de adaptação,
relacionada com a função objetivo do problema. Esta
seleção visa determinar os indivíduos genitores para
serem utilizados no estágio (d) . Dá-se o nome de
reprodução à seleção dos indivíduos. Finalmente, no
último estágio, pode-se realçar o papel dos operadores
genéticos como fundamental para a obtenção da solução
ótima.

3.2. Esquemas de Seleção

Os esquemas de seleção fornecem um mecanismo
para a escolha dos indivíduos mais capazes, que
sobreviverão na nova geração. O GA utiliza o esquema
de seleção proporcional. aqui implementado através do
método da roleta.

No esquema de seleção proporcional, um indivíduo
com valor de aptidão}; gera}; / f descendentes. onde f é
a média dos valores da função de adaptação da
população. Um indivíduo com valor da função de
adaptação /; maior que a média dos valores da função de
adaptação da população, gera mais descendentes que no
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caso oposto. Na implementação pelo método da
roleta cad a indivíduo corresponde a um setor
circular de ângulo 21I /; / f Um número gerado
aleatoriamente entre O e 21I determ ina qual o setor
escolhido e o indivíduo correspondente.

3.3. Operadores Genéticos

Ent re os indivíduos que foram se lec ionados no
processo de reprodução, doi s são escolhidos para se
cruzarem . Desde que o cruzamento é realizado com
uma probab ilidade pc , a decisão para executá-Ia é
tom ad a usando um gerador de núm eros aleatórios
para gerar um número entre O e I . Se o número
gerado é inferior a pc, o cruzamento é realizado .
Um segundo número aleatório k (/5, k5, I-I) é
necessário para determ inar a posição de corte na
cade ia de bits . Finalmente, o material genético do
lado dire ito dessa posiç ão de corte é permutada
entre eles.

A O O I I: O O I O
S I I I I : I I O O

k=.f :
A' O O I 1:1 I O O
S ' I I I L O O I O

Esse processo é ilustrado acima para dois
ind ivíduos A e B representados em código binário
com comprimento 1=10 e posição de corte k=4. O
resultado do processo são as duas cadeias de
caracteres A ' e B ', as quais têm caract erísticas de A
e B. Gera-s e assim duas novas possíveis soluções.
Este é o principal mecanismo na produção de novos
pontos a serem testados .

De forma diferente , a mutação -a lte ra bits numa
cadeia de caracteres com a probabilidade de
mutação pm. Esta operaç ão protege o processo de
busca da solução contra perdas de valiosas
caracterí stic as genét icas, durante as operações de
reprodução e cruzamento, pela introdução de novas
informações , permitindo novos pontos serem
testados, aumentado, assim, a probalidade de se
encontrar o ótimo global.

Considere o indivíduo A do caso anterior. Este
processo é realizado bit a bit. Supondo que o quinto
bit (k=5) esteja sob consideração, ge ra-se um
número aleatório entre O e I. Se esse número é
inferior à probabilidade pm , a operação é executada
e o valor do bit é modificado para se obter o novo
indivíduo A '.

3.4. Parâm etros Genéticos

Parâmetros genéticos são entidades que determinam
o desempenho do GA.

Tamanho da População : O tamanho da população
afeta a eficiência do algoritmo. Uma população pequena
acarreta um fraco desempenho. Em contrapartida, uma
população grande previne uma convergência prematura
para soluções locais, além de aumentar o tempo de
computação, tendo em vista que a mesma exige um
maior número de avaliações da função objetivo . O GA
usa tipicamente um tamanho de população entre 30 e
200.

Probabilidade de cruzamento (pc) : a probabilidade
de cruzamento é um valor percentual do número de
ind ivíduos que experímentam cruzamento em relação ao
número total de indivíduos de uma população. Uma alta
probabil idade de cruzamento, em um GA sem eletismo,
faz com que indivíduos, com alto desempenho, sejam
eliminados antes mesmo que a seleção possa produzir
aperfeiçoamentos . Por outro lado, uma baixa
probabilidade de cruzamento pode convergir lentamente
devido à baixa taxa de exploração das características
genéticas. A probabilidade de cruzamento utilizada pelo
GA varia entre 0 ,5 e 1,0 .

Proba/idade de mutação (pm): a probabilidade de
mutação é um valor percentual do número de bits
escolhidos aleatoriamente para serem alterados em
relação ao número total de bits da população . Uma baixa
probabilidade de mutação não permite a restauração da
diversidade da população, ao passo que uma alta
probabilidade de mutação resulta em uma busca
essencialmente alea tória. A taxa de mutação utilizada
pelo GA varia entre 0,00 I e 0,05 .

4. ACOPLAMENTO ENTRE UM PROGRAMA DE
FLUXO DE CARGA E UM GA

Qualquer problema de flu xo de carga pode ser
acoplado a um Algoritmo Genético via uma função
objetivo , conforme dito anteriormente. Em GA a função
objetivo é formulada em termos de maximização, com
uma função não negativa em todo o domínio de
definição do problema [10].

O problema de otimização não linear de Controle de
Tensão em Sistemas Elétricos de Potência pode ser
formulado matematicamente como um problema do
tipo:

A = I O
A ' = I O

O: I : I O O I O
0 :0 : I O O I O
1.:=5

minimize
sujeito a
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onde:

o problema acima pode agora ser transformado
em uma forma adequada ao Algoritmo Genét ico,
isto é, em forma de maximização .

x E Rn vetor de variáveis de otimizocão:
X
lll ill , X /lll lX limit es de mínimo e máximo em x:
ftx) função objeti vo;
g/r), h/r) vetor de rest rições de
desigualdade.

o ( )_ , representado em (2), significa que
somente restrições violadas são consideradas; Vi ,
V ".'i(1 vr: Vmax - ' -i , i e i sao, respectivamente, as tensoes
calculada , especificada , e limites na iésima barra de

Q O nün O IIIIIX - I d .carga; i ' _; e _i sao os va ores e reativos
calculado e os respectivos limites na iésima barra
de tensão controlada ; ex e À são parâmetros de
penalidade utilizados para enfatizar mais ou menos
determinados termos do somatório .

• No estag io de avaliação. a cada indi víduo
corresponde 11111 valor da função objetivo, avaliada
com os resultados do programa de fluxo de carga
(PFC)

• ,..j seleção dos indivíduos ma is capu:::es e a criação
da no va população através de manipulações
geneticas são f eita s da forma como apresentada.

Em resumo. o algoritmo simplificado de um algoritmo
genético para otim ização de problemas não lineares
restrito é apresentado a seguir:

Tab. I - Sistema 1-1 barras IEEE.

I V I I

programa Principal
geração = O:
geraç ão da população inicial./. i E (1 ,.... NBPVl :
avaliação dafunção !J{r) (execução do PFC):
faça enquanto (geração :s; máximo de gerações]

geração = geração + I :
reprodução: (seleç ão dos so breviventes)
cruzament o:(operação entre pares de

indivídu os escolhidos
aleat oriamente com uma
probabilidade pc):

mutação: (operação aleatória sobre
11m indi viduo esco lhido com
uma probabilidade pm) :

avaliaç ão dafunção para cada geração
fim do faça enq uanto
fim do programa principal

Foram realizados testes com o sistema de 14 e 30
barras do IEEE, cujas características principais são
apresentadas nas tabelas I e 2.

5. TESTES COMPUTACIONAIS

(2)

(3)fr(x) = [.ff(x) + E ]

111 m /1
.O'( x ) =I(I;- 1;" 1' ) +uI (g,rx)).:+), I (V XI).:

1= / 1-= / I :· '

g. tx).« tVi - 1'/IIill)(Vi - 1'lIIlIr)

h;(x ) s (Qi - Q:/I i/l )(Qi - Q:/I"" I

minimize

onde:

Usando uma transformação como nos métodos
de penalidade , o problema original (I), pode ser
reescrito como um problema de minimização
irrestrita. Neste caso, a função objetivo é uma
combinação ponderada dos termos representando
os valores programados para as tensões nas barras
de carga e das penalidades relativas à violação das
restrições operacionais (limites de tensão nas barras
de carga e limites de reativos nas barras de tensão
controlada). Assim, o problema original se
transforma em:

maximize

onde E é simplesmente uma constante que deve ser
ligeiramente superior ao módulo do valor mínimo
de .ff(x) se .ff{-,) é inferior ou igual a zero e
ligeiramente superior ao negativo do mínimo de
.ff(x) se fftx) é maior que zero. A análise de alguns
resultados com essa função aptidão tem mostrado
que se acelera a convergência do algoritmo [10].

A metodologia é resumida como se segue :

• Forma-se aleatoriamente uma população de
possíveis soluções (indivíduos), codificados
como descrito anteriormente.

Tab. 2 - Sistema 30 barras IEEE.

I I I :T
onde :

NBPV - Ir de barras de tens ão controlada.
NL - ,r de linh as de transmissão.
NT - ,r de transformadores em fase.

Para o sistema de 14 barras as variáveis de controle
são as tensões das barras de tensão controlada 2, 3. 6, e
8, totalizando quatro variáveis de otimização
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representadas por strings de 16 bits por variável. O
valor desejado para as tensões em todas as barras
de carga é de 1.00 pu e os limites máximo / mínimo
são 1.10 pu e 0.90 pu, respectiv amente .

Os limites da geraç ão de reativos nas barras de
tensão controlada são dados na tabela 3. Os valores
dos parâmetros de penalidade a e À utilizados são
10000 e 300, respectivamente.

Tab. 3 - Limites de reativos - Sist. 14 Barras.
Barra Qmin Qmax
2 -0.4000 0.5000
3 0.0000 0.4000
4 -0.0600 0.2400
5 -0.0600 0.2400

geração

Fig. I - Sist. 14 barras , curva característica
valor da função x geração.

Os seguintes parâmetros genéticos, foram
utilizados para este caso: tamanho da população
igual a 30; probabilidade de cruzamento igual a 0.8
e probabilidade de mutação igual a 0.010. O ponto
ótimo encontrado é representado na tabela 4, em
que os desvios dos valores calculados em relação
aos desejados foram minimizados.

Para o sistema de 30 barras as variáveis de controle
são as tensões das barras de tensão controlada 2, 5, 8, II
e 13, totalizando cinco variáveis de otimização
representadas por strings de 16 bits por variável. O valor
desejado para as tensões em todas as barras de carga é de
\.00 pu e os limites máximo / mínimo são \.lO pu e 0.90
pu, respectivamente.

Ponto ótimo enconirado.I 1.043 I 1.021 I 0.975 '-\,-04-4-

Tab. 4 - Resultado Numérico - Sist . 14 barras .

Os limites da geração de reativos nas barras de tensão
controlada são dados na tabela 5. Os valores dos
parâmetros de penalidade a e À utilizados são 10000 e
300, respectivamente.

Barra V Q
2 --- 0.2075
3 --- 0.2071
4 1.019 ---
5 1.024 ---
6 --- 0.1625
7 1.006 ---
8 --- 0.2269
9 0.988 ---
lO 0.978 ---
Ii 0.973 ---
12 0.960 ---
13 0.958 ---
14 0.955 ---

Tab. 5 - Limites de reativos - Sist. 30 Barras .
Barra Qmin Qmax
2 - \.0000 1.0000
5 -1.0000 1.0000
8 0.0000 3.0000
II 0.0000 3.0000
13 -1.0000 3.0000

Os seguintes parâmetros genét icos, foram utilizados
para este caso: tamanho da população igual a 30;
probabilidade de cruzamento igual a 0.8 e probabilidade
de mutação igual a 0.010. O ponto ótimo encontrado é
representado na tabela 6, em que os desvios dos valores
calculados em relação aos desejados foram minimizados.

A evolução do GA para o sistema de 14 barras
do IEEE pode ser visualizada na figo I, onde é
representada uma curva característica do valor da
função de minimização Rara os melhores
indivíduos de cada geração. Y

Ponto ótimo encontrado.
-' 0.911 I 0.991 I \.062 I 1.050 I 1.098 I

A evolução do GA para o sistema de 30 barras pode
ser visualizada na Fig. 2, onde é representada uma curva
característica do valor da função de minim ização para os
melhores indivíduos de cada geração.
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o estudo mostrado neste artigo, visa demonstrar
a aplicação do Algoritmo Genético acoplado ao
Programa de Fluxo de Carga para ot imização de
Sistemas Elétricos de Potência, onde a função
objetivo é a minimização do desvio de tensão em
relação ao valor nominal. A forma como foram

Barra V Q
2 --- 0.2739
3 \.001 ---
4 \.001 ---
5 --- 0.5704
6 \.016 ---
7 0.998 ---
8 --- 1.3674
9 1.014 ---
lO 1.007 ---
1i --- 0.1845
12 \.021 ---
13 n_ 0.6052
14 1.006 ---
15 1.002 ---
16 1.008 ---
17 \.001 ---
18 0.991 u_

19 0.988 ---
20 0.992 ---
21 0.995 ---
22 0.996 ---
23 0.993 ---
24 0.990 ---
25 1.001 ---
26 0 .983 ---
27 1.016 ---
28 1.021 ---
29 0.996 ---
30 0.985 ---

Tab. 6 - Resultado Numérico - Sist. 30 barras.

Fig. 2 - Sist. 30 barras, curva característica
valor da função x geração.

7. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

representadas as funções de penalidades utilizadas
(limites de tensão nas barras de carga e limites de
reativos nas barras de tensão controlada), tem mostrado
resultados encorajadores em comparação aos trabalhos
encontrados publicados em outros artigos [9] . Os
resultados numéricos mostraram a eficiência desta nova
abordagem, das funções de penalidades, na resolução do
problema de Fluxo de Potência Ótimo.

[I] H. W. Dommel, W. F. Tinney, "Optimal power
flow solutions", IEEE Trans., 1968 , PAS-87, 1866-
1876.

[2] M.T.Vasconcellos, A. Santos Jr. , "Caráter
Multiobjetivo do fluxo de Potência Ótimo", XI
Congresso Brasileiro de Automática - Anais vol I,
São Paulo, 02-06 Set (1996).

[3] M.T.Vasconcellos, A. Santos Jr. , V. F. da Costa,
"Minimização das Perdas de Transmissão como
Critério de Melhoria da Estabilidade de Tensão",
XI Congresso Brasileiro de Automática - Anais vol
I , São Paulo, 02-06 Set (1996) .

[4] Monticelli, Alcir José - "Fluxo de Carga em Redes
de Energia Elétrica", Ed. Edgard Blücher LIda, São
Paulo, 1983.

[5] Vincens, Ricardo Alberto Loss - "Fluxo de Potência
Otimizado, Usando o Modelo Desacoplado,
Programação Não-Linear e Técnicas de
Esparsidade" , Dissertação de Mestrado, UFMG,
Belo Horizonte, 1979 .

[6] Baracho, Franscisco Ricardo Abrantes Couy -
"Estabilidade de Tensão em Sistemas Elétricos de
Potência", Dissertação de Mestrado, UFMG, Belo
Horizonte, 1992 .

[7] K. Iba . "Reactive Power Optimization by Genetic
Algorithm" . IEEE Transactions on Power Systems,
9(2):685-692, May 1994 .

[8] Y. Lee, X. Bai, and Y. Park. "Optim ization Method
' for Reactive Power Planning Using a Modified
. Simple Genetic Algorithm". Presented at the 1995
IEEE Power Enginnering Society Winter Meeting,
paper 95WM133-9PWRS, Jan.lFeb. 1995.

[9] Carlos R. R. Domellas, Djalma M. Falcão, Antônio
L. B. Bornfim, "Otimização do Despacho de
Reativos Utilizando Algoritmos Genéticos", XI
Congresso Brasileiro de Automática - Anais vol I,
São Paulo, 02-06 Set (1996).

[10] João A. Vasconcelos, R. R. Saldanha, L.
Krahenbühl, A. Nicolas, "Algoritmo genético
aplicado à otimização em eletromagnetismo", Artigo
enviado ao Congresso Brasileiro de
Eletromagnetismo, UFSC, Florianópolis, 1995.

504020 30
geraçao

10

6 . CONCLUSÃO

O.

0.8

1 _

.g 0.7

g- 0.6
:>
'; 0 ,5

" 0,4

0 ,3

0.2

0.1

o .

294



------- --

Identificação Relevante para Controle Preditivo
Utilizando Algoritmo Genético

J .F . FARDIN 1

L.V.R. DE ARRUDA 2

W.C. DO AMARAL3

lUniversidade Federal do Espírito Santo - CT - ELE
Caixa Postal 01-9011 , 29060-970, Vitória - ES, Brasil

2Centro Federal de Educação Tecno lógica do Paraná - CEFET /PR
Av. 7 de Setembro , no.3165, 80230-901, Curitiba - Parana, Brasil

3Universidade Estadual de Campinas - FEEC - DCA
Caixa Postal 6101 , 13081-970, Campinas - SP, Brasil

Abstra et. This works shows a genetic algorithms(GA) application in paramet ric identification
of discr ets systems into a relevant identification approach to predictive control (LRPI). In this
approach , the models identifieds are reduced modeis order but the cost functions that will
be minimized present non -linearities and they are compose of high arder polinomiais . It is
used an otimization method th at no involves the calculations of derivateds, Iike is the case of
geneti c algorit hms. The applicat ion of th e GA is ilustrated through simulateds examples and a
performance comparation with the LRPI identification method is also realized.

R esumo. Est e trabalho apresenta uma aplicação dos algoritmos genéticos(AG) na identi-
ficação paramétrica de sistemas discretos dentro de uma abordagem de identificação relevante
para cont role preditivo(LRPI). Nest a abordagem, os modelos identificados são de ordem redu-
zida mas as fun ções cust o a serem minimizadas apresentam não -linearidades e são compostas
de polinômios de ordem alta. Utiliza-se um método de otimização que não envolva o cálculo
de derivadas como é o caso dos algoritmos genéticos. A ap licação do AG é ilustrada através de
exemplos simulados e uma comparação de desempenho com um método de ident ificação LRPI
é também realizada.

1 I n t r o d u ção

Em 1962 J .H.Holland apresentou os princípios bá-
sicos do algoritmogenético(AG) [5]. Desde então, o
AG passou a ser usado em diversas áreas inclu indo
identificação de sistem as e controle robusto [2], [7],
[8], [6]. Um dos asp ectos mais atra t ivos do AG é
que ele é um a técnica de bus ca global e paralela ava-
liando diferentes pontos no espaço de parâmetros ,
facilitando a convergência na dire ção da solução
global sem que seja necessário um espaço de busca
diferenciável ou contínuo .

POl; outro lado , a teoria de identifi cação de sis-
temas tem encontrado aplicações práticas em áreas
t ã.o diversas tais como estatíst ica , economia, pro-
cessament o de sin ais e imagens , geofísica , biologi a ,
cont role de processos e qualquer outro domínio em
que um modelo din âmico do sistema deva ser ob-
tido a partir dos dados de entrada e saíd a do sis-
tema. Existem vários métodos de identifi cação a

disposição de pesquisadores e técn icos que podem
ser selecionados de acordo com o sistema específico
a ser modelado.

Em especial, no caso de ap licações de con-
tro le adaptativo de processos, os métodos de ident i-
ficação são obtidos a partir da minimização de uma
funç ão custo que pode ser diferenciada quando há
linearidade dos parâmetros do modelo . No caso
de identifi cação relevante para controle preditivo
(Long Range Prcdictive Identification), devido à ne-
cessidade de se ter critérios compatíveis para con-
trole e identificação, a função custo a ser minimi-
zad a na obtenção do modelo do processo deve levar
em conta um horizonte de previsão múltiplo como o
usado no cálculo da lei de controle [11], [12]. Além
disso , os métodos de identificação tradicionais fa-
lham quando o modelo usado apresenta erros es-
truturais (modelos de baixa complex idade) devido
à pres ença de dinâmicas não-modeladas. o que é
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Deseja-se estim ar os pol inômios A e B a par-
t.i r das medidas y(t) e 7/.(i) . A fun ção custo a ser
mi nimi zada cons iderando a est ra tégia LRPI [11] é

sendo y(t) e v.(l) , respecti vamen te, os sinais de :;a-
ida e entrada para o tempo t. O termo da per-
turbação é,(t) cons idera os efeitos das din àm icas
nâo- modelad as ((i) e a con tribuição do ruído v (l)

frequente em con trole de processos uma vez que os
con troladores são proj etados para atuarem apenas '
em torno de um dos pontos de op eração do pro-
cesso [13].

Tentando contorn a r es tes prob le-
mas, Shook et al. propuseram um método LRPI
baseado no algo ritmo de Gauss-Newton que com-
binado a um controlador do tipo GPC i Genercíis ed
Predictiue Coniro ller s tem apresentado resu lt ados
promissores no caso do contro le preditivo em pre-
sença de dinâmicas não-modeladas . Este método
apresenta porém alguns problemas [11]:

A( - I ) 1 -I + - 11q = + a1q .. .. + anq

B( - I ) b b -1 b - 711.q = 1 + 2q + .. .. + rn -l-L q

é,(t) = v (i ) + ((i.)

(2)

(:3)

(4)

(i) A necessidade de se ca lcular as segundas de-
rivadas dos pred itores a fim de se ob ter lima
aproximação para a matr iz hessiana da função
custo.

N N O

hRPJ(t.,O) = L L (y(t) - y(t·li - j))'.! (5)
/.=1 j=N1

- y(i ))oilY li - j)
oO(i - 1)

J\''2

ê(t) ê(t - 1) + P(i.) L (Y(t li - j)
j=N,

Disto res ulta qu e os preditores j > 1 são nâo-
linear es nos par âmetros e a fu nção cus to( 5) não é
calculada facilmente , não sendo possível uma solução
direta do tipo mínimos quadrados.

Para contornar estes problemas , Shook et ai . [11]
desenvolveram um método de est im aç ão LRPI. ba-
seado numa aproximação do algo ritmo de Gauss-
Newton corno mostrado a seguir:

em que Ú(t. - j ) é o valor pr ev isto para a saída y(t)
dada lim a informação até o tempo (t -j) sob re um
horizonte de previsão N'2 - N 1 e N'.! > N 1 . Quando
N'.! = N 1 nós temos a função custo dos Mínimos
Quadrados . No caso de j > 1 o preditor é não-
linear nos parâmetros e a função custo (5) é não-
linear , não-quadrá t ica .

Para o modelo de sa ída em (1) o preditor j-
passos-a frente pode ser calculado como [13]

)

( LO)

j -I
ej =- L Ciàj - i

;=0

No - I
I, = - L Ci àj +No- i ,

i = O

à'n+1 = àn +'2 = .. .=O

y(i li - j) =Gj (q-1 )u(t. - 1) + q- j Fj (q - 1 )y('1) (G)

1 = E j(q-l) Aj(q-l )+ q-j Fj( q- I) (I)

Gj(q -I) = Ej(q -J)Êj(q-J) (8)

sendo o polinômio Ej (q- l ) mô nico e com ord em
(j - 1) e o polin ômio Fj(q -I) tem ordem (11 - L).
Cada termo destes po linômios é calculado como se-
gue:

(ii) Dependen do das condições iniciais, o algoritmo
pode convergi r para um conjunto de par âme-
tros completamente errado.

A(q-1)y(t) = B(q -1)U(t - 1) + ,;(i ) (1)

Dentro da abordagem LRPI e pro curando uma
solução pr inc ipalmente para os problemas (i) e (ii)
citados acima, propõe-se neste trabalho , a utilização
dos algori tmos genéticos na identificação de pará-
me t ros de um modelo de ordemrecluz icl a (p resen ça
de dinâmicas não-modeladas) para sistemas linea-
res , discretos e invarian tes no tempo.

O artigo é organizado como segu e: na seção
dois ap rese nta-se brevemente a abordagem LRPI
e seus princi pais métodos ; na seção tr ês as carac-
teríst icas do a lgoritmo genético utilizado são dis-
cutidas; na seção quatro o método LRPI proposto
em [3] é comparado ao algoritmo genético a través
de exemplos simulados. Po r fim, as conclusões e
pe rspectivas são discu t idas na seção cinco .

(iv) Não se pode afirmar que existe um ponto de
converg ênc ia único quando se est ima modelos
de ordem reduzida..

2 . Identifica ção Relevante para Controle Pre-
d itivo (LRPI)

Métodos de con trole preditivo do t ipo GPC e EP-
SAC calculam 'as leis de controle a partir de um
número grande de previsões das saídas fut uras do
processo . Assim, dentro da abordagem LRPI, pro-
cura-se um estimador que também seja resu ltante
da minim ização de uma função custo que leve em
conta um horizonte de prev isão maior que 1 [11].

Nest a abordagem considera-se o processo re-
presentado por um modelo CARMA:

(iii) Para horizontes de previsão maiores que 10,
o algoritmo, apesar de recursivo , necessita de
muito tempo e o esforço computacional au -
menta consideravelmente.
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3 .1 Operadores - representação de ponto
flutuante

S / v ( )VI··V/,; ,W/'; +I"Wm
s/1o (WI ..W/,; , V/';+I"Vm),

af [O..I].+ (1- a)s;;; ,/S10
s/v as;;; + (1 - a)

Os operadores recombinação e mutação apresenta-
dos a seguir foram escolhidos de aco rdo com Mich a-
lewicz [9], [10] . O vetor de solu ção será considera do
descrito por :

Par a evitar que estes novos parâmetros dos vetores
de solução estejam fora dos seus domínios é usad a
a propriedade dos espaços convexos:
Ex iste um aé[O, 1] tal que

s/v (VI"V /,;, w/,;+la +W/,;+l(l - ·a) ..
...wma + wm(l- a) )

s/1o (WI"W/,; , V/'; +la + v/,; +I (1 - a)..
• .. 1Jma + vm(l - a) ) .

em particular. O mecanismo de seleção mais co-
mument e usado é o da roleta de probabilidade [4].

Após a seleção , os indivíduos escolhidos vão
se combinar através dos op eradores genéticos cha-
mados recombinação e mutação . Estes op eradores
são cons tru ídos de manei ras distintas d ependo se a
repr esentação usada for binária ou ponto flutuante.

Neste art igo escolheu-se a representação em
ponto flutuante que gera algoritmos mais rápidos
e mais precisos [9].

R ecombinação aritmética - quando um par de
vetores de solução (ou indivíduos) s, e S10 são re-
combinados , o resultado é

3.1.1 Recombinação:
Recombinação simples - uma vez selecionado
um pa r de vetores de solução (ou indivíduos) Sv

e S10 eles são recombinados a partir do k-ésimo
parâmet ro tendo como resul tado

send o l ' um número rand ômico entre O e 1, e a
solução S10 deve ser melhor que Sv para proble-
mas de maximização e o cont rário par a problemas

R ecombinação heurística - este op erador gera
somente um a nova soluç ão. Pode gerar nenhuma,
mas nunca du as novas soluções . Considere du as
soluções Sv e S1o ' Uma nova solu ção , após a aplica-
ção deste operador será

s/. = 1'(s1o - sv) + S10

No entanto , como discu t ido pelos autores [11], este
algoritmo apresenta os prob lemas (i) a (iv) listados
anteriormente.

Por out ro lado , a partir de uma análise no
domínio da frequência do comportamento e pro -
priedades das funções custo LRPI e Mínimos Qu a-
dr ados , Fardin [3] desenvolveu um algor itmo LRPI
composto por um est. imador do tipo Mínimos Qua-
dr ados In crementa i [1] e um filt ro capaz de emu lar
o comportame nto de um est imado r LRPI.

Os algorit mos dis cutidos acima não são resul-
tantes da ot imização dir eta da função custo ( 5)
e portan to ca lculam apenas aproximações par a os
estimadores . Assim , a fim de se obt er os valores
de par âm etr os que sejam realmente resul tan tes da
otim ização da função custo LRPI , uti liza-se nest e
trabalho um algor itmo genético como discutido a
seguir.

P (t - 1)-1 + f . - j) )
j =N, fJB(t - 1)

* ( fJYY1 t _ j) )T
ôB(t - 1)

3 Conceitos Básicos - Algoritmo Genético
Os AG constit uem um a classe de algoritmos de
busca estocást ica baseada nos conceitos de seleção
na tura l e genét ica. Cada veto r de solução possível
para o prob lem a a ser resolvido é considerado um
ind ivíduo composto por um conj unto de par âme-
t.ros. O conj unto dest.es ind ivíduos consti tui um a
popul ação que evolui de geração em geração at ravés
de um mecanismo de seleção e ap licação dos ope -
rador es genét icos .

O AG começa pela criação de uma população
ini cial que po de ser encont ra da aleatoriame nte . A
representação mais clássica par a os vetores de so-
lução ou indivíduos é a bin ári a po r sua simplici-
dade. Recen temente , começo u a ser usada a repre-
sentação com pon to flu tu an te. Nesta representação ,
cada parâmetro do vetor de solução é selecionado
dentro do domínio desejado e os opera dores são
projetad os para preservarem esta. cond ição. Con-
forme Michalewicz [9] a repr esentação em ponto flu-
tuante é melhor no que concern e a. precisão. Nest e
aspecto, sabe-se que para aument ar a precisão da
representação binári a é necessário aumentar o nú -
mero de bi ts to rnando o algoritmo mais lento.

A parti r da população inicial é feit a um a sele-
ção dos indivíduos que irão interagir e dar origem
a novos indivíduos formando um a nova população .
O mecanismo pelo qual é feit a a seleção det ermina
o número de reproduções que terá cada indi víduo
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com d = 2 ede minimi zação. A nova solução gerada pod e não
ser fact ível , então , deve -se gerar um novo n úmero
randômico l ' e uma nova soluçã-o. Se após n ten-
tativas não se cons eguir um nova solu ção que seja
factível , é porque neste caso nenhuma nova solução
será gerada pela aplicação deste operador.

1 - 2.14q -1 + 1.5549q - 2
-0.4387q-3 + 0.042025q-4
0.01 + 0.0074q -1 + 0.0 00924q - 2
- 0 .000017642q-3 (12) .

3.1.2 M u t a çã o:

Mut a ção uniforme - este oper ador gera uma
Única solução nova a partir de um a Única solu-
ção da geração anterior. Um a vez selecionada um a
solução sv, escolhe-se um com pon ente rand ôrn ico k:
deste vetor de solução produzindo um novo vetor
de solu ção dado por

sendo v' k um valor randômico selecionado dentro
dos limites do parâmetro k ,

Mutação de contorno - este op erador é um a
variação do operador mutaçào uniforme, com v' k
sendo um dos valores , máximo ou mínimo , dos li-
mites do parâmetro.

O modelo para o qual se desej a est imar os
par âmetros é

y(t)

(13)

sendo o sina l de ent rada u(t) um ruído br anco N (O , 1) .
O número de amostras usado é 250 . ' .

O algoritmo gen ético otimizaa função cus to (5) ,
com o pred itor Ü(t lt -j) calculado pelas equações (6)-
(10).Os parâmetros usados na simulação foram es-
colhidos conforme recom end ado na lit er a tura e lis-
tados a seguir:

M u tação n ã o-uniform e ;/ este é um operador
para ajuste fino. Considere um vetor de solução
s; no qual o Vk foi selecionado par a esta
mutação . O vetor de solu ção novo será

V'k = {

s'" (V1 . ' V'" " vm) ,

Vk + /::"(t, maxl(k) - vd
Vk - /::"(t, V k - minl(k))

se d =O
se d = 1

probabilidade de recorn binaçâ o simples 0.5
probabi lidade de recombinação aritmét ica 0.5
probabilidade de recombinação heurística 1.0
probabi lidade de mutação uniforme 0.(')8

probabilidade de mutação não-uniforme 0..07
parâmetro de não-uniformidade b 2.0

dimensão da população 70

sendo d um dígito binário rand ômico, maxl e mini
são os valores máximo e mínimo dos limites do
parâmetro . A fun ção /::"(t , y) é calcu lada como

t
/::"(t , y) = y .l'.(l - T)b

Pode acontecer ap ós a ap licação dos operado-
res, qu e as novas solu ções não alcan cem um valo r
da fun ção obj et ivo igual 011 maior que as antig as .
Neste caso, para a composição da nova geração,
existem est ra t égias elitist as como copiar uma ou
mais das mel hores soluções da geração ante rior para
a nova.

O operador mutação uniforme é aplicado em
todos os parâmetros do vetor de solução selecio-
nado para passar pela mutação. É usada a estr a-
tégia elit ist a de cop iar a melhor so lução da gel'a-
ção anterior para a nova geração se aquela for 111('-

Ihor que a atual. Os limites conside rados para cada
parâmetro são :

- 2.5 :s a1 :s - 1.5
0.5:S 02 :s 1.0

- 0.05 < &1 :s 0.05
-0.02:S &2 :s 0.02

4 R esu ltados

Nest a seção o algoritmo genético discutido acima
é usado 'para estimar os parâmetros de um modelo
de ordem reduzida (nâ + nb =4) para um sistem a
invariante no tempo de ordem (na + nl: = 7) . O
sistema [14] a ser simulado é descri to por

- cl BO( - 1)5'0(q-1) = q q
T AO(q-1 ' 4JV=O,T = 18 (11)

As Figuras 1 e 2 mostram os parametros iden-
t ificados pelo algoritmo genético considerando o ho-
rizonte de pr evisâo igual a 50.

Para que se possa fazer uma comparação do
desempenho do algoritmo genético , o sistema (11)
foi também identificado usando o método LRPI
desenvolvido em [3],(LRPI-MQI). Todas as consi-
derações sobre o sist ema e o modelo são mantidas
na aplicação dest e algoritmo cujos resultados são
apresent ados nas Figuras 3 e 4.
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â] - 1.7487 -1. 7508
â2 0.7748 0.7739
6] 0.0097 -0.0053
b2 0.0154 0.0272

I Parâmetros I AG I LRPI-MQI I

.,,:-- ---,..- ----;;;;-- - - --:!

Figura 1: Parâmet ros est imados a] e a '2.

250200100 150
amostras

50
- 0.6

0
.'-- - -:'::- - - :::-- - ---,-::--- - -=-- - ___=_'.,,,_"1I1:-

Figura 2: Parâmetros est imados &] e &'2 '

,
,

",

,
,
,

"
a

F igura ;3 : Parâmet ros es timados a] e a'2.

""'I
0<.[ I

- 0 010 100 rsc <'1>0

Figura 5: Saidas real e est imadas . Linha cheia,
saída real. Linha tr acejada, saída est im ada com o
algoritmo genético . Linha pontilhada, saída esti-
mada com o algoritmo LRPI-MQI

ritmo genético, vemos qu e em torno da ge ração 50
os parâmetros do po linômio Â conv ergem. Nesta
mesma gera ção .os parâmetros do polinômio Ê já
estão bem próximos do valor para o qual irão con-
vergir , o que ocorre próximo a geração 100. Quando
comparamos estes resultados com os obtidos com
o algoritmo LRPI-tvIQI , vemos que as estimativas
são aproximadas e os dois modelos obtidos são sa-
tisfatórios conform e mostra a Figura 5 . Este re-
sultado está coerente com a afirmação ( iv) de qu e
não se pode garantir uma solução única quando se
trata de modelos de ordem reduzida. Observa-se
também que os estimadores dos parâmetros usando
o método LRPI apresentam uma vari ância maior
que os obtidos com o algoritmo genético . Isto por-
que o método LRPI é mais suscetível aos err os,
devido as dinâmicas não-modeladas, qu e os algo -
ritmos genéticos .

Figura 4: Parâmetros estimados h e &'2 .

A tabela a seguir list a os valores médios para
os quais os parâmetros est im ados pe los algoritmos
genético e LRPI-MQI convergir am.

As saídas real e as est imadas uti lizando os mo-
delos obtidos' com o algoritmo geneti co e o algo-
ritmo LRPI-MQI são apresentadas na F igura 5.

An a lisando os resul tados ob tidos com o algo-

5 Conclusão

o obj etivo deste artigo foi usar o algoritmo genético
como um est im ador de parâmetros para um sis-
tem a dentro de um contexto de identificação re-
levant e para contro le preditivo . Sabe-s e qu e as
condições de convergência do AG não são conhe-
cidas , mas , como nos casos apresentados na lite-
ratura , os resu lt ados dest e artigo mostram qu e o
algoritmo genéti co converge para o conj u nto de pa-
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rárnet ros corretos e com desempenh o semelhan te
ao algoritmo LRPI-MQI usadu para. comparação.
Estes resultados mostram que a est imação de pa-
râmetros feita pe lo algoritmo genético é eficiente e
esta metodologia pode ser usada nos casos em que
as técnicas convencionais não podem ser ap licadas .
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Abstract: This work concerns the evaluation of a fuzzy controller with discretized input and output
signals, presently under development in an integrated circuit formo The controller has a fixed
number of predefined membership functions and the roles can be altered by software. The
particular example used to evaluate the proposed fuzzy controller is the classical problem of
parking an autonomous vehicle.

Resumo: O objetivo deste trabalho é avaliar o desempenho de um controlador nebuloso a ser
implementado na forma de circuito integrado e que apresenta quantízação dos sinais de entrada e
saída. A avaliação é baseada no problema aplicativo clássico que consiste em estacionar Um veículo
autômo em uma zona de manobras: O desempenho do controlador proposto é comparado, para
diversosvalores do número de bits de quantização, com os controladores apresentados na literatura.

O
-90 O 90 180 210

Figura 2 Funções de Pertinência para entrada <I>

x

neg nep pop pog
1

o-+---f--''---f---''--+-------f-.
O 25 50 . 75 100

Figura 1 Funções de Pertinência para entrada x

1

triangulares, com exceção daquelas localizadas nas
extremidades que apresentam forma trapezoidal . Para
efeito de descrição ao longo do presente texto, as funções
de pertinência consideradas são as apresentadas nas
Figuras 1 a 3.

O controlador nebuloso estudado neste trabalho possui
uma arquitetura clásica, como a apresentada em
[passino (1995) e Bühler (1994)] e encontra-se em
processo de implementação na forma de circuito
integrado. São os blocos fundamentais o de
Nebulização, o de Inferência e o de Desnebulização.

Este trabalho objetiva apresentar os resultados da
análise do efeito da quantização no controle nebuloso
de um veículo auto-guiado. O estudo dos efeitos da
quantização foi motivado pela necessidade de se
avaliar o desempenho do circuito integrado que realiza
as funções de um controlador nebuloso, ora em fase
adiantado de projeto dentro do programa
CNPq/ProTeM-CC/Sm2•

Introdução

Arquitetura do Controlador Nebuloso

Os termos lingüisticos usados para representar os
diferentes conjuntos nebulosos tanto das variáveis de
entrada do nebulizador quanto para a variável de saída
do desnebulizador são: neg == negativo grande, nem ==
negativo mediano, nep == negativo pequeno, ze == zero,
pop == positivo pequeno, pom == positivo mediano e pog
== positivo grande. As funções de pertinência são
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u

de pertinência, para cada antecedente das regras,
mediante simples circuitos combinacionais. A figura 4
apresenta o bloco de nebulização que possui 5 funções
de pertinência fixas que recebem o valor I; obtido a
partir de um conversor NO e armazenado no registrador
REG. Os valores do grau de pertinência são calculados
utilizando a representação apresentada nas tabelas 1 e 2.

o 123
Figura 3 Funções de Pertinência para saida u

o número de bits de quantização é tomado, para efeito
de ilustração, como sendo de 7 bits para as variáveis
de entrada e saida e 4 bits para o valor do grau de
pertinência variando no intervalo [0,1]. A codificação
das funções de pertinência para uma dada entrada 1;,
proposta por [D'Amore (1997)] é:

sendo 1;6 o bit mais significativo e as funções de
pertinência são da forma:

onde xxx representa a variável lingüistica associada
aos diferentes conjuntos nebulosos. Para ocaso de
funções de pertinência ilustradas nas Figuras I e 2,
apresenta-se as correspondências nas Tabelas I e 2,
considerando duas entradas 1;1 = Xe 1;2 = <1>.

controLx

Figura 4 Bloco de Nebulização

O sinal control_x permite que se faça a varredura dos
antecedentes das regras que são utilizadas no bloco de
inferência.

O bloco de inferência é constituído de um circuito que
realiza função min (para implementar a regra de
[Mamdani (1974)] e um seletor (DEMUX) que
apresenta o valor w, correspondente à função de
pertinância da saida, de acordo com as regras como as
apresentadas na Tabela 3, a serem acumulados nos
blocos add_xxx do bloco de desnebulização.

.
Tabela 1: Funções de Eertinência Eara a entrada x: Tabela 3: Exemplo de Regras (regras 1 a 25) :

"">, .

.. P.-...ll.?,(l ..
0001111 0000 0000 0000 0000
001 1111 0000 0000 0000 0000

o 1 o 1;31;21;11;0 o o o o o o o o o o o o
o 1 1 o o o o /;3/;2/;1/;0 /;3/;2/;11;0 o o o o o o o o
1 o o o o o o o o o o /;3/;2/;1/;0 1;31;21;11;0 o o o o
1 o 1 o o o o o o o o o o o o /;3/;2/;1/;0 1;31;21;11;0

1100000 0000 0000 0000 1111
1110000 0000 0000 0000 1111

A matriz de regras é interpretada de forma tradicional,
Tabela 2: Funções de pertinência para a entrada <1> : por exemplo,
/;6 I;s S. /!.neg I:.nep !!:..ze !!:..J?Op pog regra 1 : Se (x é neg) 1\ (<1> é neg) então (u é pop)
o o o 1;3/;21;11;0 o o o o o o o o o o o o o o o o
o o 1 1 1 1 1 o o o o o o o o o o o o o o o o cuja função de pertinência será:

- ---
1;3/;2/;11;0 o o o oo 1 o /;3/;2/;1/;0 o o o o o o o o llJegl(u)= min[min[ll_neg(x') , ll_neg($')],Il-P0P(u)] (1)

o 1 1 o o o o /;3/;2/;1/;0 /;3S2/;1/;0 o o o o o o o o
para os quais a- - --

1;3/;2/;1/;0
onde x' e <1>' são os valores dex e <1>

1 O O O O O O O O O O /;3/;2/;1/;0 o O O O regra será avaliada. A função de pertinência do conjunto- - -- /;31;2/;11;0101 O O O O O O O O O O o O /;3/;2/;1/;0 nebuloso da saida (llJes(u) ) resultante da aplicação de
110 o O O O O O O O O O o O o O O O 1 1 1 1 m regras será :
1 1 1 o O O O o O O O o O o O o O O O /;3/;21;1/;0

llJes(u)= max [ llJegl(u) , llJeg2(u) ,...... llJegm(u) ] (2)

Como mostrado.em [D'Amore (1997)] , esta forma de
representação permite que se obtenha o valor do grau Analogamente ao caso do bloco de nebulização, o bloco

de inferência utiliza o sinal control_u para selecionar o
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neg cen x wto + nem cen x wt1 + nep cen x wt2
u=

wtt
ze cen x wt3 + pop cen x wt4+----'=----=----':.......=.-=---_:..

\\11
+pom_cen xwts +pog_ cen x wt6

wtt

WÍo= W16 + W17 + WZl + WZZ

wt, = Wl1 + WIZ + W18 + W23 + WZ4
wtz = W6 + W19 + Wzs
wt, = W13

wt, = WI + W20 + W7
wt, = Wz+ W3+ W8 + WI 4 + W1S
WÍ6 = W4 + w, + W9 + WIO

Os valores dos demaís wt, são dádos por:

O centro de gravidade da função de pertinência de saída
ceifada pela relação não é alterado e, portanto, a .relação
(4) corresponde a:

onde wt, acumula as premissas associadas a uma mesma
conclussão. Por exemplo wto representa a soma da
avaliaçào de todas as premissas cuja conclusão é (u ==
neg).

e,

seLx
S

M E
LI E wJ

N C
T

controLu ---'
Figura 5 Bloco de Inferência

peso (weightj) a ser colocado no barramento da
saída, em função dos consequentes das regras de
inferência.

m

LWjUi
U = j=1 (3)

mLWj
i=1

sendo Ui a abcissa do centro de gravidade do conjunto
nebuloso resultante da inferência da regra i, m o
número de regras e w, o peso do retângulo
correspondente à adequação do valor de controle Ui
dado por :

o método de desnebulização maís empregado é o
cálculo do centro de massa. Entretanto, tal cálculo
demanda considerável número de operações. O
método adotado neste trabalho é o apresentado em
[Kienitz (1995)] onde a saída é calculada pela relação:

w, = max[O,l-aSa (4)
onde w, é fornecido pela relação (5).

onde Sié a área do retângulo e a um fator de escala.

Neste caso específico, adotando-se o fator de escala
a=l/2 verifica-se que (4) é:

onde e são as funções de
pertinência das variáveis de entrada correspondentes à
avaliação da premissa da regra i. Para o banco de
regras considerado:

O bloco de desnebulização realiza uma soma ponderada,
como ilustrado na figura 6, onde cada módulo do tipo
add_xxx é o acumulador dos pesos w, .

W
E
I
G
H u
T
E
D

s
U
M

Figura 6 Bloco de Desnebulização.
e o centro de gravidade de cada função de pertinência
da saída é feito corresponder ao ponto médio da base
de cada triangulo, ou seja : neg_cen = -3, nep_cen = -
2, nem_cen = -I, ze_cen = O, pop_cen = I , pom_cen =
2 e pog_cen = 3.

Aplicação no Estacionamento de um Veículo

O veículo simulado possui três rodas: duas dianteiras,
cada uma com tração independente e, uma traseira que
gira livremente. As manobras são feitas mediante a
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tração diferencial das duas rodas dianteiras conforme
os comandos fornecidos pelo controlador.

-t-F
Figura 7 Veículo e as grandezas associadas

As três variáveis de estado <1>, x, Y, mostradas
na figura 7, determinam exatamente a posição do
veículo. O ângulo <I> é tomado com referencia à linha
horizontal e o par (x, y) especifica as coordenadas da
parte central da face dianteira do veículo. O objetivo é
fazer que o veículo chegue ao ponto (xr, Yr) num
angulo reto (<I>r =90°) e alinhe a posição (x, y) do
veículo com o ponto de chegada desejado (xr, Yr)
partindo de uma condição inicial (x, Yi,<I>j) arbitraria.

O plano de manobras corresponde ao plano
[O,100]x [O, 100], o ponto (0,0) corresponderá ao
extremo inferior esquerdo da figura, o valor de (xr, Yr)
escolhido será (50,100).

O modelo, cinemático do veículo é obtido com
referência à figura 8:

: ácl>

,I .I
/

/

Figura 8 Esquema para obtenção do modelo dinâmico

onde as variáveis usadas são (onde 'd' se refere a direito
e 'e' a esquerdo)

T: Período de amostragem
L: Distância entre as rodas
Wd, W.: Velocidades angulares das rodas
r : raio das rodas
Vd=Wdr: Velocidade linear da roda direita (d)
v.=we r: Velocidade linear da roda esquerda (e)
M : ponto médio do eixo de comprimento L

Conforme apresentado em [Hemerly e Camargo (1995)]
o modelo discreto é

<I>(k+J) = <I>(k) + !1<1>(k)
XM(k+1) = XM(k) + !1XM(k)
YM(k+I) = YM(k) + !1YM(k)

onde
(v d(k) +ve(k)T

= ---'--"-L----'---'---

_ (Vd(k) +v.(k»T
V(k) = 2

, __
.1XM(k)-V(k) COS(<I>(k) +--)

12 2
_ _ sen(!1<1>(k) 12)

V(k) sen(<I>(k) +--)
!1<1>(k) 12 2

As equações anteriores são exatas se o deslocamento do
ponto M descrever uma reta ou uma circunferência
durante um período de amostragem.

As variáveis de entrada ao controlador serão a posição
no eixo horizontal x e o ângulo <I> que o veículo faz com
a horizontal, a variável de saída será o fator de diferênça
de velocidade u que deve-se aplicar nas rodas para poder
mudar a orientação e posição do veículo. A variável Y
não será tomada em conta . As faixas dos valores das
variáveis são:

os x s 100
-90 s <I> s 270
-3 s u s 3

A ação da variável u nas velocidades das rodas do
veículo éa seguinte

Vd=Vo+U
vyvo - u

onde v, é uma velocidade constante e u a saída do
controlador. Para valores positivos de u o veículo avança
girando à esquerda, e para valores negativos de u o
veículo avança girando à direita.

Avaliação do Controlador Nebuloso \Proposto
\

A relação entrada-saída para o controlador nebuloso
empregando as regras na tabela 3 e as funções de
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pertinência apresentadas nas figuras 1 a 3, com
quantificação dos sinais de entrada e saída, assumindo
urna codificação com 7 bits na entrada e 7 bits na
saída, é a vista na Figura 9.

É possivel gerar uma superfície de erro entre as duas
superficies de controle obtidas. Definindo-se esta
superficie através de:

= -

obtém-se o resultado apresentado na figura 12.
5

= O
-5
O

100 -200
400

2
e
t: O

-2
O

100 -200

400

Figura 9 Superficie de controle gerada pelo
controlador proposto com 7 bits de quantização. Figura 12 Superficie de erro entre os dois controladores

(com quantização 7 bits e sem quantização).

(6)

r contro lado r (ili) [4 bits]

4

6

o

2

8

10

-90 -45 O 45 90 135 180 225 270
ângulo inicial

para os seguintes casos dos controladores:

i) Controlador sem quantização
ii) Controlador quantizado com 7 bits
iii) Controlador quantizado com 4 bits

A comparação entre os desempenhos dos controladores
foi realizada acumulando-se os erros obtidos através de
simulações de manobras do veículo para as seguintes
condições iniciais:

Yi=20
x,= 10 + 20k , k=O,1...,4
l1l i= -90 + 30k, k=O, 1,.,...12

No caso de quantização com 4 bits, ç assume a forma
[Ç3Ç2Ç!ÇOJ. As figuras 13 e 14 mostram a norma sup do
valor absoluto do erro' para cada angulo inicial, onde o
valor inicial de X é feito variar conforme (6).
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Figura 10 Trajetórias típica correspondendo às
condições iniciais (x., Yi,11l i) = (30,10,220)

5

= O

Uma trajetória tipica do veículo para o 'caso de
quantização com 7 bits é vista na figura 10.

Para efeito de avaliação do efeito da quantização, é
feita uma comparação entre o controlador com
discretização e sem quantização (porém 'com as
mesmas regras nebulosas e mesma forma de funções
de pertinência). A superficie gerada pelo controlador
sem quantização é vista na figura 11.

Figura 11 Superficie gerada pelo controlador proposto
mas sem quantização dos sinais .

Figura 13 Erro final li> em função do ângulo de partida
do veículo, para os casos de controlador com
quantização de 4 bits, 7 bits e sem quantização.
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4 Conclusões

2

o controlador nebuloso implementado na forma de
circuito integrado segundo a arquitetura proposta por
[D'Amore (1997)] apresenta erros de quantização
resultante do processamento com número finito de bits .
Entretanto, foi verificado por simulação que o
desempenho do controlador obtido não é
significativamente inferior ao conseguido com a
utilização de controlador sem discretização, desde que o
número de bits utilizado para a representação dos sinais
de entrada e saída seja adequado.

controlador (iii) [4 bits]

controlador (ii) [7 bits]

controlador (i) [sI quantizar]
I I Io

3

-90 -45 O 45 90 135 180 225 270
ângulo inicial . Agradecimentos

Figura 14 Erro final x em função do ângulo departida
do veículo, para os casos de controlador com
quantização de 4 bits , 7 bits e sem quantização.

Para se investigar o erro introduzido pela quantização
das variáveis foi implementado um sistema
empregando o controlador nebuloso apresentando
apenas um sinal de entrada e um sinal de saída e com
as funções de pertinência e regras escolhidas de
maneira que a siúda apresente uma característica
linear com relação à entrada.

A seguir é comparada a saída do controlador
quantizado com a saída do mesmo controlador sem
quantização. A figura 15 mostra o erro normalizado
entre a saída do sistema quantizado e do sistema sem
quantização, em função ao número de bits empregados
na representação dos sinais.
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0.4
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Figura 15 Gráfico do máximo erro percentual em
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A partir da figura 15 é possível observar que uma
quantização mais refinada do que sete bits não
acarreta uma melhora significativa na redução do erro.
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Resumo: A Teoria de Conjuntos Aproximados (TCA) desempenha um papel relevante no aprendizado
automático de máquina por duas razões: é um formalismo alternativo à representação de conhecimento
incerto e subsidia técnicas de aprendizado proposicional supervisionado. Esse artigo apresenta os
conceitos básicos dessa teoria, abordando-os através de funções de pertinência, de maneira similar à
Teoria de Conjuntos Fuzzy,
Abstract: The Rough Set Theory plays a relevant role in automatic machine learning for two reasons:
is an alternative formalism for representing uncertain knowledge and subsidizes supervisioned
proposicional learning techniques. This paper presents the basic concepts of this theory, approaching
them through membership functions, similarly to the Fuzzy Set Theory.

1 - Introdução
Como acontece com qualquer software, Sistemas
Baseados em Conhecimento (SBC) devem ser capazes
de representar, manipular e comunicar dados . É fato
que tais sistemas devem estar preparados para modelar
e tratar dados considerados imperfeitos; muitas vezes
o que se convenciona chamar de dados imperfeitos
abrange dados imprecisos, inconsistentes,
parcialmente ignorados e mesmo incompletos.

Como apontado em [Bonissone (1991), p. 854],
"a presença da incerteza em SBCs pode se originar de
várias fontes : da confiabilidade parcial que se tem na
informação, da imprecisão inerente da linguagem de
representação na qual a informação é expressa, da não
completeza da informação e da agregação/sumarização
da informação que provêm de múltiplas fontes".
Existem vários modelos formais disponíveis para o
tratamento de incertezas; apesar disso, muitas vezes o
tratamento da incerteza em SBCs tem sido feito
através de abordagens ad hoc, baseadas em-
representações e combinações de regras que não são
fundamentadas em uma teoria formal e tampouco têm
o respaldo de uma semântica bem definida.

Deve ser lembrado também que problemas
relacionados com incerteza acontecem em todo SBC.
Durante o projeto de bases de conhecimento, por
exemplo, deve se ter sempre em mente que o
conhecimento com o qual se trabalha raramente está
completo ou é exato e que maneiras de lidar com essa
situação devem ser implementadas. Assim sendo,

bases de conhecimento se constituem numa das
principais fontes de informações incertas em SBCs.
Como comentado em [Ng-Abramson (1990), p. 30],
"se toda informação pudesse ser representada de
maneira completa e precisa, ·qualquer sistema robusto
de inferência lógica poderia ser utilizado para a
extração de conclusões válidas".

Entre as abordagens mais tradicionais existentes
para a modelagem e tratamento de incertezas,
encontram-se:
• Regra de Bayes [Duda et aI. (1976), Pearl (1982)]
• Fator de Certeza [Shortliffe-Buchanan (1975)]
• Teoria de Dernpster-Shafer [Shafer (1976)]
• Teoria de Conjuntos Fuzzy [Zadeh (1978)]
• Raciocínio Default [Reiter (1980)]
• Teoria de Endorsements [Cohen (1985)]

A Teoria de Conjuntos Aproximados (TCA) foi
proposta por Pawlak [Pawlak (1982)] como uma nova
ferramenta matemática para tratar incerteza e
imprecisão, tendo sido usada, posteriormente, . para
subsidiar o desenvolvimento de técnicas para
classificação aproximada em aprendizado indutivo de
máquina. De uma maneira simplista, conjuntos
aproximados podem ser considerados conjuntos com
. fronteiras nebulosas, ou seja, conjuntos que não
podem ser caracterizados precisamente como função
do conjunto de atributos disponível. Esse formalismo
tem sido utilizado em Inteligência Artificial com
ênfase particular nas áreas de:
• representação de conhecimento incerto
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indutivo e redução do número de
atributos do conjunto de treinamento

-descoberta de conhecimento em bases dedados
- sistemas de suporte à decisão
- sistemas de controle em manufatura

Uma das principais vantagens apontadas na TCA
'é a dessa teoria não necessitar de qualquer informação
adicional ou preliminar a respeito de dados, tais como
são necessários a distribuição de probabilidade em
Estatística, a atribuição de probabilidade na Teoria de
Dempster-Shafer e na Teoria de Bayes, e o grau de
pertinência ou valor de possibilidade na Teoria de
Conjuntos Fuzzy (TCF). Pode ser verificado na
literatura [Ziarko (1994)] que a TCA tem subsidiado
investigações que buscam o desenvolvimento de
sistemas lógicos e métodos dedutivos para a
representação e manipulação de informação
incompleta e de raciocínio na presença de
incompleteza.

A abordagem da TCA para conceitos vagos e
para a incerteza tem relações e alguns paralelos com a
Teoria de Conjuntos Fuzzy e com a Teoria de
Dempster-Shafer. A abordagem de conjuntos
aproximados é objetiva no sentido que os valores das
medidas de incerteza são calculáveis. No caso, por
exemplo, da Teoria de Dernpster-Shafer, esses valores
devem ser fornecidos por um especialista.

O objetivo deste artigo é discutir a TCA sob a
perspectiva de funções de pertinência nos moldes da
TCF. Embora sejam duas teorias para o tratamento da
incerteza, que têm características próprias e distintas,
determinados conceitos são partilhados até um certo
grau por ambas e podem ser expressos nos dois
formalismos.

O artigo está organizado da seguinte maneira: na
Seção 2 são apresentados os principais conceitos da
TCA e da TCF que serão tratados aqui. A Seção 3
apresenta duas versões de função de pertinência
aproximada e discute a representatividade dessas
versões para a expressão de conceitos da TCA. Além
disso discute a não validade das operações de
pertinência aproximada de união e intersecção de
conjuntos. Na Seção 4 são apresentadas conclusões e
as próximas tarefas como continuidade deste trabalho.

2 - Conjuntos Aproximados e Conjuntos Fuzzy
Esta seção inicialmente define as noções básicas de
TCA, i.e., o espaço aproximado, as aproximações
superior e inferior de um conjunto e a família de
conjuntos chamada de conjunto aproximado. A seguir,
apresenta conjuntos fuzzy, através da sua função de
pertinência, e define as principais operações sobre
esses conjuntos. Essas noções básicas das duas teorias
encontram-se em várias referências, por exemplo
[Pawlak (1982), Klir-Yuan (1995)].

2.1· Conjuntos Aproximados
Seja U um conjunto universo. Um espaço aproximado
é um par ordenado A=(V,R), onde R é uma relação de
equivalência sobre V, denonominada relação de
indiscemibilidade. Dados x,YER, se xRy, então x e y
são indiscerniveis em A, ou seja, a classe de
equivalência definida por x é a mesma que a definida
por y, i.e., [X]R = [Y]R. As classes de equivalência
induzidas por R em V são denominadas conjuntos
elementares. Se X é um conjunto elementar, des(X)
denota a descrição dessa classe de equivalência. Essa
descrição é função do conjunto de atributos que define
R.

Note que, dados X,YEE, onde E é um conjunto
elementar em A, x e y são indiscerníveis, i.e., no
espaço A=(V,R) não se consegue distinguir x de y,
pois des(x) = des(y) = des(E). Assume-se que o
conjunto vazio 0 é um conjunto elementar para todo
espaço aproximado A. Um conjunto definível em A é
qualquer união finita de conjuntos elementares.

Exemplo 1: Seja V = {xl'x2,X"X4,xS,xr,} e seja
R uma relação sobre V tal que
V/R = {{x"x,},{x2,xS,Xr,},{x4 } } . A = (U,R) é um
espaço aproximado, pois R é uma relação de
equivalência sobre V. Assim sendo, são conjuntos
elementares em A:
DI ={xpx,}, D2 = {x2,XS 'x(,}, D, = {x4 } e D4 =0

Os conjuntos definíveis em A, além dos próprios
conjuntos elementares, são:

Ds = {x"x2,x"XS, xr,}, Dr, = {XpX 2 , X 4 } ,

D7 ={X2 , X4 , XS ' X6 } e Dx ={x"x2 , X" X4'xS'x(,} =V
Seja A=(V,R) um espaço aproximado e seja

X ç V um subconjunto arbitrário de objetos de U.
Com o objetivo de verificar quão bem o conjunto de
descrições, {des([x]R)'x E V}, reflete as funções de
pertinência de objetos a X, são definidas :
1. a aproximação inferior de X em A. notada
por Ainf (X) , como a união de todos os conjuntos
elementares que estão contidos em X, -ern símbolos,

A inf (X) = {x E VI[X]R ç X}
2. a aproximação superior de X em A. notada por

Asup(X), como a: união de todos os conjuntos que
possuem intersecção não vazia com X, ou seja, é o
menor conjunto definível em A contendo X, em
símbolos,

Asup(X) = [x E VI[X]R n X =0}
Dado um espaço aproximado A = (V, R) e

X ç V , podem ser identificadas as seguintes regiões:
I. a região positiva de X em A, POSA (X), formada

pelas classes de equivalência de V contidas
integralmente no conjunto X, sendo equivalente à
aproximação inferior de X em A, i.e.,
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claramente definidas em função das descrições dos
conjuntos elementares de A. Isso leva ao conceito de
conjuntos aproximados: um conjunto aproximado em
A (ou conjunto aproximado, se A é conhecido) é a
farrulia de todos os subconjuntos de V que possuem a
mesma aproximação inferior e a mesma aproximação
superior em A. Ou seja, possuem a mesma região
positiva, negativa e duvidosa.

A = fU.R]

II-i--li-i---::::==l--XcU

A = (U.R)

Figura 4: A farrnlia de conjuntos
{X"X2 , .. . ,Xn } , todos tendo a mesma Ainf e
Asup, definem um conjunto aproximado X no
espaço aproximado A=(V,R)

Figura 3: Regiões de X em A

A definição anterior, por sua vez, leva ao
conceito de igualdade aproximada: dois ou mais
conjuntos são aproximadamente iguais se e somente se
possuem a mesma região positiva, negativa e
duvidosa, i.e., pertencem ao mesmo conjunto
aproximado.
Exemplo 3: Todos os conjuntos mostrados na Figura 4
são aproximadamente iguais. Nesse espaço, qualquer
um deles representa o conjunto original X. Por essa
razão, são chamados de conjuntos aproximados (rough
sets).
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Figura 1: Aproximação Inferior de X em A

A = [U.R}

A = [U.R}

POSA(X) =Ainf(X)
2. a região negativa de X em A; neg; (X) , formada

pelas classes de equivalência de V que não
possuem nenhum elemento em X, sendo formada,
portanto, pelos conjuntos elementares de A que não
pertencem à aproximação superior de X, i.e.,

negA(X) = V -Asup (X)
3. a região duvidosa de X em A, duvA(X), também

chamada de fronteira de X, frontA(X) , é formada
pelos elementos de V que pertencem à
apróxlmação superior mas não pertencem à
aproximação inferior. Dado um, elemento dessa
região, não se pode ter certeza de sua pertinência
ao conjunto X com base -apenas nas classes de
equivalência de A. Em

duvA(X) =Asup (X) - (X)
Quando A é conhecido e não há risco de

confus ão, escreve-se pos(X), neg(X) e duv(X) ao invés
de POSA(X) , negACx) e duvA(X)'
Exemplo 2: Seja V um conjunto universo e R uma
relação de equivalência em V, definindo o espaço
aproximado A = (V,R). Seja X c V. A aproximação
inferior e a aproximação superior de X em A
encontram-se ilustradas nas Figuras 1 e 2,
respectivamente. A Figura 3 exibe as três regiões
determinadas por X, no espaço aproximado
A=(V ,R) .

Figura 2: Aproximação Superior de X em A

Seja A=(V,R) um espaço aproximado e seja X ç
U. O conjunto X pode ou não ter suas fronteiras

2.2 - Conjuntos Fuzzy
Sejam V um conjunto universo e A ç V. O conjunto A
pode ser representado através de uma função de
pertinência A:V {O,I} definida por:
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2. união
/lx(X) = I-/l x (x)

(1)

3 - A Função de Pertinência Associada a um
Conjunto Aproximado
Considere um conceito cuja fronteira não esteja
precisamente de finida, isto é, um conceito vago.
Devem existir instâncias, em torno de sua fronteira,
que não podem ser classificadas, com base na
informação existente, nem como instâncias .do
conceito e nem como instâncias do seu complemento
com relação ao universo, ou seja, determinados
elementos do universo não podem ser classificados
com certeza, como elementos do conjunto. Na
abordagem da TCA, o fato de um conceito ser vago é
con seqüência da falta de informação a respeito de
elementos do universo . Como na TCA a única maneira
de "ver" os elementos de um conjunto é através da
informação existente, é perfeitamente plausível que
essa informação que existe possa não ser suficiente
para discriminá-los . Assim sendo, sob a ótica da
ínformação existente, elementos podem ser
considerados idênticos. A incerteza na TCA está
relacionada à questão da pertinência (ou não) de
elementos a conceitos.

Para a abordagem da incerteza sob a perspectiva
de conjuntos aproximados, é fundamental que se
defina uma função de pertinência relacionada ao
conceito de conjuntos aproximados; essa função é
chamada de função de pertinência aproximada, nos
moldes da função de pertinência fuzzy . Em [Pawlak
(1985)], essa função é proposta como: dados um
espaço aproximado A=(U,R) e X um conjunto
aproximado em A, X pode ser expresso através de uma
função de pertinência definida em U, assumindo
valores em {0,0.5, I}, da seguinte maneira:

1
1 sex E pos(X)

I-lx(x)= 05 sexEduv(X)
O sexElleg(X )

Esta proposta de "tradução" dos principais
conceitos associados a um conjunto aproximado, i.e.,
sua aproximação inferior, sua aproximação superior e
sua fronteira, para uma função de pertinência com
valores no conjunto {0,0.5, I} não reflete, como
deveria, a situação de elementos pertencentes à
fronteira do conjunto. Dependendo da informação
existente, da granularidade da partição induzida por R
em U, bem como da própria expressão de X, em
função das classes de equivalência induzidas por R, o

As funções max e min são as mais utilizadas em
SBCs e sistemas de controle. Outras funções,
entretanto, podem ser utilizadas para representar
aquelas operações [Klir-Yuan (1995»).

Na próxima seção será investigada a
possibilidade de "reescrita" dos conceitos da TCA
utilizando-se funções de pertinência, de maneira
semelhante à adotada na caracterização de conjuntos
fuzzy.

18 Comp1mento
[crn)

13 158 10o 5

x _ {I sex E A
/lA()-O Asex lt:

Essa função de pertinência que descreve o
conjunto crisp A atribui o valor°ou I a cada elemento
do universo U, discriminando, com esta atribuição, os
elementos que são de A daqueles que não são de A; é
uma maneira alternativa de descrever A.

Essa função pode ser generalizada de maneira
que os valores atribuídos aos elementos do conjunto
universo U pertençam a um intervalo específico de
valores e indiquem o grau de pertinência daqueles
elementos ao conjunto em questão. Valores maiores
indicam um maior grau de pertinência .ao conjunto.
Essa função é chamada função de pertinência e o
conjunto definido por ela de conjunto fuzzy [Klir- Yuan
(1995»). O intervalo de valor mais comumente usado
na literatura é o [O, I]. Neste caso, cada função de
pertinência associa elementos de um dado conjunto
universo U, o qual é sempre crisp , a valores no
intervalo [0,1].

Dado então um conjunto universo U, a função de
pertinência que caracteriza um conjunto fuz zy A é
notada por:

/l XuY(x ) =max[/l x (x), /ly(x)]
3. intersecção

/l xnY(x ) =min[/l x (x),/l y(x)]

Exemplo 4: A Figura 5 ilustra conjuntos fu zzy
representando os conceitos de pequeno, médio e
grande para um dado objeto. No caso foram utilizadas
as funções /l I'(x) = e-2.5(X- 7 ,5l' , /l",(x) = e-J·5I ' - I I.5l' e

() -2.5(x-15.5)' d ( ) ( ) ( )/l g x =e , on e /l" x , /lm x e /l g x
representam as funções de pertinência aos conjuntos
pequeno, médio e grande, respectivamente. Note que,
dessa forma, a TCF possibilita a transposição de
variáveis lingüísticas para SBCs.

Pertinência

Figura 5: Exemplos de 'conjuntos fuzzy

Dados X e Y conjuntos fu zzy em U, podem ser
definidas as seguintes operações:
1. complemento

310



grau de pertinência de um elemento de X à fronteira,
quando esta não for vazia, pode variar entre quase Oe
quase 1. Defini-lo como 0.5 é assumir o risco de estar,
deliberadamente, introduzindo mais incerteza.

Além da função de pertinência aproximada (1)
não refletir precisamente os conceitos da TCA, pode
ser facilmente verificado que ela não satisfaz as
operações de união e intersecção, como definidas nas
Seção 2:2, para funções de pertinência fuzzy. Ela
entretanto satisfaz à operação de complemento. As
Figuras 6 e 7 mostram pontos para os quais tais
propriedades não se verificam.

Se, entretanto, as operações de pertinência à
união e à intersecção forem redefinidas, tendo em
mente que as situações mostradas nas Figuras 6 e 7
devam ser tratadas à parte, a função de pertinência (1)
pode ser estendida à união e à intersecção de
conjuntos. Em [Wygralak (1989)] a definição
daquelas operações é proposta como:

j
min(l ,Il X(X) + Il Y(X» se Il X(X) =Il y(x) =05

Il xv r (X) = e[xl.!::XvY

maxtu , (x) ,lly(x» caso contrário

(2)

jmax(O, 11 x (x)+llr(x)-l) se Ilx (x) =Ilr(x) =05

11 XnY (x) = e [xl. n(X nY)=0
min(1l x (x), Ilr (xl) caso contrário

Note que as expressões em (2) são as mesmas
descritas na Seção 2.2, acrescidas de um "tratamento"
extra para situações como as exibidas nas Figura 6 e
Figura 7,

Em [Pawlak (1994)] é proposta uma nova função
de pertinência aproximada, que traduz mais fielmente
a pertinência de um ponto do universo U a qualque;
das regiões definidas por um conjunto X ç;;; U. E
definida como:

equivalência R, Para ambas as definições, é verdade
que:
• O$;Jlx(x)$;1
• Jlx(x) =O <=> x E neg(x)
• Jl x (x) =1 <=> x E post x)
• J.1. x(x)=I-J.1.x(x)
A definição (3), entretanto, fornece um grau de
pertinência um pouco mais refinado para os elementos
da fronteira que o valor 0.5 fornecido pela definição
(1). Observe na Figura 3, por exemplo, que o grau de
pertinência aproximada dos elementos pertencentes à
região duv(X) , calculado usando (3), é um valor mais
refinado que 0,5, uma vez que leva em consideração o
número de elementos comuns a X e [X]R' Quanto
menor for esse número, menor é o grau de pertinência
aproximada de um elemento daquela classe de
equivalência a X.

A= (U,R)

Figura 6: Para qualquer ponto x da área
sombreada, JlXvy (x) :;t:max(J.1. .r (x), Jly (x)) ,
pois Jl.xvY (x) = 1 e max(J.1. x (x), J.1.y (x)) =05

A= (U,R)

(3)
" J<:

...........<,XI X \Y
\

/
\
r-,

,
Figura 7: E óbvio que JlX"y (x) deve ser O e
não 05 = min(J.1. x (x), J.1.y (x)) =min(05,05) ,
para qualquer ponto das áreas sombreadas

Com a função de pertinência aproximada (3), o
que se verifica é que :
i. JlxvY(x) max(Jlx(x),J.1.y(x)),Vx E U
ii-;-J.1.X"y(x) mintji x (x), J..:-y(x)),Vx EU
ou seja, o problema das propriedades da união e da
interseção (válidas para as funções de pertinência que

I[xl. 1\ xl
ll x(x) = l[xl.1

onde [X]R denota a classe de equivalência induzida
pela relação de equivalência R...que contén; o elemento
x (e todos os seus equivalentes, por R), E importante
observar que a função de pertinência, por sua vez, é
função do conhecimento existente a respeito dos
elementos do universo, ou seja, de seu conjunto de
atributos R. Essa definição permite apenas que se fale
em pertinência aproximada de um elemento x do
universo, ao conjunto X, dado o conhecimento R, Ela
serve para medir a que extensão os elementos da
classe de equivalência [x] estão em X, com relação ao
conjunto de atributos R, num espaço aproximado
A=(U,R). Essa função pode ser redefinida para um
subconjunto qualquer do conjunto inicial de atributos
que define R,

É importante notar que assim como a função de
pertinência aproximada (I), a função de pertinência
aproximada (3) é dependente da relação de
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caracterizam os conjuntos fuzzy) não valerem para a
função de pertinência aproximada, ainda persiste.
Ainda, como provado em [Pawlak-Skowron (1994)] ,
tais operações para as funções min e max são válidas
apenas quando X ç Y ou Y ç X . Em situações onde
tais relações de continência não se verificam, não é
possível computar os valores de Il X v I' (x) e Il x,..,y (x) ,
conhecendo-se os valores de Il X (x) e u, (x) apenas.
Esses autores provam que não existe função
f:[O,I] x [0,1] [0,1], com a qual seja possível
definir IlxuY(x) = f(llx(x),ll y(x)) independente da
partição R efetuada em U, ou seja, independente do
espaço aproximado em questão. Argumento
semelhante é dado para IlXnY' Entretanto, dada a
partição, é possível definir funções para aquelas
operações que, em circunstâncias específicas,
satisfariam as propriedades da união e intersecção.

4 - Conclusão
Neste trabalho buscou-se caracterizar os principais
conceitos da Teoria de Conjuntos Aproximados e
analisá-los sob a perspectiva de funções de
pertinência, nos moldes da TCF. A TCF é um
formalismo para representação de incerteza já
consolidada que vem sido utilizada com relativo
sucesso em algumas áreas do conhecimento. A
expressão dos principais conceitos da TCA sob a
perspectiva de funções de pertinência pode permitir
que alguns dos resultados da TCF possam
eventualmente ser utilizados na TCA.

Entretanto, é importante notar que a noção de
pertinência fuzzy foi criada para a expressão de um
conceito vago, através de uma função que associa os
elementos de um conjunto, a um valor do conjunto
[0,1] , que representa o grau com que o elemento
pertence ao conceito em questão. Já o conceito de
pertinência aproximada, foi criado para a expressão
de um conceito que não está definido precisamente
através da informação disponível; existe um certo grau
de "indefinição" do conceito, como função da
informação disponível.

Pretende-se, como continuidade do trabalho,
implementar um algoritmo para a determinação da
pertinência aproximada .de elementos, seguindo a
proposta apresentada em [Pawlak-Skowron (1994)].

5 • Agradecimentos
À FAPESP, pelo apoio financeiro Proc. N. 96/10119-
8 eProc. N. 96/12750-7 .
6 • Bibliografia
P. Bonissone. Plausible Reasoning, In: S. C. Shapiro;

D. Eckroth; G.A. Vallasi (eds.) Encyclopedia of
ArtificialIruelligence, John Wiley & Sons , N.Y.,
1991, pp. 854-863 ,

P. R. Cohen. Heuristic Reasoning About Uncertainty:
an AI Approcach. Boston, Mass., Pitman, 1985.

R. O. Duda, P. E. Hart, N. J. Nilsson. Subjective
Bayesian Methods for Rule-Based Inference
Systems. In: AFIPS Conference Proceedings,
N.Y., June 1976, pp. 1075-1082.

J. G. Klir, B. Yuan . Fuzzy Sets and Fuzzy Logic:
Theory and Applications. New Jersey, Prentice
Hall, 1995.

K. C. Ng , B. Abramsom. Uncertainty Management in
Expert Systems. IEEE Expert, April 1990, pp .
29-47 .

Z. Pawlak. Rough Sets . International Journal of
Computer and Information Sciences, 11(5) ,
1982, pp. 341-356.

Z. Pawlak. Rough Sets and Fuzzy Sets . Fuzzy Sets and
Systems , 17,1985, pp. 99-102.

Z. Pawlak. Hard and Soft Sets . Rougli Sets, Fuzzy Sets
and Knowledge Discovery, W. P. Ziarko (ed .),
Springer-Verlag, 1994, pp. 130- 135

Z. Pawlak,A. Skowron. Rough Membership Functions.
Advances in the Dempster-Shafer Theory of
Evidence, R. Yager; M. Fedrizzi; J. Kacprzyk
(eds .), John Wiley & Sons, 1994, pp . 251-271.

1. Pearl. Reverend Bayes on Inference Engines: a
Distributed Hierarchical Approach. In:
Proceedings of the Second National Conference
on Artificial Intelligence, Pittsburgh, PA, 1982,
pp. 133- 136.

R. Reiter. A Logic for Default Reasoning. Artificial
InteLLigence 13, 1980, pp. 81-132.

G. Shafer. A Mathematical Theory of Evidence.
Princeton, NJ, Princeton University Press, 1976.

E. H. Shortliffe, B. G. Buchanan. A Model of Inexact
Reasoning in Medicine. Math. Biosci., 23, 1975,
pp.351-379.

M. Wygralak, M. Rough Sets and Fuzzy Sets - Some
Remarks on Interrelations. Fuzzy Sets and
Systems 29, 1989, pp. 241 -243.

L. A. Zadeh. Fuzzy Sets as a Basis for a Theory of
Possibility. In : Fuzzy Sets and Systems 1, 1978,
pp 3-28 .

W. P. Ziarko (ed.). Rough Sets, Fuzzy Sets and
Knowledge Discovery. Springer-Verlag, 1994.

312



Controlador nebuloso com detecção de regras ativas

Roberto d'Amore l

Osamu Saotome2

Karl Heinz Kienitz3

Instituto Tecnológico de Aeronáutica
Praça Marechal .Eduardo Gomes , 50

12228-900 São José dos Campos SP - Brazil
I darnore@ele .ita .cta.br
2 o s a rnu@e l e . i t a. c t a . b r
3kienitz@ele.ita.cta.br

Abstract: This papel' report s an architecture of a digital fuzzy processor with a knowledge base of
nine rules which is able to execute 1 inference at each machine cycle. The sample rate was reduced to
only 4 machine cycles due to the active rule detection implemented. The processor has 2 stages of
pipeline. The first stage executes the inference processing and the second one the division.

Resumo: Este artigo apresenta a arquitetura de um processador de regras difusa s digital com uma base
de conhecimento de nove regras, que executa uma inferência a cada ciclo de máquina. Dev ido à
detecção antecipada das regras ativas existente, a taxa de amostragem pôde ser reduzida para apenas 4
ciclo s de máqu ina. O processador possui, também, 2 estágios de "pipeline", um para o processo de
inferência e outro para o processo de divisão.

Introdução
Em control adores de regras difusas as ações de
controle são baseadas num conjunto de regras
descritas em termos lingüísticos e não no modelo
matemático. Deste modo, sistemas especialistas
podem ser criados com o obje tivo de simular as
ações executadas por operadores humanos em
processos em que o modelo matemático é
desconhecido, ou muito complexo.

Os valores das entradas são mapeados em valores
contínuos entre "O" e "1" segundo uma função de
pertinência associada. De maneira diferente da
lógica booleana, onde os valores 'assumidos são do
tipo falso ou verdad eiro, a lógica difusa permite
uma associação contínua de valores entre o falso e
verdadeiro. Esta assoc iação permite identificar de
maneir a mais próxima da linguagem humana as
ações a serem tomadas pelo controlador.

A base de conhecimento é composta de regras do
tipo:

IF premissa THEN conclusão

A premissa determina as condições em que a conclusão
deve ser aplicada, e a conclusão, por sua vez, define a
ação a ser tomada quando a condição da premissa é
satisfeita. Em geral a premissa é composta por um ou
mais antecedentes Pj da forma (Vj IS a) combinados por
diferentes operadores "difusos" do tipo "AND" e "OR"
conforme exemplo a seguir:

IF (VI IS aI) ... AND (vn IS an)THEN (UI IS bl)

Estas operações, procedimento de inferência, avaliam a
aderência relativa de cada regra, resultando num valor
numérico representando a importância.da conclusão para
as condições atuais das entradas. O operador "difuso"
"AND" aplicado entre os predicados retoma com o valor
mínimo entre os predicados, e o operador "üR" retoma
com o valor máximo entre os predicados.

A ação final na saída, ou valor de controle, é tomad a com
base na série de conclusões associadas a ela. O método
usual para a determinação deste valor é a
"desfusificação" pelo centro de gravidade. No caso de
funções de pertin ência de saída trapezoidais, cada função
é ceifada pelo valor difuso resultante da inferência de
uma regra . O valor de controle é então determinado pelo
centro de gravidade das funções de pertinência ceifadas.
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o cálcul o do cen tro de gravidade num conjunto
contínuo de pontos demand a um número excessivo
de operações. Normalment e, o cá lculo do valor de
saíd a é fe ito por uma amos tra dos pontos no
domíni o de saída , conforme a re lação:

"L. xs( x )
S = -"'X=::..c'__

"L. S(x )
.(;:;1

sendo x um ponto amos trado no dom ínio, sis) a cota
da função de pertinência no pont o x e /I. o número
de pontos do domínio. Vide COG_l na figura I.

Uma outra proposta, que permite reduzir o número
de operações necessárias para o cá lculo do centro
da gravidade, é apresentada por [Kienitz 1995 ]. O
va lor de sa ída é dado por :

I'
L. wis;
I'
L. wi
i = 1

sendo Si a abcissa do centro de grav idade do
resultado da inferênci a da regra i, p o número de
regras e Wi o peso do retângul o co rresponde nte à
adequação do va lor de co ntro le Si dado por:

wi = max[O,I-aAi ]

onde Ai é a área do retângulo e ex um fator de
escala. Deste modo, qu an to maior a área do
retângul o, menor é a co nfiança no result ado da
avaliação da regra. Vide COG_2 na figura I.

Implementações de processadores
As primeiras implementações de processadore s de
lógica difusa datam de 1985 [Yamakawa ( 1995) ].
Dest e então novas propostas fora m aprese ntadas
utiliz ando implemen tações digitais, analóg icas ou
mistas.

As impl ementações digi tais são re lativamente
independentes do processo de fabr icação do
circuito integrado, perm itindo acompanhar a
redução de escala con stante da tecnologia de
fabricação, sem alterações nos projetos. As
impl ement açõ es ana lógicas, por sua vez, são
depend entes do processo não perm itindo a redução
de escala sem alterações co ns ide ráveis no projeto,
sofrem com o descasamen to interno dos
componentes e são susceptíve is ao ruíd o.
Entretarito, as funções a serem impl ement ada s em
lógica di fusa possuem uma adequação muito boa
com circuitos analógicos: multipli cações, div isões e
determinação de máximos e mínimos são facilmente
implementadas. Para c ircuitos digitais estas
funções requerem blocos significa tivamente
complexos e a comunicação en tre es tes é onerosa

em termos de área no interior de um ci rcuito integrado ,
devido ao número de linhas necessári as.

As imp lement ações digitais tendem para du as
abordagens: micropro cessadas e dedicadas. Na pr imeira ,
é pro pos to a alteração do co njunto instrução de
processadores ex istentes , inserindo-se instruções
específicas para as funções di fusas [Watan abe (1992)].
Na seg unda, os circuitos dedicados executam o conj unto
de regras que compõem a base de co nhec imento . Uma
abord agem diferente de uma impl ementaç ão digital é
descrita em [Ungering ( 1993)]. Os sinais internos são
codificados em PWM (pul se width modulation). O valor
de um dado é proporcional à duração de um .pulso ao
longo do tempo; deste modo, ape nas uma linha é
necessári a par a transportar uma informação no interior
do circuito e as funções de mínimo e máximo podem ser
impl ement adas por simples port as "AND" e "OR" .

""1·&h· .
s1II'lLi. .

xc-xox-
s 1II'Ui-'w, ,

» ,

coe J -----J s

Figura I. Comparação entre métod os de desfusificação.

Controlador Implementado
O circuito é uma aplicação ge ral de controlador di fuso
PI. Ele é compos to po r uma base de co nhec imentos de 9
regras, com 3 funções de pertinênc ia de entrada e 3
funções de pertinên cia de saída [Kie ni tz (1995)] , vide a
região tracejada da figura 2.

As funções de per tinência de entra da são definidas pelas
relações:

ne: )1_ ne(x ) = l1lax[ min(- x ,I ),O]

po: )1- po(x ) = l1lax[m in(x, I),O]

ze: )1- ze( x ) = l1lax[O ,1 - Ixl ]

e as funções de pertinência de saída definid as como:

0_ po: )1- one(x) = max [O,1-Ix + li]

o_ ne: )1_ opo(x ) = max [O,I - lxl - l ]

o _ ze: )1- oze( x ) = l7lax[O,I-lxl]
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Figura 2. Esquema da aplicaçã o do controlador

o conjunto de regras que representa a base de
conhecimentos do controlador é dado na figura 3.

Descrição do processador
No contro lador temos um conjunto de 9 regras e as
funções de pertinência não possuem uma
superposição maior que dois . Deste modo , não mais
que 4 regras podem estar ativas para um dado par
de valores de entr ada. As regras não ativas podem
ser descartadas do processo de inferência devido ao
grau zero de aderência das funções de pertinência
associadas à estas . Assim, o conjunto de regras a ser
analisado pode ser reduz ido, contribuindo para
ace lerar o cálculo do resultado final. Para o
conjunto de regras em questão, o número de regras
à ser analisado cai de 9 para 4. Deve-se observar
que este número de regras ativas depende do
número de entradas do controlador e o grau de
superposição das funções de pert inência [Chiueh
(1991 )].

é estabelecida a correspondência entre.o valor amostrado
e as três funções de pertinência. Dos três resultados
disponíveis, o dado amostrado determina, também, a
seleção de apenas duas funções de pertinência. Deste
modo um result ado nulo na saída do' gerador de função
de pertinência é eliminado do processamento. Nas saídas
seCe_a, set.e:b, seCde_a e setde]», tem-se, portanto,
os quatro valores que efetivamente contribuem para o
valor final de "u",

A figura 5 apresenta o mapa de regras ativas em função
dos valores de entrada "e" e "de", divididos em quatro
faixas. Conforme pode- se observar, o número de regras
ativas pode variar de um a quatro. No caso do par de
valores de entrad a "e? e "de ]", asregras que devem ser
comput adas são: bl , cf , b2 e e2. Para esta condição, as
saídas sei.s:a e seCe_b apresentam os valores
correspondentes à aderência do valor "e" nas funções de
pertinência ne e ze e as saídas seCde_a e sel. âe]» os
valores correspondentes à aderência do valor "de" às
funções ze e po.

Figura 3. Regras do contro lador.

A figura 4 descreve o diagrama de blocos do
processador. Os dad os de entr ada "e" e "de" são
amostrados e transferidos para os circu itos
geradores de função de pertinência de entrada, onde

o universo dos valores de controle foi discretizado
em 64 níveis (6 bits) e as funções de pert inência
possuem uma resolução de 1/1(5 (4 bits). Deste
modo, a gama de valores de entrad a cobrindo a
faixa de "-2" a "+2" corresponde aos valores entre
"O" e "63", e para as funções de pert inência os
valores de saída entre "O" e " I" estão
compreendidos na faixa de "O" a " 15".

de
e ne ze po

ne o_po o_po o_ze
01 bl cl

ze o_po o_ze o_ne ...-
02 b2 c2

po o_ze o_ne o_ne
03 b3 c3

tunção de perunên-
______ cia de saida

_regra

Para simpli ficação do controle da máquina, o
processador proposto avalia sempre' um conjunto de
quatro regras. No caso de um número menor de regras
ativas, uma das saídas do primeiro bloco de seleção
apresenta um valor nulo, para não interferir no cômputo
do sina! nas etapas seguintes. Deste modo , a cada valor
amostrado, a maquina ava lia quatro regras pela
combinação dos quatro valores presentes nas saídas
seCe_a, set e b, sel_de_a e seCde_b, vide figura 4.
Cada combinação gera um valor mínimo que deve ser
associado à uma das três funções de pertinência de saída
corr espondente. '

O valor resultante da função de pertinência de saída, ou
peso, corresponde a um valor proporcional à confiança
no resultado da inferência de uma dad a regra. No
processador descrito , adotou-se o fator de escala a =
112; deste modo, para um' valor de entrada mínimo (O) a
área do retângulo é máxima (2) e o peso resuítante
mínimo (O). O raciocínio inverso aplica-se para um valor
de entrada máximo .
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Uma vez acumulado o valor correspondente à avaliação
das quatro regras, é amostrado mais um par de sinais, e o
processo de divisão pode ser iniciado.

Considerando os seis bits de entrada do gerador, pode-se
observar que os quatro bits menos significativos
correspondern ao valor de saída para uma região de
valores crescentes (intervalo entre Oe +1 da função "po"
por exemplo). Para uma região decrescente os valores de
saída podem ser conseguidos complementado-se os
quatro bits menos significativos. Os quatro intervalos são
definidos pelos dois bits mais significativos. Deste modo,
é possível desenvolver uma lógica combinacional simples
para explorar as propriedades descritas entre os sinais de
entrada e saída. Na figura 6 é apresentado o diagrama
lógico para os três geradores.

Geradores das funções de pertinência
Os geradores de pertinência digitais descritos na
literatura apresentam três tipos de implementação: "look
up mernories" [Watanabe (\ 990»), PWM [Ungering
(1993)] e combinacional [Nakamura (1993)] . A
implementação combinacional requer circuitos com uma
complexidade dependente das formas de função de
pertinência possíveis de ser geradas . No processador que
descrevemos, as funções de pertinência de entrada são
geradas dividindo o universo de valores de entrada em
quatro intervalos. Nestes intervalos, a saída pode assumir
um valor constante igual a zero (mínimo), ou um valor
constante igual a um (máximo), ou valores crescentes
(razão I para I), ou valores decrescentes '(razão I para
I).

Figura 4. Diagrama de blocos do controlador

O cálculo do valor final, consiste na resolução da
seguinte expressão:

ct rO wh,.O + ct ri whr t + Cf,.2 wh ., + ct .0wh.,u = 1- I .> I .'

whrO+ wh., + wh" 2 + whd
onde ct., é o centro da função de pertinência de
saída associada a regra "i" , e wh., é o peso
correspondente a adequação à mesma regra.
Durante o processo de desfusificação deve-se,
portanto, acumular o valor correspondente à
adequação da regra, whn.i, multiplicado pelo centro
da função de pertinência de saída, valores 16,32 ou
48. A somatória dos valores wh., também se faz
necessária. O processador executa estas duas
operações simultaneamente por meio de duas
unidades somadoras independentes.

Como as quatro regras são processadas de maneira
idêntica é necessário identificar o valor com o qual
whnu, deve ser multiplicado em função da regra
atual. Este procedimento é executado por uma
tabela e o sinal de sa ída. é denominado mul].

Para a avaliação do resultado é necessário, portanto,
executar uma média ponderada, onde operações de
multiplicação e divisão se fazem necessárias. Os
valor wh., gerado pode ser multiplicado por:
1x16, 2 X 16 ou 3 x 16 . A multiplicação por 2 é
executada pelo deslocamento de um bit no sinal a
multiplicação por 3 é conseguida pela soma do
valor deslocado com o seu próprio valor, e a
multiplicação por 16 necessita de apenas um
deslocamento de 4 bits no valor do sinal. Deste
modo, elimina-se a necessidade de uma unidade
multiplicadora na máquina.
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ze

a2 a2 b2 .' b2 c2 c2

a3 a3 b3 b3 c3 c3

a3 a3 b3 b3 c3 c3

ne

de mmtrruzar o tamanho deste, procuramos adequar ao
máximo a estrutura com o algoritmo: o número de regras,
as funções de pertinência, a base de conhecimento,
conjunto de entradas e conclus ões são fixos e definidos
em circuito .

Unidade divisora
A unidade divisora precisa div idir um número de l I
bits por um número de 5 bits. Os divisores
co nve ncionais do tipo: "non restoring" e "restoring"
foram descartados por nec ess ita rem de um número
de cic los de máqui na maior que quatro. O emprego
de um divi sor ce lular permi tiria a execução da
operação de divisão em um ciclo de m áquina.
Entretanto, a unidade ficaria ociosa nos ciclos de
máquina segu intes e dcspenderiu uma área elevada
no circuito integrado. A figura 7 desc reve a rede de
c élulas para implementação de um divisor
" restorinu" , considerand o que o resu ltado da
divisão deve exceder i '. As c élulas são
subtratores co ntro lados [Skaf (1995)] . Te ndo em
vista estas duas' abo rdagens, adotou- se uma solução
intermediária parti c ion ado-se o divisor ce lular
co nfo rme descri to na figura 8. A cada ciclo de
máquina, é efetuado o c álculo correspondente a
duas linhas da rede. Deste modo, são necess ários
três c ic los de máquina para obte nção do resultado .

Descrição do circuito em VHDL
O circu ito foi de sc ri to em VHDL, utilizando o
simu lado r "Qu i<.:k-HDL" da Mentor Graphics, No
nível mais ele vado da hierarquia temos uma
descrição estrutural co mposta por 7 entidades
empregando um total de 600 linhas de c ód igo.

Os con tro lador foi sintetizado com o aplicativo
Max + Plus Il da Altera [Altera 19941 a partir da
descri ção em VHDL. A compilação do circuito foi
direcionada para componentes da .família FLEX-
XOOO e FLEX-I OKda Altera.

Figura 5. Mapa de regras ativas

A previsão das regras ativas permitiu reduz ir o número
de regras a serem avaliadas; deste modo conseguiu-se
uma aceleração no tempo de processamento para apenas
quatro ciclo s de máquina. A unidade diviso ra teve que
ser adequada a este número de ciclos de máq!!ina para
não acrescentar nenhum ciclo extra.

Os geradores de função de pertinência apresentados são
de grande simplicidade e permitem a geração das funções
ele pertinência <.:om o atraso de apenas 3 blocos lógicos.

A freq üência máxima de operação do circuito é
limitada pela cadeia de somadores internos da
unidade d ivisora. O período mínimo para o sinal de
"clock" para o ci rcuito sintetizado foi de 95ns para
um componente da famíli a FLEX -8000 e 80ns para
a família FLEX- IOK. Deste modo o contro lador
pode amostrar um par de dados a cada 380ns ou
320ns.

Este projeto faz parte do programa CNPq/ProTeM-
CC/SH I2 , do programa PMU do Projeto Especial
FAPESP e dos aco relos: Mentor . Graph ics Higher
Educa iion Program e Altera Higher Education Programo
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Abstract: As noted by Zimmermann, performance aggregations in decision processes can be carried
out with varying degrees of compensation (a measure of the decision-maker's willingness to consider
something as globally good, despite a few flaws it might present) . This paper presents an extension of
this concept, suggesting that the notion of compensation should also be applied to another step of the
decision processoThe authors present a new mathematical function to perform this step ofthe process,
the DI-operator, which complies with the notion of degrees of compensation.

1. Introduction
Decision support algorithms have a very simple and
straightforward purpose: to evaluate each one of a set
of a/ternatives, in terms of a given set of decision
criteria, and determining a final "grade" for each
alternative, so that the alternative that best fits the
crite ria would be the one with the highest "grade" [I l.

Fuzzy decision support systems add a very useful
aspect to this whole picture. Fuzzy algorithms deal
with vague statements very naturally, and precision is
not always available in a decision processo For
instance , consider a decision criterion such as "price
should be grater than $5, but not substantially high".
This is a fuzzy statement, very hard to deal with when
fuzzy logic is not present. One of the reasons why
fuzzy decision making has been awarded such respect
is its ease of implementation, amplified by the clar ity
of the resemblance between each step in the algorithm
and our natural intuit ion.

Over the years, each basic step of the general
fuzzy decision algorithm has received a great deal of
attention by different authors. The focus has been that
of perfecting each step toward the goal of reproducing
our intuitive, natural decision skills. One ofthe biggest
leaps in this sense has been Zimmermann's degree of
compensatio n, a parameter related to the decision
maker ' s biases when putting together ali the ava ilable
information about one given alternative into a final
"grade".

As will be seen in this paper, fuzzy decision
algorithms have always been working non-

compensatori/y, which seems to be incompatible with
most of the everyday decision scenarios. Using
Zimmermann's compensatory-AND aggregator is a
definite step toward a better algorithm, one that allows
multiple compensation factors, but it does not cover ali
the flaws . Another very important step in the process
seems to be in conflict with the notion of degrees of
compensation, and thus has to be addressed. This step
is the manipulation of the raw "grades" obtained by
every altemative in a given criterion in order to
express this particular criterion's re/ative importance
in the decision processo

This paper proposes a new interpretation ofthis
step of the processo Not only it complies with any
given degree of compensation, but it also has a very
straightforward analogy in "real world" decision
situations.

2. Step-by-step decision making
To translate a decision process into mathematical
terms is not very difficult, but it is required to assign
numerical values to the concepts involved. One very
useful analogy, used throughout this paper, is the
selection of the best student in a high school class
(optima/ choice), performed by the teacher (decision
makeri, through the application of a written test. This
test consists of several questions (decision criteria),
each with a particular weight (degree of importance)
in the evaluation processo

First step (raw performances): The first step is to
obtain the students' answers to ali the questions in the
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testo We shalI calI these answers raw performances,
since they represent intrinsic characteristics of each
student (in this case, they represent their knowledge of
each subject covered by every particular question).
Notice that in this step we are not yet evaluating how
welI the students did, for that demands the definition
of which answers should be expected from the
students (i .e ., the "correct" answers).

Second step (standardized performances): After
having given the test, the teacher wilI read each and
every one of the answers that every single student has
written, and compare them to the answers he judges to
be correct. In doing this, the teacher is stating that the
(virtual) perfect student would have answered the
questions this way or that way - he is setting a
standard. After comparing the answers, the teacher
wilI then assign a "grade", ranging from O to I,
corresponding to how close to the perfect answer this
student carne in this question (O = completely wrong, I
= perfectly right) . This step generates standardized
performances, originated from the comparison of the
raw performances with the optimal choice profile.
Note that the optimal choice profile is no different
from any other altemative (student), except for two
things: it does not realIy exist (it is a " virtua l" student),
and it meets every criterion with total perfection (it
answers alI the questions with absolute precision).

Third step (corrected performances): The third
step is the transformation of the standardized
performances into the corrected performances ,
according to the different importances (weights)
associated with different criteria (questions) . This step
is very important in that it conveys to the selection
process information about the decision maker's biases
- for instance, our high school teacher might want to
select an excellent student, with pronounced History
skills . To do so , he might take those questions
(criteria) that deal with History in heavier
consideration than the other questions.

Let us consider two students, Alex and Bill . Let
us say that Alex did very well in his History questions,
but fairly poor in the Math questions. Let us also say
that BilI carne out the opposite way, having done very
well. in Math but f airly poor in History. The teacher
would obviously prefer Alex rather than BilI, for
History is of particular importance in th is decision
process we have set as an example. The task of forcing
Alex into selection is achieved through the proper
generation of corrected performances, and that, as we
shalI see, requires us to state precisely what is meant
by "best .student".

To ilIustrate this point, let us consider two
different ways of defining "best student" :

I) "Best student" is the student whose
"biggest flaw" is the "least serious" of ali the
other students ' "biggest flaws" - if we take this

approach, one way to force Alex into selection
instead of BilI is to say that a " flaw" in a History
question is "more serious" than a "flaw" in any
other question, since History is more important
than the other subjects. This might be
mathematicalIy translated in . the action of
decreasing alI the standardized performances of
every student, in every question that has great
relative importance. That will undoubtedly force
Bill out of selection, since his "biggest flaw"
(which is in History) wilI end up being more
serious than Alex's (which is in Math). Thus we
have raised the chances of choosing Alex instead
of Bill, by properly transforming standardized
grades into corrected grades .

2) "Best student " is the student whose
"biggest quality " is the "most remarkable " of
ali the other students ' "biggest qualities " - if we
take this second approach, we need to
manipulate the standardized performances in a
somewhat different fashion in order to achieve
the same goal. Acting with the same logic as
before, suppose we decrease -every standardized
performance, of every student, in every question
that is considered rather unimportant. In doing
that, Bill's (decreased) good performance in the
Math section wilI be outshined by Alex 's
(practically untouched) good performance in the
History section . Once again , the teacher wilI
select Alex instead of Bill, as was desired and
expected.

Notice that, although the third step has the same
purpose in both situations (which is to influence the
selection of the optimal choice according to the
importances of the cri teria), the way the standardized
performances are transformed into the corrected
performances relies heavily on how we define op timal
choice. In other words, this third step is intimately
linked with the fourth step, which consists of
aggregating the corrected performances of a given
student into one genera l, final performance, which
must represent an overall achievement measure.

Fourth step (final perforrnances): The fourth step
is the easiest of alI, but attention is also required, so
that there are no conceptual incompatibilities with the
third step. In our example, if the first path had been
taken, aggregating the corrected perforrnances might
be done by selecting the lowest sco re of a student in alI
the questions of the testo Notice that this is in
accordance with the first definition of optimal choice,
since the lowest score is indeed a measure of a
student's " biggest flaw ", albeit a radical one.
However, if the second path had been taken, a
student's final performance could be represented by
that student's highest corrected performance, since this
is a measure ofhis/her biggest quality.
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3. Yager's way
The first definition of "best student" presented in
section 2 corresponds to the traditional approach
employed in fuzzy decisio n algorithms. As has been
said before, if we make the correctedperformance of a
student (altemative) that has a ' low standardized
performance - in some important question (criterion)
even lower , this student will be less likely to be
selected as the "best student" (optimal choice). Ron
Yager realized that the use of exponential weighting
might be useful to generate corrected performances
from standardized performances with just that effect. It
was very clear that, once a method for assigning
proper exponential weights was found, the desired
effects would be easy to achieve .

Suppose we have, for each decision criterion, a
real-valued importance factor a, with a > O. Suppose
now that ali the importance factors are assigned so that
relatively important criteria have bigger importance
factors, and relatively unimportant criteria have
smaller importance factors. To support the unlikely
case that ali criteria have the same importance,
suppose the average importance factor is equal to one.

Ifthe importance factors are given this way, then
one very easy way to obtain a corrected performance
from a standardizedperformance goes like this:

( = ( tandardized ) a

Yager realized that T.L. Saaty had developed a
method for obtaining the importance factors needed
for this transformation by means of paired
comparisons [3][5] . A detailed analysis of Saaty's
method is not in the scope ofthis article [2].

The effect of Yager's method for obtaining
corrected performances might be better visualized in a
standardized performance x corrected performance
plot, for different values of a (fig . I).
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E<2 0.60...
d.l
ll..

0.40
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0.00 ,.. _ .

0.00 0.20 0.40 0.60 0.80 1.00

Standardized Performance
figo 1 - Yager's method for importance reflection

As figure 1 shows , this method acts in two ways:
I) for important criteria (a > 1), ali standardized

performances (in particular, the low scores) are
decreased; 2) for unimportant criteria (a < I), alI
standardized performances (in particular, the low
scores) are increased.

These two facts effectively force altematives
with low scores in important criteria out of selection,
while decreasing the chances of altematives with low
scores in unimportant criteria of not being selected.
This is the method that has been used in almost all of
the fuzzy-based decision support tools.

4. Degree of compensation in fuzzy
aggregation
Once again, let us go back to the "best student"
definitions in section 2. In the first defmition, we can
say that the students are being looked upon
considering only their "bad" performances, since the
"best student" is defined as being that whose lowest
score is the highest of ali. As Zimmermann said in
1979 [4], this approach "imp lies no positive
compensation (trade-off) between the degrees of
membership of the fuzzy sets in question (:.) ." This
means that, no matter how well a student might have
done in most (possibly almost all) of the questions,
one single low score (especially in a particularly
important criterion) practically gets him out of the
competition. This is what Zimmermann called a non-
compensatory situation.

On the other hand, in the second definition of
"best student" we can argue that only the "good"
performances are being taken into consideration, since
the "best student" is the one whose highest score is the
highest of ali. Once again quoting Zimmermann, "this
amounts to a fu// compensation of lower degrees of
membership by the maximum degree ofmembership",
Contrarily to the previous case, despite of how bad a
student might have done in most of the questions, one
single good performance (especially in a particularly
important criterion) effectively forces him into being
chosen. This is what Zimmermann called a fully-
compensatory situation.

Zimmermann noticed that "observing
managerial dec ísions one finds that there are hardly
any decisions with no compensation (first defmition of
"best student") between either different degrees of
goal achievement or the degrees to which restrictions
are limiting the scope ofdecisions. The compensation,
however, rarely ever seems to be "complete" such as
would be assumed using the max -operator (second
definition of "best student") . lt may be argued that
compensatory tendencies in human aggregation are
responsible for the failure ofsome classical operators
(min, product, max) in empirical investigaüons. " In
other words, "real world" situations are hardly ever
fully-compensatory or non-compensatory, /They are
somewhere in-between.
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Zimmermann went on to develop a new ·way of
aggregating the corrected performances into one final
performance, a new aggregation operator, which he
called compensatory-AblIr. This operator can yield a
result that is anywhere from fully-compensatory to
non-cornpensatory, by means of a compensationfactor
y (O = no cornpensation, I = full compensation):

1-1. = (l-I.fUIJY-COmpcnsatory ) Y • (I-I.non- compcnsalory) I - y

Through empirical experimentations,
Zimmermann noted that the use of an intermediate
degree of compensation yielded better results than
those obtained when extremist approaches were used.

5. Yager's lack of cornpensation
As has " already been seen , Yager's method for
transforming standardized performances into corrected
performances is custom-made for a situationin which
the definition of the optimal choice follows a non-
compensatory model. One can argue that Yager 's
method is intrinsically non-compensatory . There is an
obvious intuitive confirmation to this observation: to
be non-compensatory means to face the alternativ és'
performances as chronically bad performances - after
ali, the non-compensatory decision maker will be
basinghis/her .choice in each alternative 's worst
performances. Accordingly, Yager' s method was
designed to work upon these ' very same bad
performances, forcing poor alternatives out of the
selection processo

6. Conceptual conflict: Yager x Zimmermann
Ali the information given in the pastfew paragraphs
leads us to realize ' that there is a conceptualconflict
between Yager's method for performing step 3 of the
process and Zimmerrnann 's way of performing step 4:
while Yager works on a restricted end ofthe degree of
compensation range, Zimmermann has expanded the
aggregation operators into the full working range. In
other words, there is the need for a method of
transforming standardized performances into corrected
performances thatmay workwith difJerent degrees of
compensation..

Notice that Yager's method 's flaw is only the
lack of support for degrees of compensation other than
O. It does work fine when the decision process is non-
compensatory, but as Zimmerrnann noted, that is a
very rare situation.

7. Importance as contrast
One point that must be stressed is that the
mathematical function that performs step 3 of section
2 depends.on the choice of mathematical function that

- -

performs step 4, which in turn depends on how we
define what we mean by optimal choice.

Two definitions have been presented: the non-
compensatory one, and the fully-compensatory. We
have already said that the non-cornpensatory definition
relies on a given alternatives bad performances, and
that the fully-compensatory definition bases itself in
an alternative's good performances. However, as we
have seen, real decision makers work with an
intermediate degree of compensat ion. This means that
"real world" situations imply definitions of optimal
choice that lie in-between the two previousl y
presented. The realization ofthis factled the authors to
a more general definition of optimal choice: let us say
that the best alternative is the one whose global
performance is the highest of ali. Let us also set a
parameter 'A, O s À I, so that the standardized
performances above À will be considered good
performances, and the ones below it, bad

- performances.
Notice that when À is set to 1, ali lhe

performances are "bad" performances, and the
situation is non-compensatory. Also, when À is sei to
O, ali lhe performances are "good" performances. and
the situation is fully compensatory.

With this definition , Zimmermann 's method
might be used to aggregate the standardized
performances, since they will consist of a mixture of
good and bad scores - demanding a mixed fully-
compensatory/non-compensatory treatment .

Step 3 of section 2 now needs to be addressed .
How should one properly change the standardized
performances into corrected performances, in order to
accordingly influence lhe selection process?

The answer is very natural: since the global
performance is what is being measured, let us increase
the good performances and decrease the bad·ones in
any given important criterion, while decreasing the
good performances and increasing the bad ones in an
unimportant criterion .

These transformations JI!.ight be performed by the
following function, which we shall call the
Diffusion/lntensification operator (DI-operator):

for À < !1"anu s I

The parameter a is the same importance factor
employed in Yager 's method .

One way to interpret the effect of the DI-operator
is in terms of contrast difJusion and contrast
intensification: when a < I, the 'DI-operator
effectively concentrates ali the performances around À,
decreasing good (above À) performances and
increasing bad (below À) performances, reducing the
contrasto This means that that particular set of grades
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This effective ly forces the decis ion to be bas ed
upon import ant criteria , in which the per formances are
further apart from each other (contributing heavily to
the globa l performance), while leaving unimportant
cr iteria in the background, where the performances are
more or less ali the same (contributing weakly to the
global performance).

The effect of th is operator is shown for a fixed
va lue of À (fig. 2.1) and for a fixed valu e of a (fig .
2.2). Compare these with figo 2 . One important

(ali the performances in the same un important
cr iterion) is now fuzz ier, in the sense that they are
closer together. Per formances that are close to one
another tend to participate equally in the decision
proc ess , which makes the un important cr iteria less
deci sive in the processo Contrar ily, when a > I , the
OI-operator spreads ali the per form ances apart from À,
increasing good performances even further and
decreasin g bad performances, increasing the contrasto
Thus, the differen ces between individual performances
in that cr iterion will be more str iking, having a more
dec isive ro le in the processo This greater influence of
the important cr iteria is exactly what is desired.

11 =(Y).(11 fully-compensalory ) + (I- y) .(11 non- compensatory )

8. Relationship between y and À

In the terms of this article, Zimmermann's
compensatory-AND is a function that performs step 4
of the process as described in section 2, allowing
various deg rees of compensation through the use of a
compensation factor (y) ranging frorn O to 1 (O = no
compensation, 1 = full compensation). On the other
hand , the OI-operator is a function tha t performs step
3 of the process, whose behavior may be adjusted to
work in an environment rangjng frorn total lack of
compensation (À = I) to full compensation (À = O). In
a sen se, À is also a compensation factor.

Is there any relationship between these two
parameters? There is reason to believe so. As has been
seen, the parameter À splits the possible range of
corrected values into two distinct parts, one composed
of conceptual ly "good" performances and the other
composed of conceptually "bad" performances . Note
that "good" and "bad" do not mean ,scores close to I
and O, respectively - the meaning is not related to the
actua l value of the performances: but rather to the
decision maker's interpretation ofthese values .

Simultaneously, the parameter y calibrates the
compensatory-AND operator to work in a blended'
way, mixing non-compensatory and full y-
compensatory traits. If y is closer to O, the operator
wi ll work more non-compensatorily than full y-
compensatorily, and vice-versa.

Let us assume the follo wing :

k = l - y

Therefore, the corrected va lues (worked out by
the OI-operator) fed frorn step 3 to step 4 wi ll be a
mixture of good and bad va lues , in a somewhat sim ilar
proportion to that presented by the behavior of the
compensatory-Ablô An the extremes, th is agreement is
maintained : when y is O (and À is I) , step 3 wiII treat
a li the performances as intrinsically "bad"
performances, and so wiII step 4 . The opposite
happens when y is I (and À is O). The proportional
behavior ofthe compensatory-AND might yet be made
exactly equal to the .proport ion of values generated by
the DI-operator, if we use an altem ative form of the
compensatory-AND proposed by Zimmermann:

observation that can be drawn from the study of these
figures and the analytical expressions of both the 01-
. operator and the Yager operator is that Yager 's method
is represented by the DI-operator for Â.=I. This means
that the traditional method is totally encompassed by
the OI-operator in one of its extremes, as should be
expected.
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figo 2.2 - DI- operator for a =2.0

I
0.00 020 0.40 0.60 0.80 \.00

Standardized Performance
figo2.1 - DI-operator for À=0.5

0.00

S 0.80
§
EtE 0.60..
Q)
c,
"O

0.40
Q)

to
U 0.20

\.00

S 0.80
§
EtE 0.60 -
1ü 1..=0.5c,
"O

0.40

to
U 0.20

0.00

\.00 -

323



figo3 - final performances for 3 alternatives in a
simulated decision process

9. Human compensation factors
Assuming À -= I-y eliminates the problem of
determining an appropriate value for the parameter À,
once a value for y has been determined. But what
about the value ofy? An experiment has been designed
both to evaluate the effectiveness of the D1-operator
and to study the effect of the value of y upon the final
performances.

The experiment consisted of a questionnaire,
intended to obtain ali the user supplied data (criteria,
alternatives and importance factors) in d ifferent
decision scenarios, p lus a final ranking of the
alternatives su ppl ied by the same subject. With these
data, a fit was pe rformed in order to determin e which
va lue of y produced the best results . Afterwards,
several final performance x parameter À. graphs were
plotted, one for each . decision scenario. This very
simple experiment provides prelirninary, but not
conclusive results. Further data has to be obtained
before the Dl-operator can be established as a useful
and empirically correct operator.

Six subjects were tested, and in ali cases the
value of y fell somewhere between the extremes of the
range. Also, in most cases the results predicted with
the use of the Dl-operator were closer to the empirica l
data than those obtained when using Yager's purely
non -cornpensatory method.

Besides, a very important conclusion can be
drawn from the plotted graphs (fig.' 3) : as long as À is
away from the extremes (O and I) , the ranking of the
alternatives remains practically unchanged, even
though the absolute val ues of the final pe rformances
vary widely. However, the ranking is not preserved
when À is close to Oor 1.

'.00 lUO 0•.-0 Q.6O OJO

Parameter À
1.00

not bear crucial importance to the effectiveness of the
decision process oThe important thing to notice is that
human decisions seem to imply an intermediate degree
of compensation, staying away from both the non -
compensatory and the fully-compensatory extremes.

10. Conclusion
This paper has shown that the traditional way of
dealing with criteria of different re lative degrees of
importance is handicapped when the rest of the
algorithm supports the use of a compensation factor.
Furthermore, a new mathematical function for
changing the standardized performances into corrected
performances depend ing on each criterion's degree of
importance and on a compensation factor has been
proposed. It has been shown that Yager's method (the
traditional operator used for this purpose) is a
particu lar case of this new function , the Dl-operator,
namely when À= 1. A possible relationship between the
two compensation factors, À and y, has also been
suggested. The effectiveness of using the Dl -operator
cannot be completely established until further
empirical evidence of its usefulness is obtained.
However, preliminary results do suggest that the lack
of a compensation factor in this kind of operator yields
results that do not match entirely the empirical data,
and that using a compensation-factor operator such as
the Dl-operator might produce better results. The
authors hope the suggestions presented on this paper
may stimulate more empirical work in this di rection.
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As Zimmermann said, "in order to use this class
of operators in a mean ingful manner an operat ional
definition shou ld be of course available for the
empirical determination of y. At present, such
definition is still missing. " However, the experiments
seem to show that the precise value of y(and À) does
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Abstrat: Buildings automation allows the control of the main services that a building offers, like : display of light,
electric systern, air conditioning system etc. We have studied the air conditioning system, in particular, describing
its shaping and we've taken from this mathematic model some information in order to descrihe a more efficient
control of this procedure. Our main objective in this study is to build a Fuzzy Simulator for the study of the
behavior of electric energy consume in Air Conditioning Systems, in automated buildings.

Resumo: A automação de Edifícios possibilita o controle dos principais serviços oferecidos em um edifício como
Iluminação. Elétrica. Ar Condicionado etc. Estudamos, em particular, o Ar Condicionado, descrevendo sua
modelagem e retirando desse modelo matemático informações para descrever um controle mais eficaz desse
processo . O principal objetivo foi a construção de um Simulador Fuzzy para o estudo do Comportamento do
Consumo de Energia Elétrica em Sistemas de Ar Condicionado, em Edifícios Automatizados.

1. Introdução.
Durante muito tempo houve correlações entre

os processos existentes na Automação de Edifícios e os
processos industriais. Se compararmos a automação
existente em alguns setores industriais (automação de
processos) e a aplicada em Condicionamento
AmbientaL Iluminação e Automatismo na Área
Elétrica, processos importantes dentro dos edifícios,
verificamos que os requisitos de maior distribuição do
controle e o aumento da complexidade dos algoritmos
são comuns. Porém. temos funções desempenhadas
pelos Sistemas de Automação de Edificios que não têm
paralelos na automação industrial. Tais funções estão
relacionadas, em sua grande maioria, à área de
segurança. onde a preocupação é voltada para: Circuito
Fechado de Televisão (C.F.T.V.), Controle de Acesso,
Central de Detecção e Combate a Incêndio, Sistema de
Identificação Automática de Visitantes etc.

Analisando os principais processos da
Automação de Edifícios. foi estudado o Ar
Condicionado e os algoritmos de controle aplicados a
esse processo, visando a redução do consumo de
energia e manter as condições de conforto. Para
obtenção de um controle eficaz do Ar Condicionado foi
aplicado um algoritmo baseado na Lógica Fuzzy .
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2. Lógica Fuzzy aplicada ao Controle de Edifícios.
Os conceitos da Lógica Fuzzy tiveram sua

origem nos trabalhos do Prof. Lotfi A. Zadeh, em
1965, na Universidade da Califórnia, Berkeley [DUB
80aJ. Podemos dizer que a inteligência humana tem a
característica de "nebulosidade", pois tem a capacidade
de resumir os fatos observados e, mesmo tendo uma
grande capacidade para informações adquiridas, pode
selecionar as mais importantes.

Na teoria clássica de conjuntos, podemos
afirmar que um elemento pertence a um conjunto ou
não. ou seja, temos sempre a condição de falso ou
verdadeiro (lógica bivalorizada).

O Professor Zadeh, como mencionado em
Dubois [DUB 80bJ, Gomide [GOM 92] e [MOT 91J,
propôs uma caracterização mais ampla, na medida em
que sugere que alguns elementos são mais membros de
um conjunto do que outros. O fator de pertinência ou
fator de certeza pode, então, assumir qualquer valor
entre Oe 1, sendo que o valor O indica uma completa
exclusão e um valor 1 representa completa pertinência.
Essa generalização aumenta o poder de expressão da
função característica (lógica multi-valorizada). Para
expressar a idéia de que uma temperatura tem seu



3. Construção do Simulador Fuzzy
A construção do Simulador Fuzzy é

constituída de duas partes: a primeira é o estudo e a
implementação do algoritmo de Controle utilizando a
Lógica Fuzzy: a segunda parte é a construção de um
programa que fornecerá as variáveis de entrada para o
Controlador Fuzzy e. também . receberá as vari áveis de
saída do Controlador.

O algoritmo de Controle utilizando Lógica
Fuzzy foi desenvolvido dentro de um ambiente de
desenvolvimento de aplicações Fuz7.Y (SDAF) IHI
.91al O algoritmo de Controle Fuzzy foi obtido com a
definição das regras de controle das vari áveis de
entrada e saída e as funções de pertinência. A Figura
3.1 mostra um diagrama da arquitetura do Simulador.
Neste diagrama exemplificamos as etapas de
construção do Simulador. Primeiro. temos o ambiente
de desenvolvimento (SDAF) IHI 93b]. este software é
constituído de vários recursos para construção do
Controle Fuzzy. Dentre esses recursos. podemos citar
os processos de fuzzificação e defuzzificação. bem
como os Mecanismos de Inferência das Regras de
Controle .

Após a construção do algoritmo de Controle
FlUZY no SDAF. o mesmo é codificado. compilado e é
gerado um código execut ável para o módulo MCI ou
Controlador Fuzzy. Este modelo recebe todas as
informações do "processo" e o controla. Para nós. o
"processo" será o Consumo de Energia nos Sistemas
de Ar Condicionado Central em Edificios
Automatizados.

O nosso trabalho será a execução da
simulação deste "processo" e a geração do controle
para o Sistema do Ar Condicionado. Teremos um
programa que transmite. recebe e analisa os dados
gerados pelo Controlador Fuzzy que foi construído no
SDAF.

valor por volta de 25 °C. o autor usa uma função de
pertinência triangular. como na Figura 2.1. com o pico
em 25 0C. para sugerir a idéia de que quanto mais
perto do número de 25 "C mais ele se identifica com o
conceito representado.rA1

o
25

Figura 2.1 - Função de Pertinência

A partir dos conceitos do prof. Zadeh. foram
elaboradas técnicas para aplicação da lógica fuzzy em
diversas áreas da automação. como: Controle de
Motores, Controle de Temperatura de Reatores,
Controle de Temperatura em Sistema de Ar
Condicionado, Controle de Fornos Industriais etc
ICHA 90J. IBAR 93J. lEVA 89J. IMAM 811 e ITER
91J. Dizemos que a elaboração do controle de diversos
processos. utilizando a Lógica FULZY. é uma
ferramenta poderosa. visto que onde há dificuldade na
elaboração de um modelo matemático consistente do
processo a ser automatizado ou a aplicação de um
modelo matemático é inviável. seja pela complexidade
ou pela dificuldade de resolução desse modelo em um
tempo de processamento viável. podemos utilizar
outras técnicas para resolução da automação desse
processo. uma dessas técnicas é a Lógica Fuzzy.

A maioria das aplicações do Controle Fuzzy
segue os algoritmos propostos por Madani e King
IALM 931, IDUB 80cJ e [EVA 89J. A Figura 2.2.
mostra o diagrama de um Controlador Fuzzy proposto
por Madani [ALM 93]. Esse diagrama se tomou
genérico [BAR 93]. [DUB 80dl e [MAR 911.
Basicamente. podemos dizer que as partes de um
Controle Fuzzy são: a interface de Fuzzificação. a Base
de conhecimento. o Mecanismo de Inferência e a
interface de Defuzzificação.
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•
MCI I
Controlador
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Biblio teca
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Programa que processa os dados
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SDAF

(USUARIO) •

Figura 3.1. Diagrama da Arquitetura do Simulador
Fuzzy.
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Figura 2.2 - Estrutura do Controle Fuzzy,



Figura Função de Pertinência - Erro-Consumo

Implementação do Controle Fuzzy
Analisando os modelos adotados para estimar

o Consumo de Energia em sistema de Ar
Condicionado. foram escolhidas as variáveis de
entrada do Simulador. Estas variáveis foram divididas
em dois grupos: o primeiro grupo. onde as variáveis
são colocadas como parâmetros de ajuste ou calibração
do sistema a ser simulado [PEI 90I e o segundo. em
que as variáveis estão relacionadas à operação do
edificio. sem alteração na configuração fisica das
instalações de Ar Condicionado.

Variável relacionada ao Consumo de Energia.
Para analisarmos o Comportamento

Energético dos Sistemas de Ar Condicionado através
dos Sistemas de Controle. que monitoram e controlam
os seus equipamentos. escolhemos a variável Consumo
de Energia no Sistema de Ar Condicionado.

Analisando as curvas de consumo de energia
das edificações automatizadas em Marte [MAR 92].
chegamos a algumas conclusões sobre os valores de
consumo e suas variações durante um dia . Essas
variações serão consideradas na elaboração da curva de
pertinência da variável relacionada ao consumo. Os
pontos de operação dos valores de Consumo de
Energia por Área serão tratados como margens de Erro
sobre um Ponto de Operação definido pelo usuário do
Simulador. Assim . teremos no Simulador a entrada de
um Ponto de Operação ("Set-Point") e o Simulador vai
trabalhar para manter o Consumo o mais próximo do
"Set-Point" definido pelo usuário. Mostramos na
Figura -l.Ll as curvas de pertinência com relação ao
Erro-Consumo de Energia.

Foram utilizadas as formas' triangulares e
trapezoidais para mostrar as funções de pertinência.
Além disto . temos a possibilidade de trocar as curvas,
pois o ambiente onde desenvolvemos o Simulador
permite as alterações das curvas, bem como a
construção de curvas mais apropriadas ao processo
controlado. Isto mostra a capacidade do algoritmo de
Controle Fuzzy de ser ajustado conforme o aumento do
conhecimento que se tem do processo.

o
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Figura 4.2.1.1 - Função de Pertinência - Erro TAG.

4.2 Variáveis relacionadas ao Sistema de Ar
Condicionado.

No processo do Ar Condicionado, há dois
conjuntos de parâmetros: parâmetros de desempenho e
parâmetros operacionais do modelo apresentado. Os
parâmetros de desempenho são utilizados no modelo
para os cálculos das variáveis e seus valores em
determinado intervalo Esses parâmetros dependem
muito da configuração física dos Sistema de Ar
Condicionado. Já os parâmetros operacionais são
variáveis que podem ser modificadas nos Sistemas de
Ar Condicionado, sem que haja necessidade de
mudanças físicas no sistema. Basicamente, os
parâmetros operacionais são usados nas simulações das
propostas de Conservação de Energia e dentre esses
parâmetros estão as variáveis nesse trabalho [FEl 90]
e [ASH 85] .

4.2.1 Erro - Temperatura da Água Gelada (Erro
TAG)'

Foi escolhida a variável Erro TAG pois ela,
representa a variação existente entre a Temperatura da
Água Gelada fixada no "Chiller" ("Set-Point") e a
temperatura lida na saída do "Chiller" para os
elementos secundários ("Fan-Coils") . A Temperatura
da Água Gelada. que está sendo enviada pela Unidade
Central de Refrigeração ("Chiller") para os
equipamentos secundários "Fan-Coils", traz a
informação das necessidades de refrigeração do ar ,
requeridas pelos ambientes. O fluxo de Água Gerada
que passa pelas serpentinas dos "Fan-Coils", na
maioria dos projetos, estão na faixa de 5 °C e 8°C.
Esta baixa temperatura faz com que o Ar insuflado
pelos ventiladores dos "Fan-Coils" saiam no ambiente
a uma temperatura entre 12°C a 18°C. Então,
podemos dizer que o controle da vazão na água gelada
ou o controle da temperatura desta água está
diretamente relacionado ao Consumo de Energia no
Sistema de Ar Condicionado, pois a variação da
temperaturas nas "Zonas de Conforto" vão determinar
a redução ou o aumento do fluxo de água gelada que
passa pelos "Fan-Coils" . Temos na figura 4.2.1.1 a
função de pertinência da variável de entrada Erro
TAG.I j
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I---im" -rs l
L )< A- I
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Figura 4.2.3.1- Função de Pertinência - Erro TAC.

Após a definição das variáveis de entrada e
suas respectivas funções de pertinência. podemos
introduzi-las no ambiente de desenvolvimento de

aplicações Fuzzy, como já comentamos anteriormente.
As funções de pertinência descritas anteriormente
podem ser alteradas no ambiente de desenvolvimento
de aplicação Fuzzy. Podemos também testar outras
condições de controle.

4.2.5 Variáveis de Saída do Simulador Fuzzy
Para efetuarmos o controle do Consumo de

Energia Elétrica no Sistema de Ar Condicionado.
escolhemos a variável de saída do Simulador Fuzzy,
como sendo o ponto de operação dos controladores.
que controlam a temperatura nos ambientes
condicionados do edificio. Adotamos o ponto de
operação dos controladores como sendo igual nas
diversas áreas do edificio. Com relação às diferenças
nas condições de conforto de cada "Zona de Conforto"
do edificio. as mesmas serão tratadas pelos
controladores locais de cada ambiente.

A partir da análise do "processo" Ar
Condicionado e a interferência dos Sistemas de
Automação no controle e monitoração do mesmo. foi
escolhida a variável TSC como a principal variável de
saída do Simulador Fuzzy. A variável TSC represent a
a Temperatura de "Set-Point" normalizada para os
controladores responsáveis pela manutenção das
condições de conforto nos ambientes. Trabalharemos
com as partições da variável TSC dividida em faixas
de temperatura. representando os parâmetros que serão
enviados aos controladores dos "Fan-Coils" Os
controladores recebem estes parâmetros e será escopo
deles ajustar a vazão de água gelada para atender às
temperaturas estipuladas para o conforto dos
ambientes. através do Sistema de Automação de
Edificios que estará implementando o algoritmo de
Controle Fuzzy. Os intervalos e as faixas de
temperatura dos "Set-Point" dos controladores foram
definidos a partir dos estudos para Avaliação de um
Ambiente Térmico desenvolvidos pela ASHRAE
(American Society of Heating Refrigerating and
Air-Conditioning Engineers) e Fanger [IPT 89J . O
método de Fanger estabelece uma escala de sensação
térmica envolvendo vários níveis . Esses níveis
representam uma medida da variação das condições de
conforto no ambiente e para medir o afastamento das
condições de conforto no ambiente é usado um índice
denominado Índice de Atividade Térmica (l.A. T).

Os valores adotados para as faixas de
Temperatura da variável TSC são dados de projeto das
instalações dos Sistemas de Ar Condicionado e
análises da equação de Fanger. descrita acima . Esses
dados são usados nos algoritmos dos Sistemas de
Automação de Edificios e podem ser trocados de
acordo com as necessidades dos usuários finais [ASH
851. [1FT 881 e ISAU 89J , A Figura ·U.-U ilustra a
função de pertinência da variável TSC.
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4.2.3 Erro - Temperatura da Água de Condensação
(Erro TAC>.

Esta variável mede o Erro existente entre o
"Set-Point" da Água de Condensação fixado nas Torres
de Arrefecimento e a Temperatura da Água de
Condensação na saída das Torres. A escolha desta
variável foi devida a sua estreita relação com a
Temperatura de Água Gelada e o Coeficiente de
Eficiência das Unidades Centrais de Refrigeração. pois
a água que passa pelos condensadores transporta o
calor retirado do ambiente através da água gelada. A
troca do calor (cargas térmicas) entre o ambiente e o ar
refrigerado no interior do edificio é repassado para a
água gelada. Esta troca do calor. entre ar refrigerado e
água gelada, acaba sendo enviada ao ar externo através
da Torre de Arrefecimento [CRE 90]. A Figura ·U.3.1
mostra a função de pertinência adotada para a variável
de entrada Erro TAC.

4.2,4 Erro na Carga Térmica
Esta variável foi escolhida. pois a mesma traz

a totalidade do ganho de calor absorvido pelo edificio .
bem como o calor produzido dentro do próprio edificio .

É grande o número de variáveis que
interferem no comportamento de um edificio. Isto
toma dificil um equacionamento preciso para a
determinação do Consumo de Energia. bem como o
conforto térmico , mas para os Sistemas de Controle. a
determinação da Carga térmica é muito importante.
pois a mesma é um resumo de todas as variáveis
envolvidas no Comportamento Termodinâmico do
edificio fAKU 89] .
A figura 4.2.4.1 mostra as funções de pertinência
adotadas para a variável de entrada Erro na Carga
Térmica.
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4.2.6 Regras de Controle
A partir da escolha das variáveis de entrada e

saída do Controlador Fuzzy, foram definidas as regras
de controle do Controlador, Este Conjunto de Regras é
baseado na experiência obtida com as implantações dos
Sistemas de Automação de Edificios e no
conhecimento das pessoas que operam os
equipamentos dos Sistemas de AI Condicionado.
Podemos dizer que são nestas regras que misturamos o
conhecimento experimental dos -operadores ao
equacionamento matemático do AI Condicionado.
Trabalhamos com 5 (cinco) conjuntos de meta-regras
que representam um resumo de todas as regras usadas
no algoritmo de Controle Fuzzy. Através dessas meta-
regras foi gerada uma combinação de regras, que
colocamos no algoritmo de controle construído no
SDAF. A Figura 4.2.6.1. mostra um esboço da Tabela
das Regras de Controle, onde é mostrado como foi
construída essa tabela das regras .
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Liga-Desliga e Controle com PID.Na Figura 4.2.7.1
temos o gráfico do Comportamento do Consumo de.
Energia para os Controles tipo Liga-Desliga, Controle
tipo PIO e a Simulação Fuzzy.

Figura 4.2.6.1 - Esboço da Tabela das Regras de
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4.2.7 Simulação do Controle Fuzzy.
Esta simulação apresenta os resultados do

primeiro modelo de controle adotado pelo Simulador
Fuzzy e mostra a comparação entre o Controle tipo

Comportamento do Consumo com Controle Tipo Liga-Desliga, PIO e
Fuzzy
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Figura 4.2.7.1 - Resultado da Simulação Fuzzy e comparação com controle Liga-Desliga e PID.

5. Conclusões.
Podemos concluir neste estudo que a

utilização do Controle baseado em Lógica Fuzzy é uma
ferramenta importante na construção de Sistemas de

Controle onde as definições matemáticas das variáveis
sejam de trabalhosa resolução por técnicas clássicas de
controle.

Nos trabalhos desenvolvidos para a execução
-de um projeto de controle utilizando a Lógica Fuzzy,
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chegamos a um tempo de desenvolvimento menor .
Além de levarmos em conta que o Controle é baseado
no conhecimento das pessoas que trabalham com os
sistema de ar condicionado e refrigeração, os
projetistas, os engenheiros de aplicação, tomando o
projeto de controle mais fácil de ser implementado.

Para os Sistema de Ar Condicionado podemos .
.dizer que a resposta do sistema obtida pelo controle
através ' da Lógica Fuzzy, permite convergir mas
rapidamente e com maior precisão para o ponto de
estabilidade desejado . Com isso são melhoradas as
condições de conforto, havendo uma redução no
consumo de energia e aumento na vida útil dos
equipamentos.
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Resumo: A Diálise Peritoneal Automática é geralmente considerada como um dos tratamentos mais atrativos
na residência dos pacientes urêmicos . Alguns fatores devem ser considerados quando da recomendação do
tratamento: necessidade médica do paciente, distância ao centro de diálise , ambiente familiar, apoio familiar e
capacidade fisica e emocional. Este trabalho propõe o desenvolvimento de um sistema de integrado
. hospital/residência utilizando a diálise peritoneal automática como opção viável para pacientes com
insuficiência renal crônica.

Palavras chave: Diálise Peritoneal Automática , Diálise Peritoneal. Insuficiência Renal Crônica.

Abstract:Automated peritoneal dialysis is currently considered as one of the most attractive home treatments
for uremic patients. Factors considered when making a treatment recommendation include: patient medicaI
needs. lifelike distance from a dialysis center. home environment. farnily support network and emotional and
physical capabilities. This paper proposes the development of the integrated system hospitallhome to make use
of automated peritoneal dialysis like practicable choice to patients with end-stage renal failure .

Key Words: Automated Peritoneal Dialysis. Peritoneal Dialysis. End-Stage Renal Failure.

INTRODUÇÃO

Aproximadamente 700.000 pessoas em todo
o mundo incluindo 200 .000 nos Estados Unidos e
cerca de 10.000 no Brasil sofrem de insuficiência
renal onde seus rins são incapazes de desempenhar
sua função vital de filtragem de substâncias tóxicas e
excesso de água da corrente sanguínea. Existem dois
tipos de tratamentos disponíveis para pacientes com
falência renal ou em estágio final de doença renal
ESRD (End Stage Renal Disease): transplante e
diálise (hemodiálise ou peritoneal).

o transplante é a solução mais "natural"
hoje em dia para a falência renal. Contudo, a
"National Kidney Foudation" (USA) acredita que,
somente em tomo de 50% dos pacientes que fazem
tratamento de diálise apresentam condições fisicas
para um transplante ou decidem-se por esta opção de
tratamento. O período de espera por um rim saudável
pode durar de algumas semanas até doís anos ou
mais ; isto depende da disponibilidade do rim e da
compatibilidade genética com o doador.
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Esta forma de diálise ocorre dentro do
organismo do paciente. Existe uma membrana
delgada que envolve o abdomem denominada
pcritônio. Esta membrana também encobre outros
órgãos que se alojam dentro da cavidade abdominal.
como o estômago e o figado. Sendo semi-permeável.
permite que apenas certas substâncias passem através
dela. A DP utiliza esta membrana para filtrar o
sangue durante o processo de di álise. Para este
tratamento. um tubo denominado "cateter de
Tenckhoff" é cirurgicamente implantado através da
parede do abdomem. Uma solução especial para
diálise (que pode variar de 1 a 3 litros) é utilizada
para infusão dentro da cavidade peritoneal através do
cateter (fig. 2). A partir do processo de difusão e
osmose, toxinas e excesso de fluídos _passam do
sangue para a solução movendo-se através da
membrana. Após um tempo pré-determinado de
espera a solução é drenada da cavidade peritoneal c
substituida por uma solução nova. A drenagem e
reposição da solução para diálise peritoneal é
denominada de ciclo (fig. 3). Vários ciclos são
necessários para "limpeza" do sangue.

A diálise peritoneal pode ser . feita
manualmente ou utilizando uma máquina. Tubos de

Pressão
venosaSaída

l'C/
Bomba venosa ...... .......,.....
desangne

Heparina

Hemodiálise é o tipo de diálise que é feita
fora do corpo humano e utiliza o próprio suprimento
de sangue do paciente. Na Hemodiálise. uma
máquina que substitui "algumas funções de um rim"
é ligada ao sistema circulatório do paciente. ' O
sangue e uma solução dialisante fluem
continuamente na máquina. enquanto uréia.
creatinina e outras substâncias tóxicas e excesso de
água são retiradas do sangue através do processo de
difusão e osmose. O sangue é retirado do corpo.
forçado a circular pela máquina e retoma ao mesmo.
Apenas uma pequena fração do sangue permanece
fora do corpo por um reduzido intervalo de tempo.

Uma fistula (ligação feita cirurgicamente
entre uma veia e uma artéria) proporcionao acesso
aos vasos sanguíneos utilizando duas agulhas as
quais são colocadas dentro da fistula (uma na veia e
outra na artéria) ligadas por tubos plásticos a um
filtro especial. Este filtro especial é denominado de
_"rim artificial" ou dializador. O sangue é retirado da
circulação corpórea através de uma das agulhas.
sendo encaminhado para a filtragem. A outra agulha
proporciona o retomo do sangue filtrado para o
corpo. O sangue circula por um lado do filtro e uma
solução produzida na própria máquina passa pelo
outro -lado do filtro. Pelo processo de difusão e
osmose (ultrafiltração) a solução retira excesso de
água e toxinas do sangue. O filtro é confeccionado
com uma porosidade suficiente para permitir a
passagem de toxinas, porém. moléculas grandes
como células vermelhas (hemoglobina) não
conseguem passar pelos poros. O paciente necessita
em média de três sessões por semana. sendo que cada
sessão dura de 3 a 4 horas.

Fig. 1 Representaç ão simplificada do processo
de hemodiálise
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conexão e bolsas contendo solução para diálise são
usadas somente durante as trocas .
Exitem duas técnicas básicas para diálise peritoneal:

1) Diálise Peritoneal Ambulatorial Contínua
(CAPD)

CAPD é o tratamento mais comum de
diálise peritoneal. É um processo manual que utiliza
a gravidade para efetuar a infusão e drenagem da
solução da cavidade peritoneal. Deve ser executado
em local limpo e bem iluminado. Utilizando a
técnica de CAPD o sangue está constantemente
sendo purificado. A solução desloca-se da bolsa
plástica através do cateter e penetra na cavidade
peritoneal, permanecendo no abdomem com o cateter
fechado . Após algumas horas , a solução é drenada
para uma bolsa vazia . Então. o abdomem recebe
novo volume de solução através do mesmo cateter. O
processo de diálise é iniciado outra vez. Este tipo de
auto-diálise é feito 7 vezes por semana , 4 a 5 vezes
por dia sem a utilização de qualquer máquina. Cada
troca dura em médica 30 minutos e é feita com
intervalos de 4 a 6 horas . A última troca é feita antes
de dormir e permanece no abdomem durante toda a
noite.

2) Diálise Peritoneal Automática(APD)

No processo de diálise peritoneal automática
as trocas de solução são feitas por uma máquina,
normalmente enquanto o paciente dorme . Essas
trocas são denominadas de ciclos. O paciente é
conectado à máquina próximo ao leito, onde
permanece por 8 a 10 horas cada noite (fig. 4)

Fig .4

Enquanto o paciente dorme, o equipamento
controla três fases do ciclo: infusão de solução para a
cavidade peritoneal, tempo de permanência da
solução no paciente e drenagem da solução dialisada.
Após a última infusão, de acordo com a prescrição
médica , poderá haver a permanência de solução na
cavidade peritoneal, durante todo o dia , a qual será
retirada no inicio de novo processo na noite seguinte.

As máquinas denominadas cicladoras, usam
a gravidade para infusão e drenagem da solução ,
como medida de segurança, providenciando também
o aquecimento da solução, próximo a temperatura
corporal antes da infusão .

O tratamento através da diálise peritoneal
automática permite várias combinações que podem
apresentar vantagens e desvantagens dependendo do
perfil de cada paciente. Dentre as várias
alternativas, podemos citar as modalidades mais
utilizadas atualmente (fig. 5), que são:

I) Diálise Peritoneal Intermitente (IPD):

Tratamento feito com auxilio de uma
cicladora toda noite, enquanto o paciente dorme,
permanecendo de 8 a 12 horas . Durante o dia o
paciente fica livre do tratamento e a cavidade
peritoneal permanece vazia. A dose usual é de 15 a
20 litros por sessão. Para prover uma diálise
adequada dentro de um menor tempo de sessão de
tratamento (8 a 10 horas), o paciente precisa
acrescentar uma ou duas trocas durante o dia . O
volume da solução nas trocas durante o dia deve ser
definido em função da condição do paciente, isto é,
um paciente com hernia pode tolerar no máximo 800
a 1000 ml de volume.

11) Diálise Peritoneal Cíclica Contínua (CCPD):

Este tratamento é feito continuamente.
Basicamente 3 trocas noturnas são feitas com auxílio
de uma cicladora. Durante o dia há permanência da
solução na cavidade peritoneal cuja duração é de 14 a
16 horas . A dose de referência para um paciente
adulto é de 7.5 a 9 litros por dia .

llI) Diálise Peritoneal em Maré (TPD):

o processo funciona da seguinte maneira:
Inicialmente . a cavidade peritoneal é preenchida
com um volume de solução selecionado que seja o
maior possível sem causar desconforto (podendo
chegar a 3 litros). Durante a fase de drenagem,
somente metade do dialisato é drenada, deixando-se
a outra metade na cavidade peritoneal. O próximo
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CONSIDERAÇÕES SOBRE A DIÁLISE
PERITONEAL AUTOMÁTICA (APD)

diálise peritoneal. respondendo por 27% a 55% dos
pacientes que interrompem seu tratamento nesta
modalidade.

Diferentes técnicas de conexão e
dispositivos tem sido desenvolvidos para evitar
contaminação incluindo antibióticos profiláticos.
sistemas germicidas utilizando radiação ultra-violeta.
e sistema de conexão em Y. Contaminação externa
de dispositivos do sistema de diálise. principalmente
na conexão. é provavelmente a maior fonte de
origem das bactérias que penetram na cavidade
peritoneal.

Para efetuar o diagnóstico clínico de
pcritonite. dois dos três critérios a seguir devem ser
combinados: sinais c sintomas de inflamação
peritoneal como dor abdominal. febre. vômito.
náusea. : turbidez da solução dialisada contendo mais
de 1(lO c élulas/ui. com predominância de células
polimorfonucleares (neutrófilos) ou identificação de
microorganismos através de cultura da solução
drenada.

Espera-se que uso da diálise peritoneal
automática tenha um grande crescimento durante
toda a próxima década . Existem mais de 7.000
pacientes em todo o mundo que utilizam essa forma
de tratamento. Nos Estados Unidos. 20% dos
pacientes que fazem diálise peritoneal usam APD.

O progresso da diálise peritoneal automática
está intimamente ligado ao aperfeiçoamento ' do
conhecimento medico sobre a fisiologia peritoneal e
evolução dos dispositivos de acesso peritoneal
automáticos. O estado da arte dos dispositivos para
APD tem incorporado programas computadorizados
capazes de distribuir com precisão tempos e volumes.
tomando possível a utilização de CCPO. NPD. IPD
ou TPO com diversas combinações de. tempo/volume
controlados.

A principal vantagem do APD é sua
flexibilidade. As sessões de tratamento podem ser
ajustadas para atender as conveniências e
particularidades de cada paciente. Comparado com o
CAPD. o número de conecções e desconecções são
menores durante o APD e isto tem resultado em
baixos níveis de peritonite. constatado em vários
centros de tratamento.

Qualidade de vida é um fator importante no
periodo pré-diálise e pode ser uma forte consideração
na decisão da escolha da modalidade de tratamento.
Manutenção da resistência fisica . apetite. e senso de
bem estar. bem como funções fisiológicas ótimas

8:004:00

Tempo
24:0020:0011;:00

lPO

CAPO

12:00

Peritonite ou infecção da membrana
peritoneal tem sido a mais frequente complicação no
processo de diálise peritoneal. Embora sua incidência
esteja diminuindo. hoje em dia . estima-se um
episódio por paciente por 12 a 18 meses Isto pode
refletir na alteração não somente das técnicas de
diálise como também nos avanços tecnológicos em
conexão e modalidades de diálise peritoneal, que tem
evoluído com o incremento de experiências nessa
forma de tratamento dialítico.
Como resultado. isto persiste como uma das

primeiras razões pará o insucesso da técnica de

Volume reserve

TOP Volume de troca

volume de infusão (o volume da maré) é de l .f
litros. O próximo volume drenado é de cerca de 1.5
litros. e assim por diante. Os ciclos são
razoavelmente curtos. em geral totalizando menos de
20 minutos. com tempo de permanência para
substituição de somente a 6 minutos . Em geral. 26
a 10 litros de dialisado são trocados durante uma
sessão de 8 a 10 horas de diálise . Ao final. o cateter é
tampado e a cavidade peritoneal permanece vazia até
o próximo tratamento.

o
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favorece as relações interpessoais com familiares e
amigos com também a reabilitação e manutenção do
desempenho do paciente no seu local de trabalho .

PROPOSTA DE TRABALHO

o presente trabalho propõe o desenvolvimento de um
Sistema integrado li Hospital _ Residência li

util izando a Diálise Peritoneal Automática como
necessidade/opção para os pacientes com
insuficiência renal crônica .

Basicamente o sistema é composto por duas
centrais informatizadas que se interligam através de
uma linha telefônica (via modem). A central
localizada na residência do paciente apresentará a
seguinte configuração básica conforme diagrama de
blocos (fig. 6) :

• Bloco de operação: utiliza um
microcontrolador responsável pela medição e
controle do volume de solução da infusão.
tempo de permanência da solução no paciente
e medição do volume de solução drenado do
paciente como também armazenamento dos
valores dos parâmetros controlados e medidos
a cada ciclo completo. durante todo o processo
diário durante vários dias. conforme
necessidade de monitoramento.

• Bloco de comunicação: responsável pelo
envio dos dados monitorados a cada ciclo para
a central hospitalar e recebimento de novos
dados (se necessário) para correção da
programação que redefine os valores dos
parâmetros (tempo de permanência, volume)
para o início do processo de diálise
automática .

cada conjunto de ciclos completados , num
determinado intervalo de tempo, pré definido
pela programação inicial (os dados são
reprocessados ' por. ex. após 7 dias de
monitoramento) relacionados com a base de
dados dos valores de depuração mínimos
recomendados . Caso haja necessidade, o
sistema especialista faz as alterações
necessárias das variáveis controladas, para
atingir os niveis de depuração prescritos para
o paciente .

A central hospitalar apresentará a seguinte
configuração básica (fig. 6):

• Bloco Especialista: com as mesmas
características descritas anteriormente, porém
permitindo alterações na base de dados dos
parâmetros de referência do sistema remoto,
para depuração mínima referida ao paciente,
sendo efetuada pela equipe médica
responsável pelo tratamento.

• Bloco de comunicação: recebe os dados
referentes aos parâmetros controlados no
processo remoto e envia novos dados que
permitem uma reprogramação nos parâmetros
de referência , caso haja necessidade de
alteração na modalidade do tratamento.

HOSPITAL 10)
11I1111 Em

Central
de Dados

Especialista

i Terminal de i
: Programaçãol

• Bloco de Amostragem da Solução:
responsável pela medição automática da
concentração de determinados parâmetros que
influem na definição do volume de infusão.
tempo de permanência e volume drenado
.taxas de uréia . creatinina. glicose e excesso
de água drenada após cada ciclo de diálise)
como também na predição de possível
peritonite. através avaliação da turbidez e
contagem de neutrófilos (>50células/lll) na
solução drenada do paciente .

• Bloco Especialista: responsável pela
definição da dosagem adequada do processo
automático escolhido (CCPD. IPD. TPD ou
combinações) baseado nos valores medidos a
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Fig. 6 Diagrama de Blocos
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A preocupação com o [ator esterilização dos
pontos de conexão do paciente com o equipamento
não foi esquecido. Dispositivos para emissão de
radiação ultra-violeta nos pontos críticos de
acoplamento. serão acionados momentos antes do
início do ciclo. buscando eliminar a presença de
qualquer agente patogênico que possa penetrar no
organisno do paciente.

Deverá também existir um conjunto de
alarmes luminosos.sonoros e por caracteres em
. display indicando o ocorrido. e dependendo da
gravidade do problema sinalizarão/desligarão o
equipamento caso ocorra falhas que possam
prejudicar o êxito do tratamento. A central hospitalar
será prontamente alertada. que · tomará as devidas
providências. A duas centrais (hospital e residência)
possuem uma interface amigável com o operador.
através de um microcomputador padrão PC e de um
terminal de programação. respectivamente. que
permite o acesso ao sistema especialista para leitura
dos parâmetros controlados. emissão de relatórios e
alteração das referências quando necessário.

A velocidade de processamento dos dados
controlados/monitorados não é uma função crítica no
processo, pois no tratamento através da diálise
peritoneal automática, em quaisquer de suas
modalidades. cada fase do ciclo dura no mínimo
alguns minutos. Deste modo o custo computacional
fica sensivelmente reduzido. facilitando a utilização
de CPU com menor velocidade de processamento.

Em suma . percebemos grandes
possibilidades de êxito no desenvolvimento deste
trabalho que certamente propiciará uma melhoria da
qualidade de vida do paciente com insuficiência
renal crônica, quer seja pela distância entre
residência e unidade hospitalar. por razões de
incapacidade fisica/limitações de ordem clínica ou
por opção própria do paciente. em função do estilo de
vida que leva, necessitando de maior liberdade de
ação . Por outro lado. a equipe médica é mantida
sempre em contato com todo o processo. permitindo
readequações do processo de diálise peritoneal.
procurando otimizar o custolbeneficio e propiciando
ao paciente uma sensação maior de liberdade. fora do
ambiente hospitalar. aumentando com isso sua
confiança e independência.
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Resumo: Este trabalho discute o estudo e o desenvolvimento de um controlador nebuloso para um
microsatélite estabilizado por rotação numa órbita polar quase-circular baixa. Uma base de regras é mostrada
para o controle autônomo de rotação em dois modos de operação através de duas bobinas magnéticas. O
controlador desenvolvido foi simulado e comparado com um controlador convencional em seus dois modos de
operação mostrando-se eficiente na escolha das polaridades e instantes de chaveamento com simplicidade,
flexibilidade c robustez .

1. INTRODUÇÃO

o controle de atitude autônomo de satélites
tem propiciado grandes melhorias de performance
operacional e tem sido alvo de inúmeros estudos
nos últimos anos. Uma abordagem simples e de
fácil implementação para garantir um aumento de
autonomia é a utilização da Lógica Nebulosa fI]
no algoritmo decontrole [2J, [3J, [4J. Este controle,
um tipo de sistema especialista, se destaca pela
robustez c adaptabilidade, já que incorpora o
conhecimento que não pode ser acomodado num
modelo analítico.

o Controlador Nebuloso (CN) desenvolvido
neste trabalho utiliza o ambiente de simulação
MATLAn®/ Simulink com o Fuzzy Logic Toolbox,
e foi voltado em especial para realizar os modos de
operação do primeiro Satélite de Aplicações
Científicas brasileiro SACIl (fig.l ). O modelo
original do satélite com o controlador
convencional, foi projetado e simulado no ambiente
MATRIXx®15], sendo implementado em dois PCs
[6] a fim de migrá-lo para o computador de bordo.
Tal modelo, é utilizado para comparar o
desempenho do CN com o controlador
convencional [7] que será embarcado, para validá-
lo sob as mesmas condições.
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O controle de atitude do SACn foi
concebido com 4 modos de operação distintos:

1. Aquisição do Sol: apontamento dos painéis
solares (eixo Z) em direção ao Sol;
2. Controle de Precessão: manutenção dos painéis
solares em direção ao Sol;
3. Spin up: Aumento da velocidade de rotação em
torno do eixo Z, o de maior momento de inércia;
4. Controle de Spin: manuntenção da velocidade de
rotação em 36°/seg ou 6 rpm para estabilização.

Fig.1. Microsatélíte SACIl



Bobinas magn éticas ao redor dos eixos XYI
do satélite são alimentadas cnm correntes
constantes que podem ser chavcadas em dois
sentidos. gerando um vetor momento de dipolo
magnético M. Este interage com o vetor campo de
indução gcomagnética B gerando um torquc N
dado pelo produto vetorial :

N=M x B

Mesmo que a direção de M possa ser
controlada, o vetor B é totalmente dependente da
posição orbital do satélite. Assim. o torquc de
controle nem sempre é favorável em certas regiões
da Órbita, causando perturbações indesejáveis que
devem ser inibidas pelo controlador,

Um algoritmo de controle aceitável deve
maximizar a influência desejável do torquc num
eixo e minimizar as perturbações nos outros,
garantindo uma resposta rápida no tempo e
mantendo o uso de energia baixo.

Neste trabalho é apresentado o modelo do
CN para realizar o controle dos modos de operação
3 e 4.

2. MODELO DE SIMULAÇÃO

o modelo de simulação foi concebido com
as seguintes características de projeto (fig. 2):

• Integração das equações de atitude do satélite;
• Propagação dos elementos orbitais;
• Modelo do Sol ;
• Modelos Geogravitacional e Geomagn ético:
• Modelos dos sensores solar e magnctômetro:
• Modelo dos atuadores (bobinas);
• Modelo do controlador convencional;
• Modelo do CN.

Fig.2. Modelo do satélite
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o modelo foi desenvolvido utilizando-se a
forma de diagramas de blocos , de tal forma a
permitir modificações imediatas em qualquer ponto
do processo e também garantir a avaliação do
projeto mediante simulações.

No entanto. a' modelagem de sistemas
dinâmicos reais com características não lineares ou
variantes no tempo. tem representado wn grande
desafio para todos os métodos existentes [8J.
Apesar de existirem várias técnicas de análise e
projeto matematicamente precisas, todo projeto
ainda depende do bom senso do projetista. ()
modelo. a base fundamental desse tipo de projeto,
nem sempre é igual ao processo real,
caracterizando a existência de incertezas devido ao
fato de que os modelos físicos são representados
por modelos matem áticos que não podem ser
considerados exatos e únicos.

3. CONTROLADOR NEBULOSO

Para o desenvolvimento do CN proposto. foi
considerado interessante estudar de um modo
formal a política de controle escolhida para o
projeto SACI I como base de conhecimento. A
partir desta análise inicial, foi possível definir as
propriedades operacionais do CN em questão, tais
como a base de regras responsáveis pelo
comportamento do controle em termos das entradas
e saídas (fig.3).

fig .3. Arquitetura típica do CN

o controle dos modos de operação 3 e 4 é
leito através do acionamento de duas bobinas
independentes nos eixos X e Y. Para se atingir o
"set point" de operação, foi desenvolvido um CN
consistindo de um sistema de Múltiplas entradas e '
uma saída (MISO) descrito a diante. O diagrama
de bloco do CN proposto é mostrado na figura 4.



As variáveis de entrada para o CN são o erro de
velocidade angular =ro - co em tomo do eixo
7., onde é velocidade angular desejada, e o

torquc estimado Nz dado pela expressão abaixo:

Nz = Mx e By - My • Bx

Foram defmidos dois conjuntos nebulosos
para representar os termos linguísticos da variável

linguística Nz: o Positivo Pos e o Negativo Neg .
Eles representam as duas possibilidades de sentido
que o torque estimado pode assumir.O domínio de

cada conjunto indica a "intensidade" de Nz.

Fig.5b. Funções de Pertinências de Ôro

As funções de pertinência usadas para as
variáveis de entrada são mostradas nas figuras 5a e
5b abaixo.
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Fig.5a. Funções de Pertinência de Nz
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Com relação à variável de entrada Ôro, dois
conjuntos nebulosos também foram definidos.
Devido ao fato de que o satélite parte após a
separação do foguete com velocidade angular zero
e a forma como foi definido o erro, este pode ser
dito positivo. Assim temos dois termos línguisticos

de Ôro: o Zero Z e o Positivo P.
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O entendimento do modo de operação da lei
de controle analítica convencional, em que um
torque eletivo máximo e um torque transverso
minimo são gerados, (oi utilizado para a formação
de uma base de conhecimento que foi usada na
concepção da base Iinguistica de regras.

onde Mx e My são os momentos de dipolo
magnéticos das bobinas X e Y respectivamente; Bx
e By são componentes do campo geomagnético. A

grandeza Nz é calculada com as bobinas
"chaveadas' positivamente.

FigA. Diagrama de entradas e saída

A variável de saída é a polaridade ou sinal
da corrente elétrica que é imposta à bobina,
determinando o módulo e o sentido do torque. O
mesmo comando é aplicado nas duas bobinas.

A escolha destas variáveis de entrada e
saída perrmnram que uma base de regras bem
simples pudesse ser escrita, facilitando a
compreensão do modelo e dos vinculas nele
contidos.

Para se obter um desenvolvimento
eficiente, foi utilizado o software MATLAB® com
a ajuda do Fuzzy Logic Toolbox [9] e do ambiente
de simulação Simulink. Assim, foi possível criar
um Sistema de Inferência Fuzzy (flS) usando o
modelo de Larsen 111,[10] que relaciona as
variáveis de entrada com as variáveis de saída
através de um conjunto de conjuntos nebulosos,
uma base de regras e operadores definidos. Um
conjunto nebuloso A em n é caracterizado por
uma função de pertinência /lA: n [0,11 e é
dito ser normalizado se 3 úJo E n tal que /lA((i)O)=l.
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_, vari.ivcl de saída Polaridade é infcrida em
três valores --x isp" que são: -I. Oc +1.

Um conjunto de apenas 4 regras foi
necessárío para cobrir todas as possíbilidades de
realízações das variáveís de entrada (completude),
de maneira que em qualquer condição existe uma
regra dominante,

A relação das regras definidas são as
seguintes:

Se Nz é Pos e é P então Polarídadc é -I

Se Nz é Neg e é P então Polaridade é + I

Se Nz é Pos e é Z então Polaridade é O

Se Nz é Neg e é Z então Polaridade é O

Uma regra genérica para exemplificar todo '
o processo é dada por :

Então a realização de uma variável x, é
definida como sendo o valor Xi' que esta assume
nos domínios dos conjuntos nebulosos Ai.j . A
Compatibilidade da i-ésima premissa da j-ésima
regra com x, é definída como:

Após todas as prem issas de uma regra serem
avaliadas, a T-norma probabilista é usada para a
determinação da Compatibilidade Global a j para
cada regra ou seja, temos aj = (al ,j • a2,j) com
j=I,4, Esta T-nonna garante que (Xj seja
influenciado diretamente pelas duas premissas.

A seguir, o operador de implicação do
produto relaciona o CXj de wna regra com o
respectivo conjunto nebuloso C, do consequente.
Temos então:

J.lC' (y) = ajO • J.lC (y) \f j
J J

com y é a variável de saída c I-lc a função de
pertinência de y em C,
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o mecanismo de agregação utilizado é o
operador de disjunção dado pela T-conorma do
Máximo:

Finalmente a defuzzificação é feita através
do método Média dos Máximos (MOM). Esta
estratégia gera uma ação de controle que é
representada pelo valor méd io de todas as ações de
controle cujas funções de pertinência atingiram o
máx imo. Desta forma o valor mais significativo
dentre todos torna-se a ação de controle "crisp' que
representará o comando de polaridade das bobinas.

Assim , foi possível extrair a polaridade para
um determinado instante, eliminando contradições
c validando a consistência e a interação da base de
regras.

4. RESULTADOS DE SIMULAÇÃO

Para testar o comportamento do CN diante
do modelo dinâmico c compará-lo com o
controlador convencional , foram conduzidas várias
simulações no ambiente Simulínk. Aqui são
mostrados os resultados envolvendo as duas
técnicas de controle.

Tanto o controlador convencional quanto o
CN foram avalíados diante das mesmas condições
iniciais c de simulação. Tais condições foram
baseadas em dados característicos de satélites com
modos de operação similares e parâmetros
espec íficos do projeto SACI I. As simulações fixam
rcalízadas em um PC Pentium 100 MI IZ.

Foram conduzidas simulações num período
equivalente a 4 Órbitas. Cada Órbita tem a duração
aproximada de 100 minutos. Os resultados da
aquisição de velocidade angular em torno do eixo Z
com a condição inicial (j) = 0.00 Io/seg são
mostrados nas figuras 6a e 6b para o controlador
convencional e para o CN respectivamente. Nos
gráfieos 7a e 7b são mostrados os comportamentos
das bobinas X c Y durante o intervalo inicial de
2000 segundos para o controlador convencional e
para o CN, respectivamente.



Fig. 6a. Gráfico (J) IO/seg] x tempo [seg] do
controlador convencional
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A análise de desempenho consistiu em
verificar a existência de erro com relação ao "ser
point", oscilações em regime permanente e se o
tempo de resposta era comparável com o do
controlador convencionai. Com esta análise no
tempo, foi possível qualificar e quantificar o
desempenho do CN diante da simulação e do
controlador convencionai.

5. CONCLUSÕES E PERSPECTIVAS

Verifica-se através dos gráficos 6a e 6b que
o desempenho do CN foi muito similar ao do
controlador clássico sendo que o CN resultou num
controle mais suave. No entanto, o tempo para se
atingir o estado desejado de velocidade angular foi
maior do que o gasto pelo controlador
convencionai. As diferenças nos gráficos 7a e 7b,
sugerem que modificações no CN ainda podem ser
. feitas visando uma melhor escolha dos instantes de
chaveamentos entre as bobinas, garantindo que o
torque efetivo gerado seja maior.

É possível melhorar a resposta no tempo do
CN fazendo ajustes na sua estrutura. Uma técnica
viável é a utilização de uma versão proporcional +
derivativa [10], onde além do erro de velocidade
angular Óco =co - (o , a variação do erro no
tempo ro também passa a ser wna variável de
entrada no CN.
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convencional

Foi apresentado e discutido um CN para o
problema de controle de atitude para os modos 3 e
4. Foram conduzidas simulações cujos resultados
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propiciaram comparações qualitativas e
quantitativas com um controlador clássico na
realização destes modos de operação do controle.

A performance do CN foi comparável ao do
controlador convencional. O controlador nebuloso
é mais simples, adaptável e apresenta robustez
devido a completude, interação e consistência da
base de regras.

Como continuidade do atual trabalho,
pretende-se efetivar o desenvolvimento de um
modelo PD-fuzzy com um ajuste fmo da base de
regras visando melhorar a performance no tempo.
Além disso, pretende-se introduzir um modelo de
controlador nebuloso para os modos de operação 1
e 2. Análises de estabilidade mais criteriosas não
conduzidas neste trabalho serão também objeto de
um estudo futuro.
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Abstract: Linguistic or fuzzy controlIers are adequate tools to model the behavior of car
drivers , so that if they could manage cars in whichever traffic situation, they could be the core
of automatic pilots. At the present the design of fulIy automatic pilots is an ambitious task, but
we can approach it gradualIy. In this paper we present some simple fuzzy controllers dealing
with current driving tasks. Our purpose is to have the bricks upon which building complex
fuzzy controlIers and eventually to achieve auto guidance vehicIes, at least for specific
applications such as hazardous driving and for handicapped people.
Key words: fuzzy control, autonomous vehicles, navigation

Introduction
The implementation of Auto Guidance VehicIes
(AGV 's) is a very chalIenging task . However,
apart from · the ever increasing degree of
automation in alI areas of activities, there is a real
need for it in applications such as dangerous,
harzadous, or stressing driving conditions and as
an aid for handcapped people.

Expert fuzzy controlIers are very adequate to
model the human behavior, and particularIy for our
case, parking a car has been set as an example of
usefulness of fuzzy techniques since the seminal
papers on fuzzy sets theory . We have already
successfulIy employed fuzzy logic to control mobile
robots . Based upon this experience, our next
pursuit is AGV research, combining state-of-the-
art sensors and actuators with AI techniques,
namely the ones based on fuzzy logic, to reproduce
drivers behavior by computer programs.

The project "COVAN: Control de un
Vehículo Autónomo en un ambiente Natural",
supported by the Comunidad Autónoma de
Madrid, is the frame of the works exposed in this
paper. One of the aims of this project is building
computational models of human drivers, and thus
we will present simulation resuits of several simple

car driving strategies, upon which weintend to compose
more complex ones . These strategies wilI be tested in the
conduction of real electric cars traveling on private
roads, speciaIIy built to probe several basic important
tasks such . as trajectory folIowing, overtaking,
circulation in platoon, passing throughcrossings, and so
forth.

Finally we want to emphasize that the authors are
also involved in the project "Procesador borroso de altas
prestaciones y su sistema de desarrollo (TIC 96-1393
C06-03) supported by the Spanish agency CICYT to
integrate a fuzzy coprocessor in a chip, and for which
the fuzzy driving of cars presented here wilI serve as a
test bed of its performance. In order to do so, the fuzzy
strategies have been implemented in this fuzzy
coprocessor, SQ far using its computational mo del as the
chip is not yet available. As the examples prove, the
performances of our fuzzy coprocessor are superior to
the ones of existing fuzzy controlIers.

Main Navigation Strategies for Control of
Autonomous Vehicles
The purpose of this kind of works is to provide an
electric vehicIe with sensorial, computational and
comU:unicátion systems in order to transform it into an
autonomous car for certain traffic situations. For such,
enphasis is given to the provision of sophisticated
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Needless to say , without the use of these mod ifiers
we would be forced to introduce more linguisti c va lues
for clearance , meaning more ru les to deal wi th.
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The nove lty in these rules is lhe presence of lhe
mod ifiers MORE_THAN and LESS_THAN preceding lhe
word null , that modi ly con venien tly its me aning
according to lhe exper ience o f lhe drive r. Th e
advaniages of lhe inclusion o f ihcsc mod ifiers are lhe
statemen t of the fuzzy con tcxt in a more cornpac t form
and lhe statcmcn t of fuzzy roles c loscr lo natu ral
language se ntences .

Set 2:
IF distan ce to_t he_left ANO angle nul l
THEN steering wheel to_ the_right

IF distance to_the_ right ANO angle nul l
THEN steering wheel is to_the_ left

IF ang le MORE_THAN nu ll
THEN steeri ng wheel to_the_right

IF angle LESS_THAN null
THEN steering wheel to_th e_left

o .,..-... ....J
o 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Figure I . A car keeping the clearance distanc e from the
ca l' ahead.

Traveling in PIatoon
Besides lhe stecring whee l, lhe othe r basic act uators for
the driv ing con trol of a ca l' are the acccleration throulc
and lhe brake, allow ing the velocity co ntrol accord ing lo
lhe road OI' tra lfic conditions. In a first approach , we
/have simulated one ac tuator, the pedal , that performs
both actions of brak ing and accelerati ng , and we have
defi ned two linguis tic values for thi s variab le, " throu le"
and "brake". For the trave lling in platoon task, the inp ut
variable is clearance with lhe linguistic va luc
"nominal" . The followi ng two rules are enough to keep
the clearance distance aro und a predefi ned nom inal
va lue. Here, we also make use of the two modifiers:

Set 3:
IF clearance LESS_THAN nominal
THEN pedal brake

IF clea rance MORE_THAN nominal
THEN pedal throt tle

Following a Linear Trajectory
To follow a lrajectory, the basic strategy is lo
con tro l the angu lar pos itio n of the steeri ng wheel
in orde r to de termi ne the vehicle's trajec tory
curvature . In [Sugeno et aI. (1987)], the strategy to
drive a toy car a long a straigh t line can be found .
The same approach has been employed to con tro l
mobile robots [Gas ós et al ." ( 199 1)l and cars [Mun
et aI. ( 1996)]. Th e fuzzy contex t con tains lhe
ling uis tic variables and the tuzzy ru les model ing
the behavior of a huma n driver that moves lhe
steering wheel aecording to the perception of the
distance from the actual car position to the desired
trajectory and the ang le between the diree tion of
the trajectory and the ac tua l car or ientation. The
corresponding set of rules are :

Set I :
IF distance to_ the_left ANO angle med ium
THEN steering_wheel to_the_ri gh t

IF distance to_the_right ANO ang le medium
THEN steering whee l to_th e_left

IF angle to_ the_left
THEN steering wheel to_ the_ri ght

IF ang le to_the right
THEN steering wheel to_the_ left

ins trumentation, too ls and inte lligence for the
expert driver sys tems based on fuzzy logic ali
aboard the vehicle, whi le leaving the roads and the
environment as unchanged as possib le.

In what follows we present the first simula ted
res ults ob tained wi th the strategies that we have
conside red most appropriate . We named basic
strategies those that deal wit h a single ac tua tor at a
given moment and produ ce c1emental ac tions,
sueh as turning the stee ring whee l to follow a pa th,
contro lling the acceleration to mai nta in the speed,
etc. Complex ac tions Iike parking or overtaking,
can be ca rried out by combining basic straleg ies.

Ther e are two input variables, distance and
angle, and one outpu t variable, steering wheel.
Distance is the distance from the car to the line of
refe renc.e of the trajectory and ang le is the
or ientation of the car wit h respect to the line of
reference . Though the linguistic values of the
variables have the same name, their meanings are
different for each variable .

In our case, the performance and
characteris tics of the fuzzy coprocessor allow to
simplify the description of the contro l prob lem. In
effect, as the control probl em is the same we have
the same inputs and output variables , but for the
angle var iable it is enough to define only one
Iinguist ic va lue "null" . Thus, the fuzzy ruIe s to
follow a trajectory become:
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Figure 2a. A cal' traveling in platoon conditions.

moving at a constant speed of 4 m/sec; the controlled car
can attain a maximum speed of 5 m/sec and a maximum
acceleration of 10 m/sec2• The clearance distance is
defined by the linguistic value "nominal" around 250
meters, as in the case of the figure 1.

Figure 2b shows how the fuzzy controller
maintains the clearance distance and the speed for a car
traveling in platoon with just the following two roles.
The initial conditions are the sameas above, except for
the car speed which is 1 m/sec, and the distance between
cars is 100 meters.

Set 5:
IF clearance LESS_THAN nominal
üR relativespeed MORE_THAN null
THEN pedalbrake

IF clearance MORE_THAN nominal
üR relativejspeed LESS_THAN nulI THEN
pedal throttle

Extreme Driving Conditions
A fuzzy controller can move a cal' automaticalIy along a
road if it accesses the sensory information detecting the
road direction. We have seen that if several cars move
simultaneously along the same road, the controller of
each cal' needs to know also the relative positions and
speed of its neighbors. Another problem to take into
account whenever several cars move all together is that
each cal' has its own references, distance as ·well as
relative orientation with respect 'to the road edge, mostly
as a function of turns and curves along the road.

Whenever a, cal' reaches its heading one, it is either
forced to overt àke it or to break. This implies the need
for a planner, either conventional or fuzzy, which makes
the adequate decision and activates the corresponding
fuzzy controller [Sugeno et aI. (1987)].
. "-.. In applications like vehicle components testing,
extreme traffic conditions are usualIy required. In order
to obbey the rigorous protocol for repeatability and
consistency requirements, all the drivers have to
maintain similar conditions, and so they are forced to go
along the same lane and with the samehigh speed. The
traffic in this case is similar to the platoons, but the
controlIer also has to. react to the emergencies and
unpredictable situations in a criticaI real time.

We have simulated this type of circulation for two
cars . The first starts moving ahead with a speed of 8
rn/sec and can attain a maximum speed of 12 m/sec,
while the second starts moving with a speed of 10 m/sec
and can attain a maximum speed of 15 m/sec; both cars
have a curvature constant (the reciprocal of the product
between the radius of curvature and the steering angle,
which depends on the steering mechanical
characteristícs of the cal') of 0.01 and a 'maximum
acceleration of l Om/sec/. The controllers are built with
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Figure 2b. A cal' traveling in platoon conditions.

Figure 1 shows the simulated travei of a cal'
keeping the clearance distance from the cal' ahead,
whose value "nominal" is defined by the triangular
membership function (l00, 250, 400) . The curve
drawn with "O" represent the distance to the car
ahead and the curve drawn with "+" the cal' speed .
It is convenient to note that the speed as well as the
distance oscillate during the traveI.

Extending the above for the control of both
the clearance distance and the cal' speed with
respect to the one ahead, the following fuzzy mies
have been processed:

Set 4:
IF clearance LESS_THAN nominal
OR relative_speed MORE_THAN null
THEN pedal brake

IF clearance MORE_THAN nominal
OR rclative_speed LESS_THAN null
THEN pedal throttle

IF clearance nominal
AND relative_speed null
THEN pedal maintain

.Figure 2a shows how the fuzzy controller
maintains the clearance distance and the speed for
a cal' traveling behind another. The initial
conditions are: the cal' speed is null, and the
distance to the cal' ahead is 500 meters, this one
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In this case there are four input variables,
clearance, angle, distance and square, the meaning of
the last one is the distance from the car to the square.
This variable is needed because, as a human driver, the
controllerhas to foresee the turn, much more if the turn
is as strong as in this case ,

100

the four rules of set 2 plus the two rules of set 3
and the control actionsare perfonned each second.

Set 6:
IF distance to_the_left AND angle null
TIlEN steering wheel to_the_right

IF distance to_the_right AND angle null
TIlEN steering wheel to_the_left

IF angle MORE_THAN null
TIlEN steering wheel to_the_right

IF angle LESS_THAN null
TIlEN steering wheel to_th e_left

IF clearance LESS_THAN nominal
TIlEN pedal brake

IF clearance MORE_THAN nominal
TIlEN pedal throttle

1500
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Figure 4, A car traveling around a square
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Figure 3, Two cars traveling in extreme conditions
in a test road

Urban traffie
Finally, we are testing the basic strategies for
urban traffic (figure 4) , It consists of a car
traveling with a maximum speed of 7 m/sec around
a square of 100*100 m2 controlling the velocity
and the trajectory by means of the following rules :

Set 7:
IF.clearance LESS_THAN nominal
OR square near

pedal brake
IF clearance MORE_THAN nominal
AND square far
TIlEN pedal throttle

IF angle MORE_THAN null
THEN steeringjwheel to_the_right

IF angle LESS_THAN null
TIlEN steering_wheel to_the_left

IF distance to_the_left
AND angle null
TIlEN steering wheel to_the_right

IF.,distance to_the_right
AND angle null I
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RESUMO

Este artigo descreve a implemeruaçao de um prático controlador fu zzyinteligente, adequado para aplicação em
automações de baixo custo. a controlador é dotado de um veloz mecanismo de auto-aprendizado capaz de
realizar o controle model-free de plantas com dinâmica variante no tempo. a aprendizado do controlador é
baseado na emulação de um modelo do aprendizado humano . a controlador inteligente foi implementado com
base no popular microcontrolador de baixo custo Intel 8031. A taxa de adaptação da superfície de controle é de
150 atualizações por segundo . Resultados experimentais demonstram o bom desempenho do controlador.

Palavras Chaves: Controle Inteligente, Controle Fuzzy, Técnicas de Aprendizado, Microcontroladores,

l-Introdução

a de senvolvimento e a implementação de
controladores inteligentes com autonomia para se
auto- ajustar em tempo real , enquanto controlando
plantas variantes no tempo, é um importante tema
de pesquisa em Controle Inteligente[I ,2 ] .
Atualmente, é possível observar-se um uso
crescente das técnicas de controle inteligente em
automação embarcada, de baixo custo, como
aparelhos de utilidade doméstica , aplicações
automotivas e máquinas ferramentas, por exemplo .
Alguns fatos contribuíram para este uso crescente
das técnicas de controle inteligente em automações
de baixo custo. Dentre estes fatos pode-se destacar
a g r a n d e d i s P o n i b i I i d a d e d e chips
microcontroladores de baixo custo, e os recentes
resultados obtidos na pesquisa de novos e
eficientes algoritmos de aprendizado de máquina
especialmente projetados parauti lização em
microcontroladores de 8-bits [2].

Este artigo descreve a implementação de um
prático controlador fu zzy self-learning adequado
para aplicação em automação doméstica e
industrial. a controlador desenvolvido é câpaz de
aprender a controlar uma planta com dinâmica
variante no tempo sem a necessidade de um
modelo matemático da planta. a controlador
proposto é particularmente útil em aplicações onde
a obtenção de um modelo matemático para a
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planta é não prática ou é economicamente inviável.
Situações desta natureza são muito comuns em
aplicações de controle embarcado. a controlador
inteligente aqui proposto possui um ve loz
me canismo de aprendizado, baseado na
incorporação de regras fuzzy obtidas a partir de
meta-conhecimento (conhecimentos genéricos
válidos para todo sistema de controle e
independentes das características de uma planta
em particular) . A taxa de adaptação da superfície
de controle é de 150 atualizações por segundo, em
tempo real.

2- Uma Breve Visão do Controlador Inteligente.

a hardware do controlador inteligente foi
implementado na forma de uma pequena placa
baseada no popular microcontrolador de 8-bits Intel
8031 . A placa dispõe de 8 Kbytes de. memória
EPRaM para armazenamento de programa e 8
Kbytes de memória RAM para armazenamento de
dados dinâmicos . a software do controlador foi
totalmente desenvolvido em linguagem C para
microcontrol adores da família Intel 8051 ,
resultando em um eficiente código que é executado
na CPU do microcontrolador 8031 . A arquitetura
do controlador inteligente é mostrada na figura 1. a
controlador é composto de um subsistema baseado
no microcontrolador 8031 o qual é equipado com
interfaces para interação com o mundo exterior. A



interface de entrad a tem a função de receb er um
sinal analógico , provenien te do sensor, e converte-
lo para uma pala v ra di g it al de 8- bi ts q ue é
processada pel o a lg or i tmo de ap re ndizado e
controle . O re sultad o do pr ocessamen to é um a
palavra dig ital de 8-bits , a qual é co nvertida, pel a
.inte rface de saíd a , para um si na l analóg ico de
tensão que é apli cad o ao c ircuito do atuado r. O
hardware do controlador fo i proj et ado de forma a
permitir a comunica ção serial, no padrão RS232,
entre o controlador e um microcomputador IBM-PC
para troca de dados . Vale observar que, durante a
operação , o contr o l a d or int eli g ent e é
completamente au tô nomo e independente do
microcomputador IBM-PC , uma vez quer nenhuma
parte do algoritmo de contro le é executada no IBM-
PC. Tod as as rotinas de contro le e aprendizado são
di re tament e execu ta das n a CPU do
microcontrol ad o r 803 1, na p róp ria pl ac a do
controlador inte ligente.

Fig .l- Arquitetura do contro lador inteligente.

Com a final idad e de prov er o operador com
uma ferramenta de monitoramento da operaç ão do
co ntro la dor intel igente , fo i desenvolvida um a
in ter face de usu á ri o ( um a ap licação que é
executa da em ambie nte Windows 3 .x ) . Esta
inte rface de torna mais fáci l a interação
en tre o ope rador e o co ntro lado r inteli gente
perm itind o ao operador executar o setup rem oto
do contro lado r e fornecendo informações on-line
so bre a per forman ce at ua l do co ntro la dor, em
formato visual.

3. Algoritmos de Controle e Aprendizado.

O algor itmo de aprendizado do co ntro lador
emula um simples modelo do apre ndizado humano
baseado no uso de mem óri as ( ver figura 2). De
aco rdo com es te mod el o , o aprendi zado
humano pode ser vi su alizado com o sendo um
fluxo regul ado de informação através do canal
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F ig . 2- Um s im p les mo de lo do proce s so de
aprendizado human o.

co mpos to pe la memória de curta du raçã o, pel a
mem ória de lon ga du r aç ã o e p el a base de
conheci mento . A informação fluindo através das
mem óri as e s tá rel aci on ad a com a res posta (
"sucesso" ou "fa lha" ) do meio-ambie nte a uma
dada ação exec utada pe lo indivíduo . As ações que
res u l tarem em " fa lha" são , ne s te mo de lo ,
simplesme nte esquec idas enqua nto que aquelas
ações que resultarem em "sucesso" são reforçadas
e ,em seg uida, tra nsferi das da mem óri a de curta
duração para a memória de longa duração. Após a
tran s ferên ci a, o co nte údo da mem ória de curta
duração é apagado para habilitar o rece bimento de
novas resposta s proven ien tes do meio-ambient e .
Após algum tempo, a informação ac umulada na
mem ória de longa duração é tran s ferid a para a
base de conheciment o. A base de conh ecim ento
armazena todo o co nhec ime nto adquirido pel o
ind iv íd uo até o pr e se nt e mom ent o . Ap ós a
trans ferência o conteúdo da mem óri a de lon ga
duração é apagada para habilit ar o recebimento de
novas inform açõ es pro veni ent es d a mem ória de
c u rt a duração . O con teú do d a b as e d e
co nhec ime nto é perman ente se ndo somente
perdido com morte do indi vídu o . Pa ra ev itar o
so bre -a pre ndi zado e a sobrecarg a da base de
co nhec ime nto utili za- se um mec an ism o par a
reg ular o flux o de info rmação da me mó ria de
longa dur ação para a base de co nhec imento . Este
mec an ism o de regul aç ã o é de no mi nado de
"paciência".
O mode lo de ap re ndizado descr ito acima fo i
tot alment e impl em en tad o em hardware d igital
ut il izand o-se uma var ia nte do a lgor itmo de
a p re n d iza do p r o p o st o em [ 2] . N e st a
implement ação fo ram utili zadas cinco tabela s bi-
dimen si on ais ( tod as co m dimen sões 13x 13),
armazenadas na memóri a RAM do control ad or ,
par a emular cada bloco indi cado no model o de
aprend izado human o, co nforme mostrad o na
figura 2. Essas tabelas emulam, respectivamente, a
bas e de co nhecime nto ( tabel a de controle L), a
memória de curta dur ação ( tabela W ),a memória



(3.c) - Tabela (superfície) de co ntrole L.

Fig 4- implementação do algoritmo .

Fig. 3- Quantização do erro e taxa de variação
do erro (a e b) e superfície de controle (c).
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O alg or itmo de ap rendizado recebe como
entradas os valores instantâneos dos índices e e v.
Es tes índ ices são rótul os d ifu sos dos va lo res
instantâneos do erro e da taxa de variação do erro .
O 'algoritmo de apr end iz ado util iz a então um
mecani smo do tip o look -up-tabl e para ava liar a
performance atual do controlador. Este mecanismo
de aprendizado é baseado no uso de uma tabela P,
arm azenada na memóri a RAM do controlado r,
co nte nd o regras fuzzy base ad as em met a-
conhec imento como, por exemplo, "SE ( o erro é

transição para o estado "adormecido" é executada
quando uma performance aceitável é observada
por um intervalo excedendo um dado limiar
w_s_delay. Os lim iares s_w_delay e w_s_delay
são parâmetros do algoritmo de amostragem que
são ajustados por tentativa e erro para sat isfazer as
necessidades da planta .

de longa duraç ão (t abe la C ) .o mecani smo de
"pac iênc ia" ( ta be la M ), e um mecan ismo de
ava liação da perform an ce atua l do co ntro lado r
(ta be la P) . A tare fa principal do a lgo ritmo de
aprendizado é executar a estimação e adaptação da
supe rfíc ie de control e ( tabela L) durante a
operação do contro lador inteligente. Este enfoque
torn a o pr ocesso de adaptação bast ante vel oz
quando se utiliza uma implementação baseada em
microcontrol ad ores de 8-bits de baixo cu sto. A
es tru tura da tabe la de con trole L é mostrad a na
fig ura 3.c . Par a acessar , respect iv amen te, as
linh as e co lunas da tab el a de control e L são
utiliz ados dois índices inteiro s denominados e e v.
. Os índ ices e e v são var iáve is difu sas obtidas
através de qu an ti zação não-l inear dos val or es
i ns ta n tâ neos d o er r o e d a var iação d o
erro, respectivamente, como mostrado nas figur as
3.a e 3.b .

O controlador inteligente foi implemen tado na
forma de um simples con trol ador fuzzy do tipo
look-up-tab le , confo rme mostrado na figura 4. A
cada insta nte de amos tragem k , uma nova medida
y*(k ) , da var iáve l co ntro lada , é adquir ida do
senso r. A amos tra tem um reso lução de 8-bits. O
valor medido y*(k) é subtr a ído de um valor de
referênc ia y,cr*(k) , previamente armazenado na
memóri a RAM do co ntro lador, para gerar o erro
E*(k) . O va lo r anter ior do er ro E*(k-I ), também
previ amen te armazenado, é subtra ído do valor
atua l E*(k ) para ge rar a taxa de variação do err o

Em seguida, os valores e(k) e são
qua ntiz ados para ge ra r os índ ices e e v para
ace ssar o conteúd o arm azen ado nas cé lulas da
tabela de controle L.
A cad a instante de amo st ragem·k , o val or do
controle u*(k) pode ser obtido pela simples leitur a
do co nte údo armazenado na respec tiva cé lu la
L (e,v) da tab el a de co ntro le L. Se não forem
conhec idas a priori informações sobre a din âmica
da planta , ou as características forem variantes no
tempo , então o co rreto conteúdo da tab el a de
co ntro le L é desconhecido a pri ori e deve ser
aprendido pelo algor itmo de aprendiza do durante
o pr ópri o f unc io na me nto do co ntrola dor. O·
algo ritmo de apre ndizado tem doi s es tado s de
operação : um estado "adormec ido " e um estado
"acordado" . A tabela (superfície) de contro le L
é continuamente adaptada durante o es tado
"acordado" . Não oco rre nenhum ajustamento da
s upe rf íc ie de co n t ro le dur ant e o es ta do
"adormec ido" . O a lgori tmo de aprendi zad o é
chaveado do estado "adormecido" para o es tado
" ac o rd ado" semp re qu e uma perfo rman ce
insati sfatór ia for observada por um intervalo de
tempo excede ndo um dado limi ar den ominado
s_w_delay. A adaptação é termin ad a e um a
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Fig.5- Tabela de Performan ce P .

Algoritmo de Aprendizado:

Fig. 6 - Clusters de Reforço.
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• passo 1- ler um a amos tra y*(k) da saí da da
planta.

• passo 2- calcul e o valor atual do err o ê* (k) =
y*rcf - y*(k) .

• passo 3- ca lc u le o va lo r at ual da taxa de
variação do erro = ê*(k ) - E.*(k- l) .

• passo 4- quantize ê*(k ) e de aco rdo
com as figuras 3.a e 3.b para obter os valores
atuais dos índices e e v.

• passo 5- utiliz e os valores de e ev (calculados
no passo anterior) par a ler o sina l de controle
u*(k ) = L(e,v). Aplique este valor de controle
no atuador e cont inue no passo 6.

quando acontece o chaveamento do algoritmo de
aprendizado do estado "acordado" para o estado
"a do rmec ido". Um c ic lo co m p le to d e
chav eam ento "adormec ido" - " a c ordado" -
"ado rmec ido" represent a um "d ia" na "v ida" do
controlador. O termo "vida" do controlador refere-
se ao intervalo de tempo em qu e o controlador
permanece energizado. O conteúdo da tabela M é
apag ad o so me n te qu ando o control ador é
desenergizado.

O s pas sos d o a lgo r i tmo de co n t r o le e
aprendizado do controlador inteligente ( para cada
instante de amostragem k) são os seguintes:

• passo 6- utili zando os va lores atua is de e e v
(ca lc u lados no passo 4 ) av ali e a zo na de
per fo rmance a tua l a tra vés da lei tur a d o
co n te údo d a cé lu la P(e,v) da tab e la de
performance P.

• Passo 7- te st e para ve r i f ica r o g ra u de
qualidade da zona de performance atual P(e,v).
S e P(e,v) = O (o u se j a , pe r form an ce

positivo grande) E (a taxa de vari ação do erro é
positivo grande) ENTÃO ( a performance é
péssima ). Estas regra s fuzzy, base adas em meta-
conhecimento, representam conhecimentos
gen éricos válidos para qualquer s is te ma de
cont role e são independentes das parti cularida des
de uma planta específica. A superfície de controle
L é ada p ta da sempre qu e um a per form an ce
insatisfa tór ia for observada . A estrutura da tabela
de avaliação da performance P é exibida na figura
5. Ob ser ve que a tabel a P é partilhad a em set e
zonas de perform ance rotuladas -3,-2 ,- I , O, + I,
+2,+3 . As zonas + 3 e -3 são classificadas como
zonas de performance "muito má", as zonas +2 e -
2 s ão c las s i f ic adas co mo zonas de "má "
per form ance , as zon as + I e -I são classificadas
como zonas de performance "quase acei tável", e a
zona Oé classificada como a zona de performance
"ac ei táve l" . O o bje t ivo d o a lgo r i tm o d e
apre nd i za do é condu z ir a pe r forman ce d o
control ad or de qu alquer zon a de performance
in s ati s fat ória par a a zo na de pe rforman ce
"aceitá ve l" ( ist o é , para o zon a O) . Se , em
qualquer instante k , a perform ance atual é
class ificada como zona O( "aceitável") então não
haverá raz ão para modi fic ar a supe rfíc ie de
control e L. Mas se a performan ce atu al for
avaliada como insatisfatória (ou seja, em um zona
diferente d a zon a O) e ntão o a lgo ri tmo de
aprendizado deve adaptar a superfície de controle
(tabe la L) a té que a pe rform an c e se torn e
"ace itável" ( isto é , na zona O). Os reforços que
necessitam ser aplicados para efetuar o necessário
ajuste na superfície de controle são dependentes
da localiza ção da zona de performance atual. A
intensidade de ad ap tação de uma det erminada
célul a L (e,v) ,da s upe r fí c ie de co n t ro le , é
proporc ion al ao núm ero de acessos a e s ta
re sp ec tiv a célula . A co ntagem do núme ro de
acessos à célula L (e,v) é armazenado na respectiva
posição W (e,v) da tabela que emula a memória de
cur ta dur ação . Os inc re me ntos no' valor de
cont agem armazenado na célul a W (e ,v) e células
vizinhas imediatas são dados na figura 6. Observe
que os valores dos increment os são dependentes
da atual zona de performance.

As tabelas W e C são utili zadas para manter o
núm ero de acessos a um a det erminad a cé lula
L (e,v) da superfície de contro le . Uma vez que as
tab elas W e C são util izad as par a emula r as
m e rnó r i a s d e c u r t a e d e l on g a
duração,respectivamente , então o co nteúdo de
cada cé lu la L (e,v) é se mpre ap agado após
efetu ada a adaptação na respectiva posição L (e ,v),
ao pas so que a tabel a C mantém a co ntagem
cumulativa e tem seu conteúdo apagado apenas
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"aceitável" ) então vá para o passo 1 I , senão
continue no pró ximo passo.

• passo 8 - se o estado atu al do algoritmo é o
esta do "adormeci do" então vá para o passo
13 , senão continue no próximo passo.

• passo 9- atualize as tabelas W , C de acordo
com as equações:

valor do parâmetro s_w_delay . Sefalso então
vá para o passo 13, senão chavear o algoritmo
de aprendizado para o estado "acord ado" e vá
para o passo 13. -

• passo 13· Aguarde um novo evento gerado
pela interrupção do timer e vá para o pas so 1.

e vá para o passo 13.

L(e+i,v+j ) = L (e+i,v+j ) +!J. L (e+i,v+j) (5 )
W (e+i,v+j ) = ° (6)

W (e+i,v+j) = W(e+i,v+j) + r(iJ) (l-)
C( e+i,v+j) = C( e+i,v+j) + r(iJ) (2)

o nde limiar é um parâmetro d o a lgo r i tm o de
apre nd iza do cuj a fun ção é co ntro lar o nível de
ada ptação da tabel a de controle L. Se est as duas
condições forem simultaneament e satisfeitas então
a tabela de controle L é adaptada de acordo com

3 -Resultados Experimentais.

o esquema experimental utilizado para testar o
des empenho do controlador inteligente é ilustrado
na figura 7 . A planta é composta de um motor
el étrico C.C. que ac iona um di sco graduado . A
planta apresenta um fator de redução mecânico de
1132. A constante de tempo da planta é de
aproximadamente 0 .5 segundo . A entrada de
co ntro le é a tensão de armadura do m otor c.c.
enquanto que a saída da planta é a queda de tensão
no potenciometro, que é proporcional a variável
contro lada posiç_ão angular do disco . A planta
possui um freio magnético que pode ser utilizado
para modificar as características dinâmicas da
plant a durant e a operação . O objetivo do controle
é fazer o disco seguir, com um erro mínimo, uma
dada referência variante no tempo. O controlador
executa o controle deste servomecanismo variante
n o tempo se m a u tilização deum modelo
matemático da planta. O controlador inteligente
ini cia a operação com uma tabela de controle
zerada indicando desconhecimento a priori sobre a
pl ant a . O con te údo da tabel a de c o n tr o le é
ap re nd id o em tempo real durante a própria
ope ra ção d o con trol ador. Os resul tados do
experimento encontram-s e resumidos nas figuras
8,9 e 10. O servomecanismo ini cia o experimento
com o frei o magnético aplicado com sua máxima
intens idade, o que provoca um comportamento
sobre-a mortec ido da planta, par a variações do tipo
de gr au n a r e f'e r ê n c i a. Ap ó s decorridos
aproxima damen te 105 segundo s do infc io do
expe rimento ( ver figura 8), o fre io magnético é
rep entinamente liberado provocando uma intensa
modificação no comportamento dinâmico da
pl anta . Como pode ser observado na fi gura 8, o
comportamento da planta, para variaçõ es do tipo
d egrau na r e fer ênci a , foi r ep entin amente
modi ficado para sub-amortecido com a rep entina
liberação dó freio . Os resultados mostram que o
contro lador intel igente foi capaz de aprender a
tabela de contro le em tempo real e rapidamente se
a u to -aj us tar pa r a ' c ompens ar as vari ações
din âm icas a qu e a planta foi sujeita, mantendo a
saída prati camente sem erro em regime em rel ação
a refe rência variante no tempo, e sem o uso de um
mod elo matemático para a planta. O s ina l de
co ntro le , na figura 9, mostra a ráp id a ação do
controlador.Mesmo tendo partido com a tabela de
co ntro le vazia o controlador foi apto a realizar o

(3)
(4)

W(e,v) > limiar
C( e,v ) > M (e,v)

onde i, j = - I ,0 , I ; e os increm entos !J.L(e+i,v+j)
são dados por
Zona ±I:

= ±W (e+i,v+j)/IO .limiar (7)
Zona±2:

= ±W (e+i,v+j)/2 .limiar (8)
Zona ±3 :
!J.L(e+i,v+j) = ±W (e+i,v+j)llillliar (9)

onde iJ =- 1,0, I ; e os val or es r(iJ) são dados na
figura 6, de acordo com a qual idade da zona de
performance atual fornecida por P(e,v) .
passo 10- Adaptação da tabela (superfície) de
controle L:
Aju ste a cé lula L (e,v) e sua vizinhança imed iata se
as segui ntes cond ições forem s imultaneamente
sa tisfeitas

se C( iJ) > M (i J ) , M (iJ ) =C( iJ ) ( 10)
C(iJ ) =0 (11)
W (iJ ) =0 ( 12)

onde iJ= -6,-5 ,-4 ,-3.,-2, -1,0, I,2,3. ,4,5 ,6;
e vá para o passo 13.
• passo 12-incremente uma vari ável contadora e

teste par a verificar se o se u va lo r excede ao

• passo 11- incremen te uma variável contadora e
teste par a ve r ificar se o se u va lor excede ao
valor do parâmet ro w_s_de lay . Se falso então
vá par a o passo 13, senão chavear o algoritmo
de aprendi zado para \0 estado "adormecido"
após as seg uintes operações:
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Figura 7- Arranjo Experimental.

Fig . 8 - Posição angular e referência.

8-bits de bai xo cu sto. O controlador é capaz de
controlar plantas indus triai s e domé sticas sem a
nece s sidade do c onh e ciment o d e m od el os
ma tem átic o s para a planta. O algoritmo de
aprendizado do controlador trabalha através da
emul açã o em hardware de um simples modelo do
proces so de aprendi zado humano baseado em
mem óri as de curta e longa duração. O controlador
possui a capacidade de se comunicar remotamente
co m um IBM-PC permitindo qu e o operad or
reali ze o se tup remoto do control ador de uma
forma amig áve l. A operação do contro lado r é
autônoma e ind ependente do uso de um IBM-PC,
porqu e todo o processamento é executado na CPU
do microc ontrolad or 8 0 3 1. R e sult ad os
experiment ai s mostraram qu e o controlador pode
ser útil em situações onde não exi sta sufic ie nte
informação a pri ori para se obter um model o
matemátic o par a a planta , nem ex is ta a
disponibilidade de um espec ia lis ta para forn ecer
regras qualitativas descrevendo o func ioname nto
d a m e sma . D e vido a o baix o cu st o de
implementação e a sua capacidade de se auto-
ad aptar em tempo real , o controlador inteligente
aqui proposto representa ainda um alternativa a ser
c onsiderad a par a s u bs t i t u ir o s tr adic.i onai s
controladores PIO.

I
L "'l:o l.i a o . ' 1: Q

/
- :

/'

controle model-free s e m a utili zação de
in formação a pri ori sobre a planta. A figura 10
mostra a tabela de controle aprendida ao fim do
experimento mostrado. Os va lo res mostrados na
tabela são valores inteiros na faixa de -128 a 127
que corresp ondem a tensões de controle na fa ixa
de -10 a + IO Volts, com resolução de 8-bits ,
ap l icadas ao circuito d o atuador at ra vé s da
interface de saída do controlador.
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5- Conclusão

F oram mos t r ad os a a r q u i te t u r a e
impl ementação de um prático controlador fuzz»
self-learning baseado em um microcontrolador de
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Abstract - SECTE is an expert system that has been developed to support the dispatcher in decisions
related to voltage control. The validation of the knowledge base had the help of a static power system
simulator; which simulated several situations to test SECTE. An object oriented main program (in
C++) a friendly graphical user interface and the exchange of information between the expert
system (in PROLOG) and some conventional tools (in FORTRAN) .

Resumo - O SECTE é um sistema especialista desenvolvido com o objetivo de apoiar o despachante em
decisões relacionadas ao controle de tensão. A validação da base de conhecimento teve o auxílio de
um simulador estático de sistemas de potência, através do quál foram simuladas diversas situações
para testes do SECTE. O programa principal orientado a objetos (em C++) possibilita uma interface
gráfica amigável com o usuário e a troca de informações entre o sistema especialista (em PROLOG) e
algumas ferramentas convencionais (em FORTRAN) .

I - INTRODUÇÃO

O planejamento da operação a curto prazo define
previamente a programação da geração, configuração
da rede e intercâmbios entre empresas para cada
intervalo de tempo, baseado em contratos e na
previsão de carga para o período, considerando as
disponibilidades e limitações fisicas dos
equipamentos. Devido a diferenças entre os valores
previstos e os que realmente acontecem para a carga
e condições hidrológicas, etc ., esta programação sofre
ajustes na operação em tempo real a fim de manter o
sistema atendendo às restrições operacionais.
Como o despachante tem muitas tarefas tais como:
controle de tensão, controle de carga e freqüência,
controle de serviços (manutenção), aquisição de
dados , reconfiguração do sistema, etc.; ele algumas
vezes (especialmente durante emergências) toma uma
decisão errada que piora a condição do sistema.
Quando este fato é posteriormente analisado,
normalmente é chamado "falha humana" .
Várias ferramentas têm sido desenvolvidas para
ajudar os despachantes tanto liberando-os de algumas
tarefas rotineiras como apoiando-os em situações de
emergência.
Em relação ao subproblema do controle de tensão. os
despachantes/operadores fazem os ajustes necessários
baseados na sua experiência e em vários estudos
e instruções que eles recebem. Estas instruções
contém muitas informações, como por exemplo:
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• a definição de limites de tensão nas barras de carga
para cada período de carga;

• procedimentos a serem seguidos em caso de
violações de tensão durante operação normal;
• procedimentos a serem seguidos em caso de
violações causadas por perda de equipamentos,
• etc.
Mesmo para pessoal experiente é muito dificil ter
todas estas informações na memória ou consultá-las
durante contingências. Além do mais , estes
procedimentos são algumas vezes bastante
complexos, levando em consideração muitas
restrições tais como intercâmbios atuais.
configuração da rede, etc. e sofrem alterações
vez que novos equipamentos são instalados na rede .
Apesar de alguns centros de operação terem um fluxo
de potência ótimo (FPO) disponivel, estes programas
normalmente são executados apenas em modo estudo
e raramente empregados durante operação em tempo
real por várias razões , dentre as quais a necessidade
de usuários com habilidade para interpretar os
resultados e tomar decisões durante o processamento,
P9r exemplo relacionadas a função objetivo e
relaxação de restrições e este .não é o caso dos
despachantes.
Considerando que no controle corretivo em tempo
real a maior preocupação é resolver as violações o
mais rápido possível a fim de evitar atrasos que
poderiam danificar equipamentos ou levar a



(1)

fi - O SISTEMA ESPECIALISTA - SECTE

e seus valores são carregados em ordem decrescente
de suas sensibilidades para cada barra de carga no
seguinte formato do PRüLOG:

problemas de instabilidade, o sistema especialista
apresentado neste trabalho (SECTE) para apoio ao
operador na tarefa do controle de tensão, procura
limitar o número de controles a serem modificados.
Para não afastar o sistema de seu ponto de operação
ótimo (de acordo com algum objetivo da operação) , o
sistema especialista pode ser combinado a um FPO, o
qual seria executado periodicamente [I].
O SECTE é descrito na seção 11. As dificuldades
encontradas na validação do sistema especialista são
discutidas na seção Ill; o simulador de sistemas de
potência como uma ferramenta de avaliação é
apresentado na seção IV e na seção V é mostrado um
exemplo do uso do sistema especialista com o
simulador. As conclusões são apresentadas na seção
VI.

A idéia de desenvolver o SECTE veio da necessidade
de se ter uma ferramenta confiável para apoiar o
despachante na tarefa de controlar o perfil de tensões ,
que fosse capaz de lidar com muitas restrições e
procedimentos especiais. Este sistema deveria atuar
de forma semelhante aos despachantes experientes e
ser capaz de explicar a sua solução, a fim de ser bem
aceito pelos usuários e poder inclusive ser empregado
para treinamento.
Assim como vários outros sistemas especialistas
aplicados a sistemas de potência [2], a linguagem
escolhida para desenvolver este sistema foi o
PROLOG, o conhecimento é representado através de
regras de produção e o mecanismo de inferência é do
tipo encadeamento para trás .
O SECTE tem como opções de controle a alteração
de tensões de geração, posições de tap de
transformadores com comutadores sob carga e
compensadores síncronos.
Estes controles são escolhidos de acordo com suas
sensibilidades em relação a barra com problema,
sendo que os controles mais eficazes são escolhidos
primeiramente.
As sensibilidades [3] são obtidas a partir da matriz
Jacobiana de um fluxo de potência Newton-Raphson:

transmissão, transformadores ou elementos shunt
existem algumas regras específicas na base de
conhecimento, semelhantes às regras normalmente
encontradas nos manuais e instruções de operação
fornecidas aos operadores e definidas pelo Grupo
Coordenador da Operação Interligada - GCOI.
Na busca por controles para corrigir violações, o
sistema inicialmente verifica , considerando o horário
no momento , se algum elemento shunt deveria ser
chaveado. No segundo passo a busca por controles é
baseada por sensibilidades (tensões de geração e tap
de transformadores) e como último recurso em
situações especiais vem o chaveamento de linhas de
transmissão ou transformadores.
As regras principais na base de conhecimento são
para :
• classificar o periodo de carga atual ,
• definir os limites de tensão para este período,
• verificar a existência de violações no perfil de
tensões ,

• apresentar a lista de violações ao usuário,
perguntando se ele prefere corrigir a violação de
uma barra em particular ou deixará o sistema tratar
inicialmente da maior violação (obs.: se não são
encontradas violações o sistema falha e pára neste
ponto) ;
• perguntar ao usuário o número máximo de
controles que podem se modificados nesta
chamada,

• corrigir a barra selecionada pelo usuário do sistema
ou pelo próprio sistema (barras mais próximas à
geração são consideradas mais importantes);

• estimar o efeito desta correção sobre o perfil de
tensões como um todo;

• o processo tem sucesso e também pára quando a
lista de barras com violações se toma vazia ou o
número 'máximo de controles já foi alterado, se
estes casos não ocorrerem o sistema retrocede
C"backtracking") para escolher um novo controle.

As regras especiais para ações de chaveamento são
incluídas nas regras de seleção de controles. Um
programa desenvolvido utilizando técnicas de
diacóptica [4] dá uma estimativa dos efeitos destes
chaveamentos.
Para seleção de taps ou tensões de geração a serem
alteradas, a escolha , correção e estimativa dos
resultados são todas feitas com base nos valores de
sensibilidades.
Geralmente, quando manobras em linhas ou
transformadores para controle de tensão se tomam
freqüentes, a empresa de energia toma alguma
providência para melhorar as condições do sistema,

sensíbilidadeicontrole x.barray , valor) . por exemplo instalando reatores shunt. Isto
Apesar deste modelo linearizado, as posições de tap implicaria na necessidade de atualização da base de
discretas são consideradas. Outra caracteristica deste conhecimento mas devido principalmente a
sistema é que transformadores em paralelo ou modularidade dos sistemas especialistas, esta
unidades geradoras na mesma usina são controladas manutenção, adicionando, eliminando ou alterando
em conjunto, como é o procedimento rotineiro na regras pode ser efetuada sem maiores dificuldades
operação. Para lidar com chaveamentos de linhas de [5].
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m.AVALIAÇÃO DE SISTEMAS
ESPECIALISTAS

Como sistemas especialistas lidam com raciocínio
simbólico, o seu ciclo de desenvolvimento e testes
difere dos programas numéricos tradicionais. Um
erro em uma base de conhecimento pode ser mais
dificil de detectar e encontrar. Entretanto, aplicações
deste tipo de software também requerem alto nível de
confiabilidade e a base de conhecimento precisa ser
completa , consistente e bem organizada de forma a
facilitar manutenções futuras . Alguns trabalhos
foram apresentados neste sentido, por exemplo dando
uma lista de tópicos a serem verificados na avaliação
de um sistema especialista [6], apresentando métodos
para detectar erros em bases de conhecimento [7], [8]
ou discutindo o problema da manutenção [5].
Uma definição formal dos termos verificação e
validação pode ser encontrada em [9].
A base de conhecimento do SECTE foi desenvolvida
incrementalmente, e após a adição de uma regra ,
testes eram executados de forma a evitar duplicação,
contradição, circulação e outros problemas que
podem ocorrer em bases de conhecimento [7]. Estes
testes consistiam em provocar a falha e o sucesso da
nova regra de todas as formas possíveis e observar o
comportamento do sistema através da ferramenta de
depuração.
O estágio final de verificação de um sistema
especialista tem algumas vezes a ajuda . does)
mesmo(s) especialista(s) que forneceram o
conhecimento para formar o sistema . Esta é
geralmente uma opção cara. Outra opção é utilizar
uma série de situações históricas ou criadas pelo
especialista para testar o sistema e então dar os
resultados para análise do mesmo.
De qualquer forma, um outro problema , comum na
aplicação de sistemas especialistas a sistemas de
potência não é resolvido : como usuários podem ter
certeza que o sistema se comportará bem em todas as
situações? A falta de confiança na eficiência de
sistemas especialistas é uma das razões pelas quais
eles são utilizados part icularmente para apoiar
pessoas e não para substitui-las completamente.
Primeiramente não é possível na maioria das
aplicações se examinar a solução do sistema
especialista em todos os cenários possíveis e em
segundo lugar seria uma tarefa extremamente longa e
cansativa se simplesmente conectássemos o sistema
ao sistema real e esperássemos que todas as situações
ocorressem, já que não é concebível arriscar a rede
real somente para criar condições para analisar um
sistema especia lista ou qualquer outra ferramenta .
A alternativa empregada aqui para testar o SECTE
foi o uso de um simulador estático de sistemas de
potência para criar os cenários . Este simulador
simplificava também a implementação das soluções
fornecidas pelo SECTE para verificar a sua
eficiência . Um exemplo deste procedimento é
apresentado na seção V.

IV . O SIMULADOR DE SISTEMAS DE
POTÊNCIA

Um simulador estático de sistemas de potência ,
desenvolvido em um esforço conjunto entre a
Universidade Federal de Santa Catarina e as Centrais
Elétricas de Santa Catarina (CELESC) , tem sido
empregado como ferramenta principal para a
avaliação do SECTE. Este simulador foi projetado
para ser uma plataforma para estudos e treinamento
de operadores e despachantes, logo é um ambiente
altamente interativo, conduzido inteiramente por urna
interface homem-máquina amigável e intuitiva, a
qual se aproxima tanto quanto possível da realidade
rotineira de operadores e despachantes, baseando-se
em uma base de dados do sistema real.
Optou-se por uma interface orientada ao objeto pelas
vantagens da modularidade, estrutura de classes,
passagem de mensagens, etc .,[IO] e a mesma foi
desenvolvida empregando-se uma ferramenta
denominada COI [11]. O COI é uma biblioteca de
classes que usa funções da biblioteca XII , em outras
palavras, é um shell para a XII , simplificando a
tarefa da programação orientada ao objeto . O ganho
em produtividade inerente ao desenvolvimento
orientado ao objeto é reforçado pela habilidade do
COI de encapsular parâmetros que são passados para
rotinas da XII , conseqüentemente liberando o
usuário de especificá-los .
A hierarquia de classes e objetos é apresentada na
Figura I . O programa principal do simulador,
desenvolvido em C++, é basicamente um programa
para controlar os eventos da interface e executar as
funções numéricas periodicamente.

<> - Agregação
L:> _ Herança(especialização)

Fig. I - Hierarquia das Classes/Objetos

Os elementos são visualizados em três níveis : global;
região; subestação.
O nível global é apresentado na Fig. 2 mostrando o
mapa do estado de Santa Catarina e suas regiões. Se
o usuário pressionar o botão do mouse sobre uma
região esta é aberta , mostrando seu diagrama unifilar
e seus fluxos de potência ativa/reativa. Pressionando
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v - PROCESSO DE VALIDAÇÃO DO SECTE
\

Inicialmente o usuário parte da tela inicial mostrada
na Fig. 2 para a tela de uma região específica, neste
caso, a região do Vale do Itajal, a qual pode ser
visualizada na . Fig. 3. Alguns botões podem ser
observados nesta figura:
• Arquivo - executa várias funções, tais como salvar
o caso atual, ' carregar um caso específico,
impressão dearquivos de resultados, etc.;

• Imprimir - Imprime a janela;

sobre uma subestação é possível visualizar seu
díagrama unifilar e usando o mouse o usuário pode
abrir/fechar dísjuntores e chaves seccionadoras,
alterar posições de tap (ou tensão de referência) de
transformadores com comutação sob carga, injeções
de ativo e reativo (ou .tensão de referência) e
carregamento ativo/reativo nas barras.
A interface entre o simulador (C++) e o sistema
especialista (pROLOG) utiliza funções incluídas na
biblioteca do SWI-PROLOG (University of
Amsterdam), projetadas especificamente com esta
finalidade. Estas funções fornecem flexibilidade à
interface, onde predícados do PROLOG, após terem
sido carregados na pilha da memória, são executadas
pelas funções em C também fornecidas por esta
biblioteca.

• Essencial - destaca os ramos essenciais da rede:
• Tensões - função gráfica que mostra o perfil de
tensões atual em um gráfico com cores diferentes
para indicar se a tensão em cada barra está na faixa
considerada normal, em alerta ou já com violações
em um dos limites:

• Carregamento - mostra o mesmo tipo de gráfico
com o carregamento das linhas de transmissão e
transformadores;

• SECTE - chama o sistema especialista;
. • Ativa Fluxos - 'mostra no diagrama de regiões os
fluxos ativo/reativo nas linhas;

• Fechar - fecha a janela.
No caso que vem sendo mostrado há violações no
sistema as quais são observadas quando o usuário
clica o mouse no botão Voltage, abrindo uma outra
janela, a qual mostra o perfil de tensões (ver Fig. 4).
O , usuário chama o SECTE para corrigir estas
violações e após uma troca inicial de informações
com o usuário (SECTE pergunta se o usuário quer
corrigir uma barra específica ou a barra com maior
violação, e o máximo número de controles que ele
permite que seja alterado nesta chamada) uma lista
de alterações nos controles é sugerida pelo sistema
especialista, a qual pode ser observada na Fig. 5.
Assim que o usuário aceita a primeira sugestão,
apertando com o mouse o botão ao lado da mesma , a
janela do diagrama da subestação de Blumenau (onde
os taps de transformadores devem ser alterados) é
aberta e o operador pode executar a ação , como
mostrado na Fig. 6. Após implementar os 5 controles,
neste caso, o operador deveria checar novamente o
perfil de tensões. Como, neste caso, algumas
pequenas violações ainda permaneceriam o SECTE
poderia ser chamado novamente para alcançar um
estado sem violação alguma.
Em uma sessão de trabalho várias janelas (por
exemplo as da Fig. 3 a Fig. 6) podem ser visualizadas
simultaneamente, mostrando diferentes regiões/
subestações ou o perfil de carregamento/tensões, de
forma que o usuário pode observar o impacto de uma
ação de controle em uma subestação região ou em
todo o sistema, logo após o mesmo sef implementado.
facilitando a análise da eficiência dos controles
aplicados. Sem o simulador este processo envolveria
a necessidade de alterar arquivos de dados várias
vezes, executar o fluxo de potência, chamar o SECTE
e executar novamente o fluxo . de potência para
implementar controles e a análise de resultados no
perfil de tensões não teria auxílio da ferramenta
gráfica.
Cada vez que o SECTE é executado alguns dados
sobre o caso e as regras que tiveram sucesso são
guardadas para análise futura, contribuindo para o
processo de validação. Esta informação também pode
ser útil para reproduzir no futuro a mesma situação e
para compor a explicação sobre a solução
apresentada.
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Fig. 2 - Tela Principal do Simulador

O programa principal do simulador executa a cada 5
segundos as funções de configuração das subestações
e da rede; modelagem dos resultados da configuração
mais informações sobre carga e geração para compor
os dados necessários à execução do fluxo de potência;
fluxo de potência e análise dos ramos essenciais.
Cada uma destas funções é chamada por um método
da classe sistema (veja Fig. 1), a qual prepara os
dados, executa as rotinas e então envia mensagens
aos objetos que foram alterados.
Outras funções são chamadas pelo usuário quando
desejado ao invés de automaticamente. É este o caso
do SECTE, o qual também é um método da classe
sistema, inicializado a partir da janela de uma região
ou de uma subestação.
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VI - CONCLUSÕES

de um sistema especialista para controle de tensão
(SECTE) . Como acontece normalmente para sistemas
especialistas , o SECTE foi projetado para um sistema
específico, apesar de parte da sua base de
conhecimento ser geral. Este sistema teste é parte do
sistema sul-sudeste brasile iro e é o mesmo
implementado no simulador.
Deve-se destacar que mesmo com o uso deste

simulador não é possível cobrir todos os casos que
poderiam ocorrer no sistema real, mas o uso desta
ferramenta tomou possível a geração de inúmeros

Este artigo mostra o uso de um simulador de cenários, aperfeiçoando a validação do sistema
sistemas de potência como ferramen ta para avaliação especialista descrito. Além de todos os casos que são
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obtidos diretamente das curvas de carga
implementadas no simulador, a interface homem-

máquina amigável, toma bastante simples e rápida a
produção de novas situações, sendo que para tanto o
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Fig 6 - Tela da Subestação de Blumenau com Janela para Alteração de Posição de Tap de Transformador

usuário pode simplesmente alterar controles ou
simular a saída de equipamentos.
O simulador foi aqui empregado para avaliar um
sistema especialista específico, mas poderia ser
empregado na avaliação de outros sistemas
especialistas aplicados a sistemas de potência.
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Fusão Entre Objetos e IA na Modelagem e Design de
Sistemas Automatizados

j.j-P. Z.S. Tavares-
j.R. Silvat

Universidade de São Paulo - Escola Politécnica -Mecatrônica

Resumo
Neste trabalho propomos uma abstração dos métodos orientados a objeto ressaltando a
conceptualização de artefatos baseada na funcionalidade e na representação estática cujo
formalismo é implementado utilizando um banco de dados dedutivo. A representação
consiste de objetos chamados "abstract views" (AV's), isto é, uma síntese da interação
desses com o ambiente em torno, e de "abstract objects" (AO's) que compõe o modelo do
artefato em algum formalismo "sound".
Esta abordagem visa unificar a abordagem bottom-up, característica do design de sistemas
automatizados (manufatura principalmente) com uma abordagem top-down baseada em
refinamentos sucessivos .

Abstract
An abstract object-oriented approach to engineering design is presented reinforcing the
separation of concerns between functional and static representation of artifacts which are
implemented in a deductive database. The result is design a representation to automated
systems consisting of objects called "Abstract View" (AV), (with a synthesis of all
interactions between system and the contextual environment) and objects called "Abstract
Object" (AO) (composed of the artifacts's formal model).
The resulting framework suitable for top down bottom-up design and supports aiso
conceptual representation and top down refinement.

1. Introdução

A configuração de sistemas de manufatura
parcialmente automatizados .apresenta dois
aspectos, a saber, um modelo físico claro, dado pelo
conjunto dos processos , células e máquinas, e um
modelo funcional , usualmente relacionado com o
planejamento da produção e os algoritmos de
controle do chão de fábrica. Os dois modelos são
necessários para descrever o sistema completo,
porém, existe uma dificuldade muito grande para
estabelecer invariantes para ambos, principalmente
no design de sistemas integrados. A natureza
diversificada e as formas de representação do 'meio
físico e do relacionamento dos. seus componentes
pode induzir facilmente a erros nos estágios iniciais
do ciclo de vida do sistema, que geralmente são
propagados para todas as outras etapas do processo
de designo

Uma característica destess sistemas é
justamente que cada uma das partes componentes
está inserida em um "contexto" diferente, isto é,

Bolsista da FAPESP
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cada componente interage com um número restrito
dos demais componentes do sistema. Geralmente, a
funcionalidade destas componentes é um reflexo
direto destes "clusters" interagentes .

Portanto, independentemente da metodologia
adotada, a representação da funcionalidade, e,
consequentemente, do 'contexto específico de. cada
componente, é de fundamental importância, no
processo de design (e para a automação deste
processo) .

Nesse trabalho propomos uma representação
baseada no modelo AVIA0 . ( Abstract Viewl
Abstract Object) adaptada do modelo proposto por
Cowan e Lucena [Cowan 95] e redirecionada para a
reutilização de projeto.

A motivação para se privilegiar uma
abordagem emergente da fusão de um modelo
formal (baseada em lógica) e de um modelo
orientado objetos (ainda sem uma formulação
matemática definida) é a grande complexidade dos
sistemas automatizados, que aumente em muito a
repercussão dos "erros de projeto" e concepção.
Em contrapartida a formalização direta do processo



pode afastar o projetista de um modelo funcional e
intuitivo.

Assim, uma idéia bastante atraente é propor
um ambiente de suporte ao projeto de sistemas
automatizados em--'Iue seja possível passar com
freqüência de um modelo formal para um modelo
funcional e vice-versa.

2. Modelagem de sistemas automatizados

o modelo clássico estruturado para a
modelagem de sistemas de grande porte pressupõe
uma divisão do sistema original em vanos
subsistemas, criando uma estrutura hierárquica e
complexa onde as relações entre os subsistemas
concentram a funcionalidade do sistema globa l
integrado. I

A Figura I esquematiza as relações de vários
subsistemas em um projeto " de instalação de
equipamentos para um processo arbitrário de
fabricação de cimento. /

Mesmo em uma representação abstrata do
problema é possível identificar. vanas
interdependências entre a estrutura civil (onde estão
as restrições dimensionais e de estrutura do prédio
da fábrica) e as demais componentes. Estes
relacionamentos (assim como outros como a
dependência entre o sistema elétrico e o sistema de
controle, etc .) determinam os tipos de
implementações possíveis - e em outros casos mais
complexos podem determinar inclusive a
funcionalidade e exequibilidade do projeto .

A relação do processo arbitrário com os
subsistemas é tal que a funcionalidade pretendida
deve ser conseqüência da ' integração dos
subsistemas.

A complexidade do projeto aumenta porque
cada subsistema tem um domínio específico com
relações e restrições particulares.

As soluções para o projeto, elaborada pelos
projetistas, bem como a forma como essas soluções
são encontradas advém da experiência por eles
adquirida, que se baseiam geralmente, em projetos
já realizados, Esses conhecimentos são amplamente
utilizados no desenvolvimento de novos projetos .

Assim é necessário estruturar o conhecimento
advindo da experiência para auxiliar a elaboração
de projetos e possibilitar que sejam realizados por
projetistas pouco experientes, difundindo assim o
conhecimento adquirido nos projetos realizados e
dificultando que as empresas dependam de pessoas
específicas.

Essa estruturação deve possibilitar a
elaboração do projeto em múltiplos níveis de
abstração, verificar a coerência intra. e inter.
subsistemas, reconhecer projetos semelhantes
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indicando as soluções utilizadas como candidatas a
reutilização.

Bancos de dados dedutivos orientados a objeto
possibilitam a estruturação do conhecimento com as
características supracitadas, e constituem portanto
uma boa ferramenta de apoio a projetos.

Subsistemas
do projeto

Figura 1 Esquema das interrelações no projeto de
instalação de instalação de equipamentos.

3. O Modelo AV I AO

o modelo proposto para a i modelagem
conceitual de sistemas automatizados, e que pode
também ser utilizado até o projeto detalhado é
baseado em objetos abstratos AVIAO, que por sua
vez foram adaptados do modelo ADVlADO
[Cowan 95].

O Abstract Data View (ADV) foi criado para
especificar claramente e formalmente a separação
de funcionalidade ("separation of concerns") entre
uma componente de software e o seu domínio de
aplicação. Isto é particularmente importante
quan'do a componente de software se destina a
vários usuários, todos com características
específicas e utilizando a mesma componente com
diferentes propósitos.

Essa aproximação para especificação de
interfaces claramente separa os componentes de
aplicação dos demais dentro de uma abordagem
cliente/servidor. Assim, os modelos das
componentes de aplicação são chamados de
Abstract Data Objects (ADO's), que 'são projetados
para minimizar o conhecimento do ambiente em
que eles são usados e podem ser melhor
reutilizados.

A diferença entre a proposta de Cowan e
Lucena e a que apresentamos neste .artigo vai além
da supressão do termo "Data", característico das
componentes de software. O modelo 'AVIA0,
contém uma abordagem em lógica clássica para as
relações entre componentes e para a conexão entre
AV's que é de fato a expressão da estrutura de uma
rede de Petri do sistema integrado. Tem também
uma proposta específica de análise de consistência
entre cada modelo lógico parametrizado, AO, e seu
respectivo comportamento (os AV's).



Apesar do formalismo proposto ser simples, é
o suficiente para a maior parte dos projetos de
design em engenharia, principalmente para os
sistemas cujo processo de integração está
intimamente associado a sistemas de controle
supervisório, como mostraremos em um exemplo
adiante.

A estruturação do projeto está associada à
abordagem orientada a objetos (ambos AV's e
AO's são de fato objetos. Além de responder pela
parte funcional da abordagem, esta característica é
um indicativo de que há uma boa possibilidade de
reutilização de projetos representad os por
AVIAO's, uma vez que os melhores resultados para
a reutilização de projetos está associada a métodos
orientados a objetos.

A relação entre AV e AO não é simétrica, uma
vez que várias instâncias de AV's podem estar
associadas a um mesmo AO de forma a criar
diferentes pontos de vista ou funcionalidades. Este
relacionamento muitos-para-um. significa que cada
instância de AV deve ser coerente com o AO
associado, o que é denominado de coerência
vertical. Implica também que todas as instâncias
dos AVs devem ser consistentes entre si, o que é
chamado de coerência horizontal. A Figura 2 ilustra
o conceito descrito nesse parágrafo incluindo as
propriedades de coerência.

Nesse modelo, tanto o AV como o AO podem ser
refinados, e a consistência horizontal e vertical deve
ser mantida entre eles. , i

Com um modelo seguindo a metodologia a ser o
indicada, consegue-se um sistema que armazena ao
mesmo tempo o objeto projetado, AO, e possibilite
a busca de objetos numa base de dados através de
especificações por meio de AVs.

Pode-se iniciar o projeto com as características
funcionais , sem necessariamente especificar de
início as características do objeto a ser projetado.
Uma vez identificado um objeto a ser reutilizado ( e
as interrelações do novo projeto com ele) através de
AVs, esse pode ser "integrado" ao projeto pelo AO
correspondente, depois de verificada a consistência
horizontal. Tudo se passa como esse novo AO fosse
um elemento de base para uma composição
[Silva94].

O processo de reutilização empregado é uma
versão simplificada do método baseado em
metáforas descrito em [Silva 92].

A consistência vertical entre AVs é conseguida
ou através de regras , ou indiretamente com a
comparação dos AVs refinados com os AO's que
lhe deram origem.

4. Exemplo de Aplicação

Consistê nciaAO
Vertical1

Mapeament

G-é ::::::as

O >
__________"h... Consistênci

.",. a Horizontal
Figura 2 AV como interface com o usuário.

Como exemplo de caso utilizaremos a escolha
de controladores para os subsistemas prediais , a
saber, controle de intrusão, controle de
condicionamento de ar e supervisão.

O sistema de intrusão compõe-se de um sensor
de presença e uma lâmpada. Caso o sensor de
presença detecte que existe alguém no local , ele
transmitirá um sinal digital para seu controlador,
que irá acionar a lâmpada para indicar que há
pessoas no ambiente.

O condicionador de ar será composto de um
O conceito da consistência garante a abstração aparelho de ar tipo fan-coil , com serpentina de
correta de component AV 1.1 ' fundamental, , ......,.

no processo de 'A o o. z que as AO I condicionamento de
com ldaptadas ai do ambiente, é
ante:Horizonta l n.. AV I.n : ! temperatura, e atraves de

- ..to!_o ._oo _oo_oo_.._.o_.._.._.._.._ -,,-,,-,'_00_"_'0_00- _"_0'_"_"_"_"_"_0'_"_"_"_"_0'_0"

IAV 1.1.1 I \"...:.. i\.:! I / Consistência" IAV 1"1' '" [t.,\o'c- i·.. \ :: ; AOI . l o .........Horizontal
" . .n ., " \'" ; ;

"" IAV;:.1 !: AO 1.n 7
IAV

Horizontal o .. Consistência Vertical• •< )
<E- - - -->

Entradas
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Relação AO/AO ( heranças)
RelaçãoAVIA0 ( regras)
Relação AVIAV ( regrasl indiretamente)

Figura 3 Modelo AVIA0 proposto para metodologia de projeto.

uma válvula modulante de água gelada localizada
na entrada de água gelada da serpentina, buscará
manter a temperatura ambiente num set-point
desejado .

A supervisão é a responsável pela integração
entre os dois sistemas acima, e deverá variar o set-
point do sistema de condicionamento de ar para um
valor mais alto que o padrão no caso de não haver
pessoas na localidade, visando assim uma melhor
economia de energia.

Inicialmente é montado um Schema para
estruturar a base de dados. Esse Schenza inicia-se
com a definição do AV projetista-projeto, sendo
assim, essa estrutura seguirá um padrão tipo
PROLOG, onde teremos atributos relacionados aos
AO por meio de uma relação parte_de.

O Esquema 1, em anexo, nos mostra essa
definição de Schema no ROL.

Para todas as classes utilizaremos uma relação
tipo /SA com a classe AO, de forma que essa
estrutura seja padrão de representação.

A estrutura proposta para o AV tem a
finalidade de representar "rationales" que são as
causas que levaram a escolha de determinadas
soluções .

Um exemplo de Facts ou instâncias de AVs
está na Figura 5.

Antes de iniciar a instanciação dos AVs é
necessário apenas criar a classe correspondente a
ele, sem ser necessário colocar todos os atributos
necessários . Como exemplo temos a classe
supervisão para o sistema de supervisão.

Inicia-se então uma busca na base de dados de
AVs com as características para nossa classe
supervisão. Caso se encontre , então pode-se
verificar se a classe encontrada é ou não válida para
reutilização nesse novo projeto.

·0 passo seguinte é a implementação no
Schema das outras classes e suas interrelações
através de regras.

Schema

supervisão isa ao

Facts
local_vazio : atributo
setpoint : atributo

aumenta: av [ atr l-e local, vazio,
atr2 -oset point, partejíe-esupervisão]
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Figura 5 Representação de um AV que nos diz que
se local _vazio, aumenta o set point , lógica que é

parte do sistema de supervisão.

Da mesma forma é possível armazenar
características peculiares da solução, como por
exemplo os sensores utilizados, dentre outros .

No nosso exemplo temos a definição de
equipamento para os periféricos e pontos de
controle dos sistemas, em conjunto temos as regras
da classe {equipamento} que representa o
agrupamento desses pontos e periféricos, para
definição do número de pontos total do conjunto. A
Figura 6 mostra um esquema dessas classes gerais .

Schema

equipamento [ ea I => integer,
ed I => integer,
sal => integer ,
sd I => integer ] isa ao

{ equipamento} [ ea => integer ,
ed => integer,
sa => integer,
sd => integer ]

Rules
{S}[ea -7XI, ed -7X2, sa -7X3, sd -7X4] :-
S:equipamento [ eal-7XI,edl-7X2,

sal-7X3,sdl-7X4]

{S} [ea-7XI, ed-7X2, sa-7X3, sd-7X4] :-
Sl[eal-7YI, edl-7Y2, sal-7Y3, sd l -7Y4],
S2[eal-7ZI , edl-7Z2, sal -7Z3, sd l -7Z4],
S=SlI1S2, SI && S2 = {}, X1=YI+ZI,
X2=Y2+Z2,X3=Y3+Z3,X4=Y4+Z4

Figura 6 Definição dos equipamentos gerais e seu
de seu conjunto .

Relações do tipo /SA são utilizadas para cada
tipo de equipamento , periférico, ponto e
controlador. O Esquema 2, em anexo , apresenta
Facts para as quatro classes de equipamentos do
exemplo, a saber, equ_intru , para equipamentos de
intrusão, equ_temp, para equipamentos de controle
de temperatura, e equ_super , para os pontos
pertinentes a supervisão .

Sobre essa estrutura podemos criar uma classe
relacional para indicar cada sistema separa-
damente. Assim é possível selecionar
automaticamente , por meio de regras, os



controladores que possuem entradas e saídas
maiores ou iguais àquelas do conjunto dos
equipamentos. Essa regra nada mais é que um AV
entre controlador e { equipamento} . Na Figura 8
apresentamos o Schema geral dos istemas e sua
Rufe.

5. Discussão e Conclusão

Esse trabalho apresenta uma proposta de
formalização da representação de projetos,
utilizando as técnicas de IA em conjunto com o
modelo AV / AO, para uma melhor separação de
domínios, o que propicia um sistema de fácil
reutilização .

A base de dados utilizada não é distribuída, o
que não acarreta grandes problemas na fase atual,
mas, no caso de um projeto real, dificultaria a troca
de informações entre grupos de projeto .

Schema

sistema_qualquer (controlador, (equ_qualquer})
[ dp integer]

Rufe

sistema_qualquer (X, Y) [dp :- Xjea l-oXl ,

xrzvr.
Z=Yl+Y2+Y3+Y4

Figura 8: Schema e Rules para um sistema
genérico determinar automaticamente as

controladoras possíveis de serem utilizadas no
sistema.

Até este momento utilizamos apenas
parcialmente a nossa representação para modelar
sistemas fortemente integrados. Entretanto
acreditamos que esta se encaixa muito bem a estes
casos .

Apresentamos uma proposta que combina
aspectos formais com aspectos pragmáticos,
portanto , a parte da aplicabilidade da proposta a
casos concretos está associada a aplicações em
alguns exemplos. No momento estamos
trabalhando na aplicação deste modelo no design de
sistemas integrados de automação predial que
combina todas as dificuldades de formalização de
sistemas automatizados fraca e fortemente
integrados. Outra aplicação prática que está sendo
considerada é no campo das linhas de montagem de
automóveis (em especial caixas de câmbio). Este
último exemplo, apesar de mais simples do ponto
de vista teórico pode nos dar um bom retorno do
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ponto de vista do funcionamento do sistema para
uma grande volume de dados.
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Resumo
Este trabalho apresenta uma metodologia inovadora para fins de construção de Sistemas Especialistas que
podem ser utilizados no âmbito da Automação Inteligente. Essa metodologia tem seu foco principal no processo
de elici tação e representação do conhecimento pelo uso da técnica "Real Time Record" . O trabalho apresenta
ainda uma sintese de classificação do conhecimento e a aplicação da metodologia proposta num sistema
educacional de treinamento para operadores de Redes Aéreas Energizadas, em Sistemas de Distribuição.

1. Introdução

A inteligência humana foi sempre um
fenômeno que despertou interesse e curiosidade no
mundo científico. As primeiras incursões no
sent ido de compreender e modelar este fenômeno
datam dos tempos de Platão sendo um tema
constante na filosofia desde então . Com o advento
do computador digital , foi possível passar da
especulação à prática. Agora, há máquinas que
podem incorporar um comportamento dito
inteligente . desde que o modelo dessa
"inteligência" seja correto e bem especificado.
Turing (1950). foi um dos pioneiros no estudo da
relação entre computadores e intel igência.

Na década de 60. fundamentada na lógica
matemática. nascia a "Inteligência Artificial"
(Nilsson, 1980). Nos anos 70 e 80. diversos
modelos para o conhecimento humano foram
propostos . Newell em 1982 introduziu seu sistema
de símbolos fisicos (physical symbol system), como
uma classe de sistemas que corporifica a natureza
essencial dos símbolos. O conhecimento, segundo
Newell. seria de uma natureza superior à dos
programas ordinários de computador. devendo ser
tratados em um nível mais alto. chamado de nível
do conhecimento (knowledge leveI). Um dos
primeiros modelos de representação do
conhecimento que teve repercussão foi o KL-ONE
(Brachman & Schmol ze, 1985). ' Em seguida,
vieram outros que pretensamente tratavam de
arquiteturas para uma inteligência "geral". Em
1989. Coll ins & Michalsk.i (1989) publicaram o
que seria o n úcleo de uma teoria.para a inferência
plausí vel. Por inferência plausível. eles
denominavam todo tipo de inferência que um ser
humano poderia efetua r.

Cada vez mais se consolida o uso de
computadores como instrumento de interação
direta com o usuário sendo crescente a demanda
por softwares que abordam questões
psicopedagógicas favorecendo as técnicas de ensino
e aprendizado. Assim , torna-se importante o
desenvolvimento de novas tecnologias que
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possibilitem a construção do conhecimento de
forma compatível com as necessidades individuais
de aprendizagem dos usuários. Por isso, o
desenvolvimento de sistemas computacionais
educacionais robustos requerem a utilização de
conceitos e ferramentas de Inteligência Artificial,
Hipertexto ou Hipermídia. Este trabalho apresenta
uma metodologia alternativa que visa tomar o
processo de elicitação e representação do
conhecimento mais abrangente e criterioso para
construção de Sistemas Inteligentes que
apresentem diferentes tipos de conhecimento.

2. Sistemas Inteligentes

Sistemas inteligentes são, em princípio,
sistemas que apresentam um comportamento
análogo ao dos seres humanos. A designação
sistema inteligente, entretanto, é por demais
genérica, podendo incluir desde sistemas que
emulem aspectos parciais da inteligência humana,
tais como o uso de conhecimento heurístico
(Sistema Especialista), bem como sistemas mais
complexos, dotados de mecanismos de adaptação,
aprendizado e predição.

O fenômeno da inteligência vem sendo
estudado, paralelamente, tanto no âmbito das
ciências humanas, quanto nas ciências exatas.
Especificadamente no campo da ciência de
computação, diferentes aspectos da inteligência
vêm sendo modelados e utilizados na
implementação 'de sistemas computacionais com
caraterísticas inteligentes, notadamente na área de
inteligência artificial. Nas ciências humanas, o
fenômeno da inteligência e do conhecimento vêm
sendo estudado e sistematizado na disciplina
chamada semiótica (peirce, 1990) .
Fundamentalmente, a semiótica estuda aspectos
básicos dos fenômenos da cognição e da
comunicação. A cognição trata da apreensão e
compreensão dos fenômenos que ocorrem no
ambiente. A comunicação estuda como os
fenômenos apreendidos e compreendidos podem
ser transmitidos entre os seres inteligentes. . A



estrutura básica que é utilizada para esta tarefa é
denominada signo. ou representâmen, sendo
definido como qualquer coisa que. sob certo
aspecto ou modo. representa algo para alguém
(Peirce, 1990).

Uma preocupação atual da Inteligência
Artificial na educação é a concepção de ambientes
computacionais que permitam maior flexibilidade a
fim de personalizar o aprendizado dos usuários.
Isso permite que os usuários tenham experiências
de aprendizagem individualizadas independente de
questões Como: diferenças individuais, experiências
anteriores, situações cognitivas. Desta forma.
compatibiliza-se a apresentação de um
determinado assunto com o nível de conhecimento
do usuário e com o seu índice de aprendizagem
proporcionando assim. uma forma de ensino
centrada no usuário.

Um sistema cognitivo é um sistema que. a
partir de uma interface de entrada. consegue
identificar objetos do mundo e modelá-los por meio
de uma representação interna ao sistema. Do
mesmo modo, ele deve detectar uma modificação
nos atributos destes objetos, a criação de novos
objetos e a destruição de objetos já existentes.
representando estas modificações no modelo . Além
disso , a partir de seus modelos internos. um
sistema cognitivo pode efetivamente atuar sobre o
mundo (ambiente), por meio de sua interface de
saída , implementando as modificações planejadas.

O atual conceito de aprendizado enfoca a
aquisição de novo conhecimento através de um
processo ativo, construtivo e orientado a um
objetivo . Em outras palavras, os estudantes
aprendem mais quando eles estão ativamente
envolvidos no processo. Os aprendizes engajados
no aprendizado ativo tentam integrar novo material
e novas idéias dentro dessa estrutura de
conhecimento existente, um sistema conceitual em
que palavras adquirem significado como rótulos

Tabela 1 - Classificação do Conhecimento

para fatos. conceitos ou princípios. Com esta visão
de aprendizado, o papel do professor efetivo muda
de simples transmissor de informação para
facilitador de aprendizado para o estudante.

Segundo os autores da área de hipermídia.
"o hipertexto imita a capacidade do cérebro em
armazenar e recuperar informações" . Uma base de
conhecimento hipertexto pode ser projetada para
armazenar a estrutura semântica de um especialista
em uma determinada área do conhecimento. O
hipertexto pode refletir o patrimônio cognitivo do
professor (a maneira como ele pensa) e ser
modelado para a estrutura cognitiva do aluno
(Jonassen. 1993). Tendo em vista a necessidade de
flexibilizar os ambientes de aprendizagem,
justifica-se o estudo e investigação de novas
Metodologias para construção de Sistemas
Especialistas que abordem conhecimentos de
natureza diferente.

3. Taxonomía do Conhecimento

No processo de construção de Sistema
Inteligentes é importante que se conheça. com
relativa profundidade. a classificação dos tipos de
conhecimento. As diferentes naturezas dos
fenômenos do ambiente vão dar origem a diferentes
tipos de conhecimento. Os diferentes tipos de
informação sobre o mundo real. representados por
diferentes estruturas matemáticas. são chamados de
tipos de conhecimento. Sistemas menos
sofisticados irão abranger apenas uma escopo
limitado de tipos de conhecimento. ao passo que
sistemas mais sofisticados terão uma abrangência
maior. Apresenta-se. portanto. na tabela abaixo
uma classificação conhecida na literatura onde a
contribuição apresentada neste trabalho trata-se da
síntese e formalização desta taxonomia do
conhecimento (tabela I) .

TAXONOMIA DO CONHECIMENTO
3.1 - TIPOS ELEMENTARES 3.2 - CONHECIMENTO APUCADO
3.1.a - Conhecimento Remático 3.2.a - Conhecimento Designativo
3.1.b - Conhecimento Dicente 3.2.b - Conhecimento Apraisivo
3.I.c - Conhecimento Argurnentativo 3.2.c - Conhecimento Prescritivo

3.1 Tipos Elementares de Conhecimento

3.1.a Conhecimento Remático
O conhecimento remático é o tipo de

conhecimento gerado pela interpretação de remas
ou termos . Esses são utilizados para referenciar
fenômenos do ambiente, tais como experiências
sensoriais, objetos e ocorrências. Existem três tipos
de conhecimentos remáticos. O conhecimento
remático simbólico corresponde a um nome. Por
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meio desse nome, pode-se referenciar
indiretamente um fenômeno do ambiente. O
conhecimento remático indiciaI também é utilizado
para se referenciar indiretamente um fenômeno do
ambiente, embora não de maneira absoluta como
no caso do conhecimento simbólico.

O conhecimento remático icomco
corresponde a um modelo direto dos fenômenos
que representa . Pode ser dividido em três
categorias básicas : o conhecimento sensorial. o



conhecimento dos objetos e o conhecimento de
ocorrências. Cada um destes , por sua vez, pode ser
um conhecimento específico ou conhecimento
genérico.

3.1.b Conhecimento Dicente
O conhecimento remático diz respeito a

termos que caracterizam os fenômenos do
ambiente, no caso do conhecimento dicente, um
termo ou uma seqüência de termos é utilizada para
representar uma expressão, que codifica uma
proposição. O que caracteriza um termo ou
seqüência de termos como sendo uma proposição é
o fato de existir um valor-verdade associado a ele.
Esse valor-verdade é uma medida da crença que o
sistema cognitivo tem de que uma proposição é
verdadeira. Usualmente, o valor-verdade é
representado por um valor entre O e 1. Um valor-
verdade igual a O significa que o sistema acredita
que a proposição é falsa . Um valor-verdade igual a
I representa que o sistema acredita que a
proposição é verdadeira. Na lógica clássica
assume-se que o valor-verdade de uma proposição
somente pode assumir os valores O e I,
correspondendo aos valores "falso" e "verdadeiro".
Em lógicas multivalores, tais como a lógica fuzzy ,
o valor-verdade pode assumir valores
intermedi ários, entre Oe 1.

Um tipo particularmente interessante de
proposição é chamada proposição condicional.
Uma proposição condicional é uma proposição que
pode ser representada na forma : SE (proposição
antecedente) ENTÃO (proposição consequente).
Uma proposição condicional é claramente uma
proposição composta. Uma proposição desse tipo é
também chamada de uma regra.

3.1.c Conhecimento Argumentatívo
No conhecimento dicente, tem-se a idéia

de proposições, que são a composição de termos
aos quais é associado um valor-verdade. Para o
caso do conhecimento argumentativo, tem-se a
idéia de argumento, que corresponde a um agente
de transformação de conhecimento. Um argumento
tipicamente transforma um conjunto de
conhecimentos, chamados de premissa (ou as
premissas) do argumento, em um novo
conhecimento, chamado de sua conclusão . Esta
transformação é realizada por meio de uma função
de transformação, chamada de função
argumentativa, que caracteriza o tipo de
argumento.

Os argumentos podem ser divididos em
argumentos analíticos e argumentos sintéticos. Os
argumentos analíticos são argumentos onde a
conclusão, ou seja, o conhecimento gerado pela
função argumentativa, já se encontra
implicitamente nos conhecimentos utilizados como
premissa. O mérito da função argumentativa é o de
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explicitar esse conhecimento por meio da análise
dos conhecimentos nas premissas. Os argumentos
sintéticos, por outro lado, criam um conhecimento
novo, sintetizam um conhecimento novo, a partir
dos conhecimentos em suas premissas. As
conclusões de argumentos analíticos nunca entram
em contradição com os conhecimentos já existentes
no sistema cognitivo, uma vez que nada mais são
do que a explicitação de um conhecimento já
existente no sistema. As conclusões de argumentos
sintéticos nem sempre têm esse comportamento,
pois inserem um conhecimento novo no sistema,
que potencialmente pode entrar em contradição
com o conhecimento já existente. Entretanto, o uso
de argumentos sintéticos permite ampliar e refinar
o conhecimento de um sistema cognitivo, sendo
extremamente úteis para o aprendizado de novos
conhecimentos. Lembrando-se que um sistema
cognitivo não pode ser iniciado contendo todo o
conhecimento a respeito do mundo real, e que esse
conhecimento adicional deve ser obtido a partir da
integração com o mundo real.

3.2 Conhecimento Aplicado

Uma outra classificação de tipos de
conhecimento é utilizada, de acordo com a
finalidade do conhecimento em um sistema
cognitivo. Dependendo de sua finalidade, um
conhecimento pode ser classificado como
designativo, apraisivo ou prescritivo. Essa
classificação é ortogonal à classificação dos tipos
elementares de conhecimento. Em princípio,
qualquer conhecimento, independe de sua
classificação elementar, pode ser designativo,
apraisivo .ou prescritivo. Em alguns casos certos
tipos serão mais adequados que outros para exercer
uma determinada finalidade. Essa nomenclatura foi
adotada inicialmente por Morris (1971).

3.2.a Conhecimento Designativo
O conhecimento designativo é o

conhecimento utilizado para modelar o mundo
real. Para tanto , ele se serve de conhecimentos
remáticos, dicentes e argumentativos, genéricos ou
específicos. Pode também ser chamado de
conhecimento descritivo, pois descreve, por meio
de suas estruturas, uma representação do mundo.
Normalmente, um sistema cognitivo inicia-se com
muito pouco (ou nenhum) conhecimento
designativo, o qual vai sendo adquirido a medida
que o sistema interage com o mundo. Todos .os
conhecimentos apresentados anteriormente são do
tipo designativo.

3.2.b Conhecimento Apraisivo
O conhecimento apraisivo é um tipo de

conhecimento que é utilizado como uma avaliação,
um juízo, um julgamento, diante de um propósito.



Retormul ação

o uso de estruturas matemáticas não é suficiente
para modelar comportamentos inteligentes. Desta
forma . é necessário uma alternativa pragmática.
onde o comportamento inteligente é descrito de um
modo mais empírico. utili zando conceitos e
nomenclaturas que hão ·encontram um suporte
imediato na matemática. Ou seja. para modelar um
sistema inteligente de forma mais realística. é
fundamental "mesclar" técnicas exatas e bem
definidas (matemática\ com técnicas intuitivas e
vagas . Este modelamento alternativo é capaz de
explicar mais facetas da\ inteligência do que os
modelos puramente matemáticos.

Sendo assim. é proposta neste trabalho
uma metodologia que visa registrar e implementar
diferentes tipos de fenômenos (conhecimento) com
suas características particulares. possibilitando a
construção de Sistemas Inteligentes Hipennídia. os
quais possam refletir com mais eficácia
comportamentos inteligentes em ambiente
computacional. Esse estudo se iniciou através de
um exercício de Engenharia do Conhecimento no
qual se pretendia desenvolver uma estratégia de
elicilação do conhecimento. Ao longo desse estudo
identificou-se uma alternativa que favorece o
processo de elicitação do conhecimento junto ao
especialista. que passa a ser então o foco deste
trabalho. Trata-se da Methodology o]' Real- Time
Record. Esta metodologia consiste em utilizar
registros extraídos durante o desenvolvimento de
um determinado fenômeno em tempo real. a fim de
registrar passo a passo as etapas ou fases de um
fenômeno. Em seguida esses registros são
apresentados ao especialista que descreve
detalhadamente cada elemento registrado tornando
a elicilação e representação do conhecimento mais
abrangente e eficaz . Os autores defendem que esta
nova metodologia fornece maior gama de detalhes
sobre o fenômeno em questão o que facilila a
aquisição de conhecimentos do especialista. Além
disso. estes registros podem estar disponíveis
durante a consulta ao Sistema Especialista o que
facilita o entendimento do usuário. Esses registros
podem ser na forma de fotografias. vídeo-áudio
gravação. dados de instrumentos eletrônicos para
monitoramento ou qualquer outro dispositivo capaz
de extrair informações de um fenômeno em
particular.

Remodelamento

1 Iterucõcs Refinamentos
1. I 1

/ '\ / '\ '\ /' / Digitaliza çãoIdentifi cação Instrumentação Apresentação do An álise e S íntese implernentaçãoda Natureza f---t para Registro f---i Fenômeno ----f para Est rutura ção ----. do FenômenoDin âmica de de um Fenômeno Registrado ao
do I'C11ômCllO em ambiente11m Fenômeno Especiulista

eomplltaeiona l./'- / ./

... Metodologia

\
3.2.CConhecimento Prescritivo

Basicamente o conhecimento prescritivo é
utilizado para traçar planos de atuação e atuar
efetivamente no mundo real por meio dos
atuadores do sistema cognilivo. Deste modo. um
conhecimento apraisivo de desejo. por exemplo. é
transformado em um comportamento no sentido de
se aproximar de um determinado objeto. enquanto
que um conhecimento de repulsa leva ao
afastamento do objeto em questão. Com isso. o tipo
de conhecimento elementar mais utilizado como
conhecimento prescritivo é o conhecimento
dicente, pois um conhecimento prescritivo no
fundo é uma proposição que deve ser verdadeira no
futuro . Entretanto, podem haver alguns casos onde
conhecimentos remáticos são utilizados como
conhecimento prescrilivo. Por exemplo. um
sistema de ações automáticas (comportamento
reativo) pode ser determinado por um
conhecimento remático sensorial. Apesar do
conhecimento prescrilivo estar relacionado com a
atuação. nem todo conhecimento prescritivo
implicará efetivamente em uma ação. Grande parte
do conhecimento prescrilivo é utilizado na
elaboração de predições. estando armazenado em
proposições condicionais do tipo : se eu fizer assim
(conhecimento prescritivo), obterei isso
(conhecimento designativo e/ou apraisivo).

Em sistemas naturais o conhecimento apraisrvo
está relacionado com propósilos gerais de um ser
vivo. tais como a reprodução. a sobrevivência do
indivíduo. a sobrevivência da espécie e o aumento
do conhecimento sobre o mundo. por exemplo.
fundamentalmente. esse tipo de conhecimento
avalia se uma determinada sensação. objeto ou
ocorrência é boa ou ruim para o propósilo
relacionado. Apesar de. em seres vivos. esses
propósilos serem gerais. nada impede que em
sistemas artificiais. o conhecimento apraisivo seja
utilizado para propósilos bem específicos.

Como a teoria de modelamento dos
diferentes tipos de conhecimento é por demais
abrangente, torna-se muito difícil o
desenvolvimento de um.a metodologia genérica o
bastante. para que essa possa modelar e
implementar Sistemas Inteligentes que abordem os
diferentes tipos de conhecimento

Figura 1 - Diagrama de descrição da metodologia proposta.
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Etapa 1: identifica-se a natureza dinâmica de um
determinado fenômeno, com vistas à obter seu
registro . É muito importante a realização de um
estudo criterioso das características do fenômeno
para que este possa ser devidamente registrado.

Etapa 2: uma vez identificada a natureza dinâmica
do fenômeno, deve-se especificar o dispositivo mais
adequado para registrar o fenômeno. Ou seja, esse
dispositivo (i.e. máquina fotográfica) deve ser
compàtível com a velocidade e complexidade de
ocorrêltcia desse fenômeno. Dependendo da
natureza do fenômeno se faz necessário utilizar
uma câmera para registrar os efeitos sonoros e
visuais desse fenômeno em particular, ou
simplesmente uma máquina fotográfica. Por
exemplo . para fenômenos muito rápidos utiliza-se
câmera estroboscópica; já para fenômenos não-
lineares simulados em ambiente computacional
utiliza-se máquina fotográfica digital. Registra-se a
ocorrência de um determinado fenômeno em tempo
real e sob vários focos.

Etapa 3: apresenta-se o fenômeno registrado
(fotografias ou vídeo-áudio gravação) ao
especialista que descreve cada elemento registrado.
Esta nova técnica fornece maior gama de detalhes
sobre o fenômeno em questão o que facilita o
processo de elicitação e representação do
conhecimento do especialista.

Etapa 4: realiza-se um processo criterioso de
análise e síntese do fenômeno estudado. Desta
forma , através da análise é possível investigar com
abrangência todas as características do fenômeno; e
no processo de síntese procura-se estruturar o
fenômeno através de um Modelo Conceitual,
observando a interface existente entre as várias
características do fenômeno. No caso de
fotografias, o especialista agrupa-as em categorias
diferentes. Na medida em que o especialista vai
agrupando as fotografias ele vai descrevendo os
elementos e as razões pelas quais certas fotografias
pertencem a certas categorias. Desta forma , o
Engenheiro do Conhecimento pode observar a
maneira como o especialista separa os grupos e a
interface que existe entre os mesmos . Esse processo
pode necessitar de várias iterações.

Etapa 5: codifica-se o fenômeno. No caso de
fotografias, digitaliza-se as fotografias tomando-as
disponíveis durante a consulta ao Sistema
Especialista o que facilita o entendimento do
usuário, tomando o ambiente computacional de
aprendizado mais amigável. Caso sejam imagens,
usa-se um captor de imagens para selecionar e
manipular as imagens que serão implementadas.
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5. Resultados

5.1 Aplicação da Metodologia

Durante esse estudo identificou-se urna
aplicação inovadora em Sistemas de Distribuição,
ou seja, no desempenho das atividades em Redes
Aéreas Energizadas. Nessa aplicação urna nova
técnica de elicitação do conhecimento tem sido
utilizada como uma proposta alternativa. Trata-se
da Technique of Real-Time Photograph. Esta
técnica consiste em utilizar fotos extraídas durante
a execução de uma determinada tarefa em tempo
real, a fim de registrar passo a passo os
procedimentos de realização da mesma. Essas fotos
foram então apresentadas ao especialista conforme
'descrito na metodologia. Isso facilitou a aquisição e
estruturação de conhecimentos do especialista além
de disponibilizar recursos Visuais para o usuário. O
uso desta técnica gerou um processo iterativo e
interativo, como sugere o diagrama apresentado na
figura 1, no qual o Engenheiro do Conhecimento,
num processo cíclico, aprofundou e expandiu em
detalhes as habilidades e o conhecimento do
especialista. O conhecimento foi imediatamente
representado e implementado num protótipo. O
protótipo foi usado, através de sessões de
simulação, como uma forma extra de aquisição de
conhecimento e de Verificação. Essas sessões de
simulação possibilitaram identificar omissões e
incorreções permitindo que o processo de aquisição
do conhecimento pudesse ser refinado.

5.2 Sistema Inteligente na Capacitação
Especializada

Neste trabalho assumiu-se, que Sistemas
Especialistas podem desempenhar um papel crucial
na área de treinamento e de apoio à tomada de
decisão, fornecendo assistência especializada junto
com informação que subsidia a tomada de decisão
nas atividades em Redes Aéreas Energizadas.
Além disso, no Sistema Especialista, essa
assistência está permanentemente disponível - on
fine - para o usuário alvo (i.e. encarregado e os
eletricistas trabalham com redes aéreas
energizadas) o que, em geral , não é o caso no uso
de normas e outras fontes .

A experiência dos eletricistas e a forma
não seqüêncial das decisões tomadas nos serviços
de redes aéreas energizadas são fundamentais para
a execução das mesmas. Isto confere um perfil
heurístico a esta área do conhecimento, tornando-
se assim uma aplicação típica de Sistemas
Especialistas. A formação de um profissional
eletricista, voltada para as atividades em redes
aéreas energizadas, leva bastante tempo, o que,
conseqüentemente, se toma bastante oneroso para a
empresa. Quando este profissional se muda de



empresa ou se aposenta. todo esse conhecimento se
perde. levando .a empresa a reiniciar todo o
processo de formação. o que não garante que o
novo profissional terá o perfil adequado para
realizar esta atividade de grande responsabilidade.
Um dos beneficios dess e Sistema Especialista é
armazenar e formalizar o conhecimento
especializado em Redes Aéreas Energizadas.
tornando-o fácil de ser consultado.

Ressalte-se ainda que tem havido rápidos
avanços na ciência e tecnologia. que precisam ser
transmitidos para as equipes que trabalham com
redes aéreas energizadas (i.e. redes isoladas e redes
protegidas), o que torna a tarefa desses
profissionais ainda mais difícil. Portanto. as fontes
de consulta devem ter uma estrutura flexível e
dinâmica que lhes .permita. pelo menos. estar
atualizadas com essas mudanças rápidas. Uma
característica intrínseca de Sistemas Especialistas é
ter uma forma bem flexível e dinâmica de atualizar
o conhecimento. podendo. assim. acompanhar o
dinamismo do desenvolvimento tecnológico.

Desta forma. esse Sistema Especialista é
um sistema portátil que pode ser utilizado através
de um notebook, Esse sistema apresenta em sua
base de conhecimento procedimentos, expertise e
normas. o que contribui para sistematizar o
conhecimento. motivar as consultas antes da
execução das tarefas (o que pode reduzir os
acidentes) além de preservar o conhecimento e
facilitar o treinamento das equipes que trabalham
com redes aéreas energizadas (Borges &
Meneguim. 1997).

6. Conclusão

Através do estudo realizado ficou evidente
a grande potencialidade oferecida pelas técnicas de
registro de fenômenos em tempo real no
desenvolvimento de sistemas inteligentes. A
grande flexibilidade desses sistemas. em estruturar
o conhecimento e experiência dos especialistas na
forma de uma base de conhecimento hiperm ídia,
representa um considerável ganho na representação
e disseminação do conhecimento, oferecendo maior
liberdade para os usuários organizarem.
reestruturarem e refinarem seus conhecimentos.
Desta forma demonstrou-se que , nas atividades
realizadas em redes aéreas energizadas, cabe a
aplicação de Sistemas Especialistas. Assim, o
Sistema Especialista para tomada de decisão nessa
área representa uma assistência especializada para
execução das atividades em Redes Aéreas
Energizadas e também um pacote educacional de
treinamento para as empresas de energia elétrica.
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RESUMO

Este trabalho mos tra o resultado da aplicação de um conjunto de testes a um caso hipotético de
cresc imento de ca rga espaço-temporal. Os dados são gerados por um programa de desordem espacial, cujo
algori tmo emula um proces so din âmico de crescimento de pontos no espaço e no tempo. A função de avaliação
para o hiperespaço de busca, defi nido pelos parâmetros do programa de desord em espaci al , leva em consideração
o erro médio de local ização e a variabilidade dos erros de previsão de carga dentro do processo de recozimento
simulado.

I . Intr odu ção

O presen te artigo é o resul tado da aplicação de um
conjunto de testes a um caso hipotético de
cresc imento de carga. O obje tivo é ten tar
aproximar o resultado gerado pelo programa de
desordem espac ial àque le co njunto, obtido
experimenta lmente como um potencial co njunto
real de evo lução espaço-temporal de carga. Com
relação à form a em que trab alha, o programa de
des ordem é um processo din âmico de crescimento
(com taxas positivas ou negativ as) de pontos no
espaço e no tempo, regido por leis de atração de
campo e de massa que emulam o compo rtamento
do desenvo lvimento populac ional e econômico
reg ional, de acordo com a teo ria dos pólos de
cresc imento econômico .

O programa de deso rdem espac ial teve
alguns dos seus parâmetros fixados, tais como o
número de pontos iniciais (que corresponderia à
configuração do s istema distr ibuid or naqu ele
momento), o ritm o do cre scimento da carga, a
escala, etc. Os parâmetros co nside rados principais,
entretanto, foram deixados livres para que seja
possível man ipulá-los de tal forma á que constituam
o conjunto que gera a maior proxim idade possível
entre os dados reais e os simulados, seg undo uma
função de ava liação que considera, não somente a
médi a de um co njunto de simulações, mas também
a sua var iabilidade.

O processo empregado para a otimização
dos parâme tros do programa de desordem foi o
reco zimento simulado, uma vez que não são
conhecidas as funções que geram a desord em
espacial. Os vários testes efe tuados têm o objetivo
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de ganhar sensibilidade quanto aos parâmetros
empregados no SA.

2. Recozimen to Simulado

Recozimen to simulado (ou Simulated Annealing) é
uma técnica de otimização global que emprega
ot imização combinatória para distinguir entre
diferen tes extremos locais. Embora inicialmente o
processo de busca fosse determinado no espaço
discreto [I], vários algoritmos para espaços
con tínuos foram mais tarde desenvolvidos [2,3]. O
processo é iniciado em um vetor inicial, que contém
os parâmetros (variáveis) que deverão satisfazer a
co ndição de singularidade definida (máximos "ou
mínimos). Em cada passo seguinte, a função
testa da é ava liada . Se estiver sendo procurado o
mínimo desta função, qualquer passo que
rep resente uma "descida" (ponto menor na função)
é acei to. Porém, diferentemente de outros métodos
conhecido s, como os de descida de encosta
(Newton-Raph son, gradiente conjugado), é possível
caminhar na direção de um ponto maior na função ,
ou "subir a encosta", e desta" forma escapar de
algum mínimo local. A forma mais difundida para
decidi r quando o algoritmo deverá proceder deste
modo é baseada no critério de Metropolis [4] . Este
critério ava lia probabil isticamente um passo na
direção oposta da otimização, "considerando uma
função de probabi lidade que envolve o ganho (ou
diferencial) da função e um parâmetro do algoritmo"
denominado temperatur a. A função de
probabilidade tem a form a:

p(D./)= r n,



onde T é a temperatura e N = .r(x') - f (xJ
É muito importante lembrar que a

temperatura não é constante ao longo do processo:
Na verdade, ela inicia em um valor elevado (valores
considerados "elevados" vêm , normalmente, por
"default" dos algoritmos; senão, é necessário testar
o que é um valor elevado para o problema em
questão) e diminui a uma taxa constante, por vezes
chamada constante de Boltzman. O processo
termina quando é satisfeito o critério de parada do
algoritmo (que pode ser um ganho mínimo) ou
quando o processo resfria, após ter sucessivamente
sido diminuída a temperatura. Perceba-se que neste
caso, a idéia do algoritmo está em que a
probabilidade de escapar de um mínimo, tal como
foi definida a fdp é praticamente impossível, e o
algoritmo deverá convergir para um mínimo, seja
ele global (se a escolha dos parâmetros foi boa) ou
local. Quanto à robustez do processo, ela é variável
e depende da escolha dos parâmetros do
recozimento. Em princípio, dentre o conjunto de
parâmetros a serem escolhidos, a taxa de variação
da temperatura e o número de iterações antes da
redução de temperatura estão relacionados com a
"velocidade" com que é realizado o processo, sendo
que esta está diretamente relacionada com a
dimensão do espaço de busca. Então, se o processo
é rápido (ambos parâmetros "pequenos" ), menor a
chance do processo detectar uma singularidade
global, e vice-versa.

Foi dito que a robustez do algoritmo está
relacionada ao valor dos parâmetros de
inicialização do recozimento. Seja o conjunto
destes parâmetros denotado R. Os dados de entrada
para um algoritmo de recozimento simulado
convencional funcionar são os seguintes:

a) Ponto de partida: vetor com as coordenadas no
espaço Rk

, onde k é o número de parâmetros
(variáveis) a otimizar.

O processo de busca inicia numa região
determinada de Rk e é realizada ao redor desta
região. Não existem garantias de que todo o Rk seja
coberto pela busca. Isto é, o processo do
recozimento, dependendo de R, pode parar antes de
que o todo o espaço seja explorado. Entretanto,
testes com funções mostram que de modo geral é
possível obter um R que proporcione o extremo
global ao término do processo.

b) Temperatura: parâmetro do recozimento usado
para decidir mudanças de sentido da busca.

A temperatura é o parâmetro que de certa forma
proporciona a extensão do espaço de busca. Por
esta razão, é que sempre se sugere iniciar com uma
temperatura elevada. Embora a busca esteja
também relacionada a outros parâmetros, dar ao
processo um valor elevado de T fornece ao
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processo "energia" suficiente para percorrer um
grande espaço ao longo de Rk

.

Além disto, T influencia o comprimento
do passo, ou seja, o tamanho da mudança dos
parâmetros a serem otimizados no sentido de
encontrar o extremo, de forma direta. Quer dizer,
temperaturas baixas (pequenas) podem determinar
passos pequenos ou pequenas mudanças a serem
avaliadas nos parâmetros.

c) Taxa de redução da temperatura: é o valor que
multiplica T ao longo do processo. .O valor
pode ser definido entre 0< P<1. Normalmente,
é usado um valor entre 0,90 e 0,99.

Este parâmetro de modelagem do processo
é de vital importância para a compreensão da
filosofia do algoritmo. Observe-se que ao iniciar-o
processo; as temperaturas elevadas dão ao
algoritmo uma grande capacidade de identificar
singularidades em uma grande extensão do espaço
de busca. Ou seja, inicialmente é feita uma
varredura em amplitude do espaço Rk , garantida
por uma probabilidade elevada de escapar a
extremos locais . A medida que sucessivas reduções
em T são efetuadas pela ação de p, a busca vai
sendo restringida em Rk e o processo começa a
preferencialmente efetuar uma busca em
profundidade. A partir de certo valor de T, o
processo não consegue obter a energia suficiente
para escapar à região que circunda um determinado
extremo, tendendo a caminhar unicàmente na
direção desta singularidade. Deve-se , também
lembrar que temperaturas elevadas resultam em
mudanças significativas nos parâmetros,
privilegiando a busca no sentido da amplitude,
enquanto as temperaturas baixas, no final do
processo, avaliam meticulosamente o espaço no
sentido de refinar o extremo que está sendo
avaliado.

d) Comprimento do passo: é o valor da mudança
em cada uma das variáveis, na direção do
extremo, ou seja, a variação do vetor X.

e) Número de ciclos: é o número de movimentos
aleatórios efetuados na direção de cada uma das
coordenadas do espaço de busca. Lembre-se que
a aceitação ou a rejeição de cada novo ponto é
decidida segundo o critério de Metropolis. O
melhor ponto encontrado a cada ciclo é
guardado.

f) Número de iterações: é o número de vezes que é
repetido o conjunto de ciclos, eqüivale ao
número de vezes que a solução fornecida ao
término de um ciclo é avaliada. Denotando o

\ .
número de variáveis por N, o número de ciclos
por NC e ó ílÓmero de iterações por I, o número
total de avaliações da função antes de uma



redução na temperatura do proce sso é dada pelo
produto N.NS.I. No programa NC = NS.NT

g) Erro máximo tolerado: critério de parada
baseado na máxima diferença entre o valor da
função antes e depois de uma redução de
temperatura.

3. Funcão de avaliacão de.erro do programa de
Recozimento Simulado (SA) , FER

De todos os possíveis (e infinitos) conjuntos de
parâmetros, sej a o conjunto genérico p". Então,
alimentando o programa SA com este conj unto, ter-
se-á A,,(I), que é o vetor (conjunto de saída) que
repre senta a desordem espacial gerada pelo
conjunto de parâmetros PI" na primeira vez, e
possui uma dimensão n.i=I x I , para o caso
unidimensional. I é o número de pontos da
desordem espacial, calcu lado multiplicando-se o
número de iterações do programa SA pelo número
de novos pontos por iteração . Realimentando o
programa de SA N vezes, ter-se-á

Â,,( I ), Â,,(2) lO ' Â(h)N

que é um conjunto de vetores que pode ser reunido
em uma matri z IxN . Perceba-se que as colun as
desta matriz são os resultados dos espaços-estados
gerados pelo s N testes efetuados .

O erro de cada um dos N testes com
relação ao vetor coluna A que representa a série de
espaço-tempo observada (real ), pode ser avaliado
de forma quadrática, calcul ando o quadrado da
diferença entre cada elemento da matriz A com o
elemento correspondente nas colun as da matriz que
agrega os N vetores Â(h), que é o resultado da
operação de subtração. A seguir, cada elemento de
e é elevado ao quadrado. Tem-se então a matriz e2
(IxN), que contém todos os erros quadráticos
decorrentes de cada teste e em cada ponto do
espaço unid imensional.

Esta matriz será convertida em um escalar,
que será o parâmetro representativo do erro do
conjunto de N testes com relação ao espaço-estado
verdadeiro. O escalar é ca lculado da seguinte
forma

1. Efetua-se a soma de todos os elementos de cada
coluna da matriz e2, result ando um vetos linha
com N elementos.

I

E = I, e2;
;;1

2. Calcula-se o momento de ordem I para os
elementos do vetor descrito em I.

N

I,E j

N
O momento de ordem I assim calculado,

pode ser chamado de erro quadrático médio do

373

conjunto de parâmetros ph, com relação ao
conjunto de observações A.

O momento de ordem 2 resulta
N 2
I,(E j -ml)

m2 = -'..j=....:.I _

N-l
Afim de compor a função de avaliação do

programa de SA, usa-se uma composição de
diversos momentos tal como descrito acima. Uma
avaliação até o momento de ordem 2, incluiria
sensibilidade quanto a variabilidade dos resultados
com um mesmo conjunto de parâmetros; até a
ordem 3, poder-se-ia identificar concentrações de
erro a esquerda ou a direita do erro médio (ml). A
função de avaliação que será empregada tem a
forma FER = a.ml + com pesos iguais,
inicialmente.

Com a finalidade de formar uma idéia do
comportamento da função" de erro, PER, foram
efetuadas 30 simulações a partir do conjunto de
parâmetros Po= {lO, 2, 0,05 , 0,05}, obtendo-se uma
média de 245 ,85 e um desvio padrão igual a
68,9731.

4. Resultados dos testes

4.1 Resultados variando o Cronograma de
têmp era, variável RT

I) Dados de Entrada

• Parâmetro s do Recozimento Simulado
N = 4 MAXEVL = 20000
RT = 0.85 NS = 5
NT=2 T=5000

Vetores:

1.000
Po=

0.03
0.02

onde :
N = dimensão ou número de variáveis do processo
de otimização; MAXEVL = número máximo de
avaliações da função FER; RT = taxa de redução de
temperatura após N.NS.NT avaliações da função
FER; NS · = número de ciclos; NT = número de
reduções de temperatura; T = temperatura inicial;
LB = limite inferior; UB = limite superior; Po =
ponto de partida da busca (valores iniciais dos
parâmetros do programa de desordem espacial).

• Parâmetros do Programa Simulador de
Desordem Espacial

NCSP = 30 X ini = 50
Domínio O::;; x::;; 100
Escala : 1/100



Número de pontos por Iteração = I
Número inicial de pontos = 1(50)
Número de Iterações = 20

onde:
NCSP = número de simulações por conjunto de
parâmetros; Xin; = coordenada da semente de onde
inicia o processo de desordem espacial.

A série de espaço tempo real foi
construída de forma sintética, imaginando a posição
dos pontos de carga no espaço apó s t = 20 .

Teste 01; Comporlamento do ParâmetroM

Numero de Reduçõesde Temperatura

2) Resultados Após SA • Parâmetro d

! I ! I ! ! !! I I I I
; ! i ! ' , ! I I IIi i , I! i, , 11 : , ! I

! ! ; i I I 1 TI I I I !, I
"I !! i 11 1 : I ; I I I I I I II i I I

I l i I 1 I I ' i I II I
IIIi I I l I! I ! 11' I 1 I I I 1 II ,
I VI'

, ' , , I I I II I I I
I II I I I I I II I1 I·50

100

200

50

Testo01: Ocmpcrtamentc do Parâmetrod

250

300

350

'O 150

1841
= 1129
= 3989
= 3,332
O

FOPT = 27 .325

Número de Avaliações da função
Aceitas
Fora dos limites
Temperatura Final
lER
Critério de Parada lER = O
Valor Final da Função de Avaiiação

Evolução da Função de Avaliacão após sucessi vas
reduções de Temperatura

No gráfico a seguir é mostrado o
comportamento da função de avaliação do
programa de recozimento simulado ao término de
cada . período de redução de temperatura. É
oportuno lembrar que são efetuadas N.NS.NT, ou
seja, neste teste são 80 ava liações da funçã o a cada
redução de temperatura .

Vetor de parâmetros ótimo
30.172
24.478

P"=
0.2800
0.0730

Numerodo Roduçóosde Temperatura

• Par âmetro p
Teste 01: Comportamontodo Parâmetrop

Número da Reduçõesde Temperatura

• Par âmetro m
Teste 01: Comportamentodo Parâmetrom

I I

Teste 0 1
140

120

100

u,s: 80w

60

40

20
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Nümerode Reduções de TemperahJra
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Síntese dos resultados variando o Cronograma de
têmpera. vari ável RT.

Os resultados da variação de RT, ceteris
paribus, foram os seguintes:

• Parâmetro M
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0.&5 1&41 1129 39S9 33329 1ffi.=O 116m 'Il325
093 3561 2483 7767 8.4231 1ffi.=O 240.(1)4 25.013
O'fl 8281 5741 1lID+ 9.4178 1ffi.=O 79fEB 24.m
0g:J znn * * * MXEV * 24.197

(*) O teste foi descartado porque o critério de
parada não permitiu concluir o proces so.

Aumentando MAXEVL para 30000 ,

NEVL =número de avaliações ;
NEA = número de avali ações aceitas;
NEOB = número de avaliações fora dos limites;
TempF =temperatura final ;
CRP = crité rio de parada;
FOPTo= valor inicial da função de avaliação;
FOPT* =valor final da função de avaliação .

4.2 Resultados variando o Cronograma de
têmpera, variável T

Com a finalidade de aumentar o espaço de
busca, a temperatura foi elevada numa ordem de
escala. Os result ados obtidos, entretanto , não
indicaram uma melhora no proces so.
Provavelmente, o processo "perde tempo"
oscilando fortemente por diversas regiões do
espaço, que depois seria necessário para refinar a
solução final. Uma sínte se do que foi obtido,
com T = 50000, RT = 0.85 e MAXEVL = 20 000
pode ser visto a seguir:

O resultado é pior que o obtido com T =
5000.

4.3 Resultados variando o número de avaliações
por ciclo, NS e NT

A intenção ao tornar maior o ciclo de
avaliações da função antes de cada redução de
temperatura, é obter um minucioso reconhecimento
das áreas do hiperespaço próximas ao local que está
sendo testado. Evidentemente o esforço e tempo
computacional aumentam. No caso , a ordem do
aumento foi de dez vezes , empregando NS = 20 e
NT =5. Para compensar o esforço computaci onal
adici onal , MAXEVL foi passado para 100000,
enqu anto a temperatura e a const ante de Boltzman
foram as que melhor resultad o deram nos testes
anteriores, T = 5000 e RT = 0.99.

Os resultados da variação de NS e NT,
com RT = 0.99, foram os seguintes:
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Na verdade o processo não foi terminado,
dado o critério de parada em ambos testes.
Entretanto, pode se verificar que com o exemplo
usado, que corresponde a um caso trivial, o esforço
adicional de busca não foi recompensado com um
valor menor de FER. A notar que o vetor de
parâmetros ótimos , que diferiu em seus elementos 3
e 4 e mesmo assim produziu o mesmo resultado.

5. Conclusões

Antes de iniciar os comentários finais , é
importante que se tenha em mente que as
conclusões apresentadas se referem à aplicação do
processo de recozimento simulado ao problema de
ajustar os parâmetros de um processo dinâmico de
simulação de desordem espacial. Portanto, não
devem ser interpretadas como relativas a aplicação
deste método de busca a qualquer problema ou
como conclusões de caráter geral.

Para que seja possível ter uma
sensibilidade da qualidade dos resultados obtidos
com o processo de otimização, foi efetuado um
ensaio com a FER, usando 30 simulações por
conjunto de parâmetros e pesos equivalentes para
os dois primeiros momentos da função. O "ponto
de partida" foi de uma posição que mostrou valores
baixos de FER relativa ao conjunto de valores
usados para comparar cada simulação. O conjunto
de valores "reais" usados na comparação foi o
mesmo que no teste de ajuste de parâmetros. O
ensaio correspondeu ao levantamento de uma
amostra de 30 cálculos do valor da FER, que
possibilitou verificar o seguinte:

• Afdp da FER aproxima-se da normal.

• Com os parâmetros empregados, obteve-se uma
média = 245.85 e um desvio padrão =68.971.

Portanto, "saindo" deste vetor, seria
esperado que o processo encaminhasse a solução
para uma região do hiperespaço que resultasse
numa FER menor ( o quanto menor é aqui uma
incógnita!) .

De modo geral, foi visto que é possível
caminhar para uma solução melhor empregando o
processo de recozimento simulado. Entretanto a
calibragem dos parâmetros do programa SA é
fundamental para que o resultado final obtido
realmente corresponda a um ganho significativo 'no
ajuste. É importante salientar que antes de
apresentar os piores resultados mostrados neste
trabalho, vários testes foram realizados para ganhar
consistência nas respostas. Também foi notado que
os sucessivos "ganhos" que o processo consegue
são obtidos passeando por regiões realmente



distintas do esp aço , isto é, pa ra logra um apequ ena
queda na FER, muitas vezes é necessário migra r
para um loc al distante do último ótimo.

Uma outra cons tatação de grande
importância é que se bem os resul tados do aj uste
dependem bastante dos parâmetr os emp regados no
recozimento simulado, a região do espaço de onde é
dada a partida deve ser escolhida com bastant e
cuidado. Isto ocorre basicamente porque a top ologia
do hiperespaço de busca é bastante "acidentada",
apresentando variações grandes para mudanças
relativamente pequenas nos parâmetros que ger am
a desordem. Desta forma é difícil, na prática,
empregar qualquer vetor de saída e conseguir
convergir para regiões que apresentam mínimos
aceitáveis de FER, embora se sa iba que o processo
ap resenta teoricament e prova de con vergência. Em
síntese, fo i possível notar:

• O Cronogram a de têmpera deve trabalhar com
um temperatura e levada, e um recozimento
lento T e RT eleva dos.

• A saída deve ser de uma região acei tável. Neste
parti cul ar , é fundame ntal co mpreender o
significa do dos parâmet ros do processo
din âmico. A componente alea tó ria e a taxa de
migraçã o (e lementos 3 e 4 do vetor de
pa râmetros ), devem aprese ntar valores
razoáveis. Por exemplo r = I es tá dentro do
domínio de FER, entretant o isto sig nifica torn ar
o processo de desordem completamente
aleatório, o que dificilment e se aj ustará a
qualquer processo de crescimento de carga

• O número de ava liações da função por cicl o
deve ser grande, entre tanto, qu and o este número
é maior que 50 , o es forço computacional
ad icional parece não ser compensado com
resultados significativamente melh ores. É
compensa tório, diante do esforço de máquina,
lev ar este valor para N.50, ou 200 no caso, com
NT = 5 e NS = 10.

• É possível aj ustar um co njunto de parâmetros a
uma situação hipotét ica ( e provavelm ent e rea l),
de tal forma que seja poss íve l reprodu zir o
crescimento de po ntos ao longo de um espaço
unid imen sional , usando um processo d inâm ico
baseado na teoria dos pólos de
desenvolvimento, tal como oco rre ria na
real idade.
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Os últimos descobrimentos neurológicos reforçam a idéia de que há cadeiasd e ativação seqüencial entre os
neurônios piramidais no córtex cerebral; esta possibilidade sugere que o raciocínio é uma conseqüência de uma
ativação seqüencial dos neurônios. A organização hierárquica dos neurônios no córtex é muito similar a uma
estrutura de árvore nos algoritmos de busca heuristica. Neste trabalho propõense um novo algoritmo de busca
heuristica baseado nestes desenvolvimentos biológicos. Uma novidade neste algoritmo é que a ramificação da
árvore é guiada pelas restrições impostas pelo entorno sensorial.

l.INTRODUÇÃO:
Árvores de decisão e árvores neurais. As

árvores de decisão utilizadas na área de inteligência
artificial [5],[11] para encontrar o melhor conjunto
de atuações a fim de obter um determinado
objetivo a partir de um estado inicial, têm
similaridades importantes com a organização dos
neurônios no córtex cerebral [4],[13], similaridades
estas que serão explicadas a seguir.
a. Estrutura hierarquizada. De uma maneira
esquemática suponhamos que todo racionamento é
do tipo: Partindo do estado A deve-se chegar ao B.
Como foi mencionado antes, o conjunto de
processos para, saindo de A, chegar até B é
chamado árvore de decisão, ou árvore de busca
heuristica. Neste artigo se postula que, no caso
biológico, existem estruturas cerebrais que
permitem desenvolver um problema desde uma
origem (A) a um objetivo (B) mediante uma árvore
de decisão. Neste caso os neurônios piramidais [4],
que formam uma estrutura em árbore , são os
primeiros candidatos para se estudar esta
possibilidade.

Nó objetivo, B

Fig.l Exemplo de árvore de decisão de dois
sentidos, combinando a busca para frente "data
driven search" com a busca para atrás "goal driven
search".
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Nas árvores de decisão, os nós que representam os
estados de uma determinada variável estão
organizados em camadas. Cada nó numa camada é o
resultado de um outro nó de uma camada superior.
Um nó de hierarquia máxima, chamado nó raiz,
pode definir o inicio, A, (Fig.l) do raciocínio na
busca heuristica para a frente ("data-driven
search") .Em outro caso, um nó raiz pode definir o
objetivo, B, no raciocínio para trás a partir dos
estados objetivo ("goal-driven search"). Além disto
uma outra possibilidade, que existe na inteligência
artificial e que se propõe para o processo cerebral, é
que o raciocínio comece simultaneamente desde os
dois nós, origem.A, e destino B, e seja propagado
em ambos sentidos, desde A para B e desde B para
A pela árvore heuristica (Fig.l)
b. Nós origem e nõs objetivo. Nas árvores
corticais o neurônio superior representa um estado
de máxima integração conceitual [14]. Propõense
que a ativação de um ou vários destes neurônios
podem representar um objetivo, B, que se deseja
resolver como acontece com os nós "goal" da busca
heuristica. Os nós que representam estados iniciais,
A, também seriam representados pela ativação de
neurônios corticais de hierarquia máxima. Em geral,
considera-se que os neurônios das camadas
superiores representam conceitos mais elaborados
que os das camadas imediatamente inferiores.
Poderiase especular que tendo em vista que alguns
neurônios respondem de maneira específica frente a
conceitos complexos (como a visão de um rosto) ,
os neurônios subordinados representariam
características mais simples que compõem estes
conceitos (nariz, boca, olhos, linhas [15] etc.)
Os neurônios que integram informação sensorial

serão considerados como moduladores do fluxo de
A para B. Apesar disto, a origem "A" pode



representar, como veremos, o ambiente externo que
a pessoa quer modificar com seu pensamento .
Neste caso o neurônio que integra a informação
externa tornar-se-á o nó inicial da árvore.
c. Competição dentro de cada camada. Em
alguns algoritmos de busca como no "best first"
[11], um só dos nós candidatos é selecionado
(aquele que tem a melhor avaliação). Em algumas
ocasiões o critério de avaliação é a eleição do nó
que tem o maior peso no seus arcos . Nas camadas
corticais, os neurônios piramidais que pertencem a
um mesmo "cluster" competem entre si até que um
dos neurônios corticais seja o vencedor (vide
aprendizagem competitiva) [9], [10]. Neste caso, o
critério de avaliação é o valor máximo das entradas
ponderados pelo reforço sináptico em cada
neurônio . Esta competição é produzida quando os
neurônios piramidais ativam os neurônios
inibitórios que os rodeiam. Neste campo de inibição
só o neurônio piramidal mais ativado sobrevive.
d. Ponderações nos arcos que unem cada nó.
Nas árvores de busca heurística cada arco tem uma
ponderação onde o valor de cada nó é a soma das
ponderações de todos os trechos no caminho desde
o nó raiz até o nó em questão . As conexões entre os
neurônios também levam ponderações que foram
desenvolvidas durante a aprendizagem [I] , [6]

2. UM ALGORITMO PARA O CONSENSO
NEURAL. Nas diversas áreas do córtex cerebral os
neurônios piramidais estão dispostos em camadas .
Na Fig. 2.a está representado o tipo mais freqüente
de conexão entre um neurônio 1 de uma camada
superior, e dos neurônios 2 de uma camada
imediatamente abaixo. Como se pode ver, o
neurônio 1 da camada superior faz conexão com os
neurônios 2 da camada inferior. Os neurônios da
camada inferior, geralmente fornecem um sinal de
consenso de volta ao neurônio I.
Assim explica-se o processamento "up-down"
dirigido desde as camadas superiores (de maior
nível hierárquico) as quais supomos que podem
fornecer tanto os objetivos como os estados iniciais
da busca heurística.
No caso mais geral o neurônio "raiz" na camada
superíor dispara sobre vários neurônios na camada
seguinte . Na Fig.2.B a ativação do neurônio "A"
faz com que os neurônios na camada dois
concorram entre si até o momento em que um
deles seja vencedor, neste caso o neurônio B.
(Observe que o peso de A para B, 0.6, é maior que
de A para C, 0.4). Apesar disto o neurônio B não
será um vencedor definitivo, mas somente um
candidato. Sua candidatura deverá ser avaliada
pelos neurônios da camáda seguinte: D,E,F . Neste
caso, B dispara com maior intensidade sobre E, ' e
este sobre C, favorecendo a mudança da
candidatura de B porC na segunda camada (a soma
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Fig.2 (a) Disposição mais geral das sinapses entre
duas camadas de neurônios piramidais no córtex
cerebral. (b) Processamento na árvore heurístico
cujos estados envolvem a ativação dos neurônios
piramidais.( c) Árvore heurística no qual os estados
estão codificados pela ativação seqüencial em bucle
de vários neurônios (circulos).

total dos pesos sobre C termina sendo I, enquanto
que sobre B é 0.6). O processo de avaliação da
candidatura de C continua do mesmo modo,
enquanto outras candidaturas subseqüentes são
avaliadas (como a candidatura de E na terceira
camada). Neste modo obtém-se um consenso geral
que poderíamos denominar "democracia neural"
entre o neurônio raiz e os neurônios das seguintes
camadas.



Recentes estudos neurológicos e computacionais
[3],[17],[14] indicam que os conteúdos conceituais
poderiam não estar restritos a neurônios individuais
mas a grupos de neurônios piramidais. Nestes
grupos, os neurônios podem disparar
seqüencialmente e hipoteticamente podem formar
buc1es oscilatórios fechados, para manter os
conteúdos que armazenam de maneira estável
durante um certo periodo de tempo. Desta forma o
algoritmo apresentado acima seria melhor
representado, se ao invés de neurônios individuais,
as unidades conceituais fossem buc1es de ativação
de vários neurônios (Fig. 2.C). Recentes estudos
neuro-fisiológicos e computacionais parecem indicar
que o reforço sináptico permite não apenas criar
vínculos entre os neurônios ' ativados
simultaneamente, mas também memorizar a
. seqüência exata em que diferentes neurônios se
ativaram durante a apresentação de um determinado
estímulo [6], [14]. Neste caso o significado de um
buc1e pode ser tanto uma entidade conceitual
individual como uma seqüência de fatos envolvidos
na descrição de um outro fato.

3. O' AMBIENTE RESTRINGE A RAMIFICAÇÃO
DASÁRVORES DE NEURÔNIOS ORIENTANDO A
BUSCA HEURÍSTICA. Quando alguém resolve um
problema, leva-se em consideração o meio ao redor
para dirigir sua maneira de pensar. Dependendo-se
do ambiente que rodeia a pessoa, esta raciocina de
forma diferente e as percepções do ambiente
orientam o desenvolvimento do raciocínio. Na Fig.
3 a informação sensorial (pré-processada no t álamo
[2],[7],[8],[13],[16]) reforça o fluxo de informação
de A para C. O outro caminho A-B é restrito
(Como foi visto antes, a ativação de um neurônio
na uma camada cria um campo inibidor que
restringe a ativação de outros neurônios na' mesma
camada) . Durante o processo de raciocínio o ser
humano normalmente interage com o meio na
direção do objetivo pretendido. Este meio
modificado impõe novas restrições ao fluxo de
pensamento no cérebro, fechando alguns caminhos e
abrindo outros. Por exemplo, durante o
desenvolvimento de uma idéia as pessoas
costumam fazer esquemas em ' papel, de maneira
que estes esquemas sejam os novos dados sensoriais
que interagem com o fluxo de pensamento para
produzir o raciocínio. Sejam rascunhos no papel ou
outro tipo de resultados provisionais, a informação
sensorial pode facilitar ao cérebro o processamento
dos dados intermediários em um raciocínio. Além
disso, a informação sensorial atua inicialmente
como o nó "inicio" na busca heuristica na árvore de
propagação dupla.
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Fig.3 A informação sensorial reforça determinados
caminhos para o fluxo de um raciocínio. Neste caso
o caminho reforçado é A-C.

Na Fig. 4 representa-se um exemplo de como
poderia ser o raciocínio em uma execução simples
como a de escrever a letra "a". Os dados sensoriais,
neste caso os dados procedentes da visão, são
processados pelo táIamo. O táIamo pode ser
considerado uma etapa intermédia no
processamento das árvores heuristicas no córtex, e
está representado como uma elipse no centro do
cérebro, na Fig. 4. Na figura 4.A e 4.B o grupo de
três neurônios na esquerda são neuronios do córtex
associativo enquanto o neurônio à direita é um
neurônio sensorial. Suponhamos que a letra "a" está
representada pela ativação de um neurônio que pela
sua similaridade com os nós raiz da inteligência
artificial chamaremos neurônio raiz, o qual tem dois
neurônios subordinados: o primeiro representa uma
parte da letra "a", que é o círculo, e o segundo
representa a cauda da letra "a". Suponhamos que
existe um neurônio da área do córtex associativo
que é capaz de processar o objetivo de desenhar a
letra "a". As tarefas de desenhar o círculo e a cauda
estariam representadas pela ativação de dois
neurônios piramidais subordinados. Antes de
começar a desenhar, a folha de papel em branco é
percebida pelo córtex sensorial. Suponhamos que
exista um neurônio piramidal que processa o dado
informativo de uma folha em branco, Fig. 4.A. Este
neurônio piramidal representaria o nó origem da
árvore heuristico enquanto o neurônio na área
associativa que processa o objetivo de desenhar a
letra "a" representaria o nó objetivo da árvore. No
caso da figura 4.A o nó origem (neurônio do córtex
sensorial que processa a folha branca) reforça a
ativação do neurônio do córtex associativo cujo
objetivo é riscar o círculo da letra "a" (a união
entre estes neurônios esta representada por linhas
descontinuas).



FigA Os dados sensonais ajudam ao
desenvolvimento de um processo cognitivo, neste
caso ao processo de desenho da letra "a".

o outro ' neurônio que representa a cauda da letra
"a" ficará inibido. A ativação do neurônio-círculo
fornecerá o inicioda etapa B da figura (Fig. 4.B)
Resumindo a etapa A: o dado sensorial produz a

ativação do neurônio da área sensorial com o
desenho da folha em branco na figura 4.A .Este
neurônio é equivalente a um nó-origem. Tendo o
objetivo de desenhar a letra "a" dividido em dois
processos, o de desenhar círculo e o de desenhar a
cauda, somente o objetivo de riscar círculo é
reforçado nesta ocasião peles dados sensoriais
(folha em branco no nó brigem).

380

A figura 4.B representa a etapa seguinte. A
primeira parte da letra "a", o círculo, já
desenhado; nesta ocasião o córtex sensonal
representa este fato (o círculo) e reforça a opção de
desenhar a cauda da letra "a" no córtex
associativo.
A última etapa está representada pela FigA.C.

Nesta figura o raciocínio para escrever a letra "a" já
está terminado. Ilustra-se também o fato de que os
neurônios sensoriais que respondem frente a
conceitos simples (neste caso um círculo ou uma
linha) dão lugar a representações conceituais mais
complexas (neste caso a letra "a") convergindo
sobre os neurônios de camadas superiores. Assim o
círculo e a cauda produziriam a representação da
letra "a" no neurônio superior. Nesta figura, os
desenhos dos neurônios piramidais representam
dados ainda relativamente complexos. Como foi
indicado anteriormente, um conceito pode ser
representado não só pelo disparo de um neurônio
individual, mas por uma seqüência de ativação de
neurônios . Novamente, com um fim pedagógico e
sem pretender uma representação rigorosa, poderia-
se dizer que, por exemplo , o círculo da letra "a"
seria conseqüência da uma ativação seqüencial de
outros neurônios que representam segmentos retos
como se mostra na Fig.5.

Fig. 5 Uma representação conceitual simples como
um círculo pode ser o resultado da ativação em
seqüência de representações ainda mais simples
como por exemplo linhas retas.

4.DISCUSSÃO: Neste trabalho são discutidas as
hipóteses de que as árvores de busca heuristica.da
inteligênciaartificial poderiam ter uma contrapartida
real nas árvores de neurônios piramidais no córtex
cerebral. Considerando vários fatos, como o tipo
das conexões sinápticas entre os neurônios, a
competição entre neurônios de cada camada, e a
possibilidade de ativação em bucle dos neurônios,
desenvolveu-se um novo paradigma de busca
heurística. Neste novo algoritmo _busca, os
neurônios-nós de cada camada não apenas se
comunicam com os nós subordinados nas camadas
inferiores, também fornecem um sinal de consenso



ou divergência para as camadas . de maior nível-
hierárquico. Desta maneira, se obtém um consenso
de todas as camadas sobre as decisões forn-ecidas
em cada uma destas . Um outro fato importante é
que a busca heuristica não só é desenvolvida na
direção início-objetivo , mas também em sentido
oposto. Os nós inícial e raiz na árvore de decisão na
inteligência artificial poderiam ter um
correlacionamento biológico com a ativação de
neurôníos de alto nível hierárquico na área
associativa do córtex. Em tarefas que implicam uma
alta iteração com o meio sensorial, o nó início pode
estar sendo fornecido por uma representação do
ambiente no córtex sensorial. No cérebro "tudo
flui" . Incluso os dados aparentemente estáticos são
representados por seqüências de neur ônios, por isso
a permanência de uma imagem fixa no cérebro é
mais perdurável na memoria quando esta imagem
está também fora . E por isto que é muito útil a
referência sensorial nos resultados transitórios de
um processo de pensamento . Estas referências
sensoriais podem ser os resultados provisórios em
uma determinada tarefa ou os rascunhos para o
desenvolvimento de uma idéia. O tálamo, além de
ser a principal via de acesso do sentidos ao córtex,
seria também o ponto de encontro de diversos tipos
de informações sensoriais e cognitivas (como a
formulação de problemas e proposição de objetivos
etc.). Neste sentido o tálamo fornece o local onde o
"goal driven search" e o "data driven search" de um
algoritmo de busca bi-direcional se encontram .
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Abstract: This work aims to discuss tools that automate tasks which are usually performed by
operators of transmission and distribution high voltage substations, or to support them in other tasks,
particularly interlocking of equipments and restorative control. These tools would be useful either in
the case of remote control of substations without local operators, or in the case of those substations
which maintain a team of local operators, because oftheir strategical importance to the system .

Resumo: Este trabalho visa discutir ferramentas para automatização de funções atualmente
desempenhadas por operadores de subestações de transmissão e distribuição de energia elétrica e
também para apoio aos mesmos em outras tarefas , particularmente intertravamento de equipamentos e
recomposição. Estas ferramentas seriam úteis tanto no caso do controle a distância de subestações
desassistidas, quanto no caso das subestações que por sua importância estratégica permanecem com
equipe de operadores no local.

1. Introdução
Os sistemas elétricos de potência têm basicamente a
função de gerar, transmitir e distribuir energia
elétrica, atendendo à carga de maneira confiável, com
qualidade e economia.

A questão da confiabilidade está ligada . à

capacidade do sistema suportar a perda de
determinados equipamentos, por exemplo uma linha
de transmissão que teve torres derrubadas por um
vendaval , sem que isto ocasione o não atendimento
de consumidores; enquanto que a qualidade é
traduzida por níveis de tensão e freqüência dentro dos
limites de operação; e a economia pelo controle da
distribuição da geração e operações de intercâmbio
de energia entre empresas. reduzindo custos .

O planejamento e a operação destes sistemas são
tarefas extremamente complexas, que envolvem
várias empresas operando interligadas e a previsão de
fatores como comportamento da carga futura e
afluências aos reservatórios das usinas hidrelétricas.

Tanto o planejamento da expansão quanto o da
operação são feitos em várias etapas cronológicas,
sendo a última uma programação diária hora a hora,
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onde são fornecidas, entre outras informações, o
quanto cada gerador deve fornecer de energia, em
que valores devem ser mantidas as tensões e os
valores contratados de intercâmbios entre empresas.

A supervisão e controle da operação em tempo
real ::los sistemas de potência são feitos nos centros
de operação das empresas, onde despachantes, em
contato com operadores das usinas e subestações de
sua empresa e outros despachantes ' de empresas
interligadas, mantêm o sistema operando em
condições apropriadas . Para tanto. realizam ajustes
em relação a programação diária citada
anterio rmente, os quais são necessários devido a
diferenças entre as cargas e condições hidrológicas
previstas e as atuais, al ém da saída forçada de
equ ipamentos para manutenção.

Os despachantes nos centros de operação têm
várias funções. tais como controle de tensão, controle
de carga e freqüência, controle de serviços, coleta de
dados e recomposição do sistema após contingências;
tarefas essas dificultadas pela escassez de recursos
que tem levado os sistemas elétricos a operarem perto
dos seus limites de capacidade.



Para atender a estas tarefas, contando com apoio
de manuais e algumas ferramentas computacionais, o
despachante pode atuar em alguns controles
remotamente (posição de tap de alguns
transformadores, por exemplo), mas em grande parte
dos casos é necessário um contato entre despachante
e operador da subestação envolvida, solicitando que
o mesmo tome providências.

No Brasil todo o processo é coordenado pelo
CNOS - Centro Nacional de Operação dos Sistemas -
e é possível graças a existência de recursos
computacionais e de telecomunicações apropriados,
que interligam o CNOS, os centros de operação de 10
empresas convencionadas e da Itaipu Binacional.

Tanto a nível de sistema como a nível de
subestação tem-se procurado automatizar algumas
funções mais simples realizadas por operadores e
despachantes (por exemplo emissão de relatórios) e
desenvolver ferramentas que os apoiem nas tarefas
que envolvem tomada de decisão, como por exemplo
o controle de tensão [Rolim (1995)] .

Existe uma tendência atual de retirar os
operadores de algumas subestações mais simples, que
são então chamadas de "desassistidas", passando a
supervisão e o controle destas subestações para
subestações vizinhas, chamadas "supervisoras"
transformando-as em pequenos centros de controle
regionais. Este processo se encontra em fase de
implantação em várias concessionárias brasileiras
[Ribeiro et. AI (1996)] seguindo uma tendência
mundial [Smith (1996)] .

Este artigo apresenta um ambiente de apoio a
operação de subestações iniciado em [Fernandes
(1995)]. Naquela etapa as funções que seriam
incluídas neste sistema de apoio (chamado SAOSE)
foram defin idas e colocadas na forma de protótipos, e
a interface gráfica amigável (utilizando Visual C++)
foi desenvolvida em um processo interativo com
operadores de subestações. Atualmente estão sendo
desenvolvidas as funções de intertravamento e
restauração do sistema após contingências que levem
a desligamentos definitivos, funções estas
implementadas na forma de sistemas especialistas em
Visual Prolog e a serem discutidas nos próximos
itens.

O sistema de apoio a operação de subestações é
integrado a um simulador de sistemas de potência o
que, além de facilitar o processo de validação da base
de conhecimento, torna esta ferramenta ainda mais
realista para estudos e treinamento em operação de
subestações de alta e extra alta tensão.

2. Restabelecimento de Sistemas de Energia
Grande pane das contingências nos sistemas elétricos
são fenômenos momentâneos que não levam a
desligamentos definítivos, como no caso das
descargas atmosféricas em linhas de transmissão.
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No entanto , em contingências mais severas
equipamentos permanecem fora de operação e após
análise das causas da ocorrência e isolamento da área
comprometida (se necessário) é iniciada a etapa de
restauração da rede.

O restabelecimento do sistema é normalmente
feito em duas fases distintas, para as ações de
recomposição, denominadas [Almeida et aI. (1995) ]:
=:> fase fluente quando são executados
procedimentos e ações previamente definidos com o
objetivo de recompor as áreas de auto-
restablecimento e atender os montantes máximos de
cargas prioritárias definidas para esta fase;
=:> fase coordenada - quando são executadas ações de
controle para o fechamento de 'paralelos' ou anéis
entre as áreas já estruturadas durante a fase fluente e
para ligações das cargas adicionais.

Com a retirada dos operadores de algumas
subestações o índice de freqüência equivalente de
interrupções em consumidores e o índice de duração
destas interrupções aumentam consideravelmente
[Tripodi et aI. C1995)]. O aumento da freqüência das
interrupções se justifica pela redução no
acompanhamento regular dos equipamentos na
subestação, já que faz parte das tarefas dos
operadores uma inspeção visual diária, buscando
antecipadamente algum indício de falha .

Já o aumento da duração das interrupções se
explica pela necessidade de deslocar equipes à
subestação para verificação local da ocorrência.
Logicamente, pode-se minimizar estes períodos de
interrupção se apenas em casos extremamente
especiais e raros for necessário deslocamento de
pessoal antes de restaurar o sistema. Isto pode ser
feito provendo o operador remoto com informações
completas e confiáveis. além de software de apoio,
que lhe permitam diagnosticar a ocorrência, isolar a
parte afetada nos casos necessários (a qual
posteriormente será tratada pelas equipes ' de
manutenção) e recompor o sistema.

Sistemas inteligentes vem sendo propostos e
testados em praticamente todas as fases que vão
desde o instante da ocorrência ao restabelecimento do
sistema, ou seja, desde a filtragem dos alarmes e
diagnóstico de faltas até o restabelecimento na fase
fluente e na fase coordenada. A opção pelo uso de
inteligência artificial nestas ferramentas vem da
dificuldade de dar um tratamento convencional a
estes problemas e por ser o conhecimento envolvido
nestas tarefas muitas vezes já estruturado na forma de
regras incluídas em manuais e instruções de operação
ou descritas por operadores experientes.

3. Intertravamento entre Equipamentos
Após a ocorrência de uma falta geral ou parcial o
objetivo básico por parte dos operadores é garantir a
continuidade de energia através do restabelecimento



-- - - -- - ------

do sistema em um mínimo tempo possível. Para tanto,
torna-se necessário que se efetue certas manobras,
envolvendo abertura/fechamento de disjuntores e
chaves seccionadoras. Todas essas manobras só serão
possíveis desde que satisfaçam certas restrições de
operação, condizentes tanto aos equipamentos quanto
ao sistema no geral, tais como [ Dhakal e Sachdev
(1995)] :
• Um disjuntor não deve ser fechado quando uma

de suas chaves isoladoras estiver ligada;
• No caso de energização de um circuito primeiro

fecha-se as chaves seccionadoras, e só depois o
disjuntor;

• Um disjuntor não deve ser ligado se há falta no
circuito isolado por ele;

• Durante a restauração de energia em um circuito
deve-se fechar primeiro as chaves mais próximas
da fonte ficando as mais distantes por último;

• O fechamento de um disjuntor não pode criar uma
configuração em que os níveis de falta excedem
os níveis do disjuntor;

Estes critérios sofrem alguma var iação de empresa a
empresa.

No dia a dia da operação de subestações a rotina
dos operadores é tranqüila, sendo as ocorrências
pouco freqüentes, algumas extremamente raras .

No entanto, quando há uma contingência, o
grande volume de atividades que devem ser
analisadas e executadas, sem perda de tempo, no
momento da restauração por parte dos operadores,
leva a um maior risco de decisão errada.

Manobras errôneas poderiam ocorrer não só no
caso da recomposição do sistema após contingências,
mas também, por exemplo, em uma determinada
seqüência dê manobras para desligamentos para
isolar um equipamento para manutenção, se o
operador esquece alguma manobra intermediária. Isto
deve ser evitado por intertravamento.

O intertravamento também evita que após a
atuação de determinados relés de proteção e
conseqüente abertura de disjuntores para isolar a falta
os mesmos sejam religados sem que o problema seja
devidamente verificado e sanado.

Em subestações convencionais o intertravamento
é feito de diversas formas, por exemplo:
• para impedir que mais. de uma seccionadora de

transferência de uma determinada barra seja
fechada no mesmo período de tempo, as chaves
de comando das mesmas possuem apenas um
punho de acionamento, o qual só pode ser retirado
de um painel para outro se a chave seccionadora
correspondente estiver na posição aberta. Além
disso, contatos auxiliares em série no circuito de
comando, impedem a chegada de um sinal de
comando na bobina de fechamento destas chaves
se houver outra chave de transferência fechada no
mesmo instante;
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• algumas proteções de transformadores, barras e
de falha de disjuntor além de provocarem a
abertura de disjuntores para interromper a falta,
acionam relés de bloqueio, que possuem contatos
auxiliares nos circuitos de fechamento dos
disjuntores envolvidos que impedem que os
mesmos sejam religados enquanto o problema não
for sanada.
Com advento da tecnologia digital tornou-se

possível os arranjos de intertravamento através de
circuitos lógicos ou programação.

As restrições de intertravamento descritas neste
item são facilmente colocadas na forma de regras a
serem verificadas pelo sistema antes de efetivar uma
manobra. Por exemplo, todas as chaves de comando
com final 1 ou 3 no setor de 138 kV (por exemplo
chaves 521 e 523 no circuito Rio do Sul 2 - rds .2 -
mostradas na Fig. I) possuem como restrição para
comando o fato que o disjuntor correspondente no
circuito deve estar aberto (neste caso disjuntor 522).
Como estas regras são bastante repetitivas, a
implementação é facilitada.

4. O Sistema de Apoio à Operação
A ferramenta apresentada neste trabalho tem o
objetivo de garantir a qualidade, confiabilidade e
eficiência da operação da subestação, mesmo no caso
da operação à distância. Trata-se da continuação de
um sistema iniciado em [Fernandes (1995)], quando
aspectos básicos da ferramenta foram definidos e as
funções principais deste sistema foram colocados na
forma de protótipos.

Continuando esta primeira etapa, estão
atualmente sendo implementados os sistemas
baseados em regras responsáveis pela funções de
recomposição e intertravamento de uma subestação.

A subestação selecionada continua sendo a
subestação de Blumenau (525/230/138 kV) da
ELETROSUL, devido a sua configuração bastante
diversificada. Em uma etapa futura estes sistemas
deverão ser implementados para outras subestações
incluídas no simulador de sistemas de potência
[Machado (1993)], devendo também serem
adicionadas outras funções de apoio ..

O conhecimento necessário a estas funções vem
sendo adquirido junto à fontes de informações
humanas ( através de entrevistas com operadores e
despachantes que descrevem seu dia a dia e suas
experiências em situações passadas), bem como
através da análise de manuais e instruções de
operação utilizados por estes operadores, além dados
históricos ( relatórios, registros de ocorrência, etc.)
formando assim a base de conhecimento.

Não há intenção por parte da ELETROSUL de
automatizar a subestação de Blumenau e sim de que
outras subestações vizinhas eletricamente venham a



ser comandadas pelos operadores da SE Blumenau.
Em entrevista realizada recentemente com operadores
desta subestação lhes foi perguntado qual era a maior
dificuldade da sua profissão e um operador
(trabalham em turnos de dois), respondeu que era o
tempo consumido no aprendizado , que ele acredita
ter sido no seu caso em torno de dez anos. Esta
afirmativa reforça a necessidade de ferramentas de
apoio, mesmo no caso de subestações com
operadores locais, principalmente porque a carga de
tarefa dos mesmos deverá aumentar com o comando
a distância de outras subestações.

Alguns trabalhos encontrados na literatura
técnica desta área propõem métodos para encontrar a
seqüência de manobras adequada para recompor a
subestação [Dhakal, Sachdev (1995)], [Zhang et aI.
(1990)]. No trabalho aqui sendo descrito partiu-se
das regras já definidas previamente e em uso no
sistema real.

Pode-se observar na Fig.l a interface
homem/máquina do sistema de apoio a operação da
SE Blumenau, representada na tela do
microcomputador pelo seu diagrama unifilar.
Através desta interface, utilizando o mouse, o
operador pode manobrar equipamentos (disjuntores/
chaves seccionadoras motorizadas) , alterar posição
de tap dos transformadores e obter informações sobre
equipamentos e medidas .

A interface gráfica é um aspecto de extrema
importância em ferramentas computacionais que são
empregadas em situações críticas, ou de emergência
em centros de controle [Vale et aI. (1996)] ou
subestações, pois é através dela que o operador
interage com o sistema.
Na tela básica do sistema de apoio o operador tem
acesso a informações relativas às tensões nas barras
da subestação e a indicação gráfica do estado dos
equipamentos (ligado/desligado), sendo que as cores
das barras indicam o nível de tensão (525, 230 ou
138 kV). Se o operador desejar informações mais
detalhadas sobre o perfil de tensões ou carregamento
nas linhas de transmissão de sua região (funções
neste caso desempenhadas pelo simulador), por
exemplo, pode obtê-Ias através do menu apresentado
no canto inferior direito da tela.

A função intertravamento é chamada
automaticamente quando o usuário tenta um comando
mas se o mesmo quiser verificar que. condições
devem ser satisfeitas para a operação , também pode
faze-lo através do menu. Esta opção é
particularmente interessante quando o sistema não
autoriza um comando.

A função recomposição é a mais complexa pois
deve prever todos os desligamentos possíveis (geral,
por barramento, ou parciais) na subestação e respeitar
as restrições de operação.
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Figl - Tela Principal do Sistema de Apoio à Operação da SE Blumenau
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A subestação de Blumenau tem recomposição
fluente e, a princípio, as únicas manobras que os
operadores não podem efetuar sem contato com os
despachantes no centro de operações do sistema são
relacionadas ao reator
da barra de 500 kV.

Apenas para exemplificar a quantidade de
informações envolvidas no processo estão descritas
na Fig. 2 as etapas envolvidas na energização da
Linha de Transmissão Blumenau-Palhoça 230 kV

(circuito PAL indicado na Fig. 1) após desligamento
automático, que não seja por atuação do relé de sub-
freqüência. As condições de energização citadas no
fluxograma da Fig. 2 são entre outras: tensão na barra
de 230 kV dentro da faixa estabelecida para controle
de tensão nesta subestação (de acordo com o período
de carga); freqüência igualou superior a 60 Hz; não
deverá haver sobrecarga na linha de 525 kV e nos
transformadores 525/230 kV.

Fig. 2 - Fluxograma das Ações Básicas do Operador para Religar a LT Palhoça 230 kV

Pode-se também verificar que em determinadas
circunst âncias, por exemplo, se o circuito em questão
não aceitar o religamento, o operador deverá
consultar o centro de operações (COS) antes de tomar
novas . providências pois é no COS que os
despachantes têm uma visão do sistema como um
todo e são decididos os casos mais complexos.
. Os procedimentos descritos no fluxograma da

Figura 2 também são facilmente colocados na forma
de regras na base de conhecimento de um sistema
especialista; cabendo ao respectivo mecanismo de

386

inferências, executar as ações relacionadas às regras
cujas condições são satisfeitas.

5. Conclusões
Neste processo inicial de automação de subestações
convencionais de transmissão e distribuição, que vem
acontecendo no sistema elétrico brasile iro, funções
previamente efetuadas por hardware, como o
intertravamento, podem ser também incluídas nos
programas de apoio, havendo uma certa duplicação.
A própria monitoração das grandezas elétricas já é
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duplicada, uma vez que apesar dos transdutores- ·
instalados e envio das informações ao centro de
operações através das Unidades Terminais Remotas ,
as quais também são disponíveis localmente,
permanece a leitura tradicional dos medidores nos
painéis. .

Em um próximo estágio se espera que os painéis
de controle tradicionais, com seus medidores,
anunciadores de alarme, chaves de comando, etc.,
sejam completamente substituídos pelo uso dos
computadores nas novas subestações, os quais além
terem algumas funções anteriormente incluídas nos
painéis, teriam sistemas para apoio aos operadores
nos processos de tomada de decisão.

Neste trabalho foram discutidas duas funções
que vem sendo implementadas através de sistemas
especialistas em um sistema de apoio à operação:
• intertravamento - tradicionalmente implementado

por hardware,
• restabelecimento - trad icionalmente uma função

do operador, com apoio apenas de volumosas
instruções de operação.
Os sistemas especialistas para seqüência de

chaveamentos e intertravamento atuam como
assistentes do operador de subestações, reduzindo o
risco de erros e diminuindo o tempo para restauração
do sistema após desligamentos definitivos. São
também aplicáveis a treinamento de operadores,
dev ido a interface gráfica interativa e mecanismo de
explicação.

Em um estágio seguinte, com vários problemas
ainda a serem reso lvidos , se espera uma completa
integração dos sistemas de monitoração, controle e
proteção das subestações, aumentando a
confiabilidade na operação e reduzindo custos,
através da eliminação de painéis e 'grande volume de
cabos .
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Abstract- One of the useful characterists
of neural networks is the capacity of recog-
nizing patters from the knowledge of similar
patterns.
In this work we analysed the performance of
weightless networks: RAM, PLN, MPLN e
GSN, in the task of alphabet character recog-
nition. We study the efecüof changing some
of parameter which define the architecture
and changing the training strategies.

Resumo - Uma das características úteis
das redes neurais é a capacidade de -recon-
hecer padrões a partir do conhecimento de
padrões semelhantes.
Neste trabalho avaliamos o desempenho das
redes booleanas: RAM, PLN, MPLN e GSN,
na tarefa de reconhecer caracteres do alfa-
beto indu-arábico. São estudados os efeitos
da mudança de alguns parâmetros que de-
finem as arquiteturas e nrudanças na forma
de treinamento das redes.

1 Introdução

Podemos definir uma rede neural como sendo um
conjunto de neurônios interconectados , de modo
que a aç ão coletiva destes neurônios reproduz algu-
mas habilidades humanas, tais como memória asso-
ciativa em que estamos interessados.
Uma rede neural é formada, basicamente, por tr es
componentes fundamentais: os neurônios - que são
as unidades básicas de armazenamento de infor-
mações, a arquitetura -. que armazena informações
-relativas aos relacionamentos entre os neurônios e
o algoritmo de aprendizagem - que é utilizado para
modificar o comportamento da rede com a intenção
de adaptá-Ia a solucionar uma determinada tarefa .
De uma maneira ampla, as pesquisas na área de
des Neurais Artificiais (RN.ç\.) se baseiam em dois
tipos de modelos de neurônios: Neurônios com Pe-
sojl] e Neurônios sem Peso[2] . Os Neurônios com
Peso, formados por neurônios do tipo McCulloch-

Pitts , se caracterizam -pe la existência de uma se-
qüência de terminais de ent rada onde a cada te r-
minaI está associado um peso. A adaptabilidad e
do neur ônio é feita a través desses pesos que de-
terminam o grau de influ encia que um a deter-
minad a entrada possui na ativação do neuronio.
Os Neurôni os sem Peso, tam b ém chamados de
booleanos, são caracterizados po r não possuírem pe-
sos va riados. Nestes mod elos , as informações sâo
armazenadas em div ersas posições de memória in-
te rn as aos neur ónios, A ação que um dad o neurou io
exerce sobre outro é fun ção dos va lores armazena-
dos em suas posi ções de memória.
Podemos citar como vantagem das Red es Neurais
sem Peso em rela ção as Redes Neurais com Peso
um ap rendizado consi deravelmente mai s rápid o e a
sua fa cilid ad e de implemen tação em hardware .

Exi stem várias generalizações das Redes Neura is
sem Peso, dentre as qu ais po demos c i t.ar: R.AM.
PLN , MPLN e GSN.
O neur ônio RAM [3], que recebe e pr oduz valores
binários, é capaz de realizar qualquer fun ção lógic a
com um dado número -de entrad as. O PLN [4] é
uma ampliação do uso dos dispositivos RAM com
a inclus ão de um terceiro valo r lógico - " u' (dont
know) - como conte údo a ser a rmazenado em seus
neur ônios. No MPLN [5] cada neuronio armazena
uma probabilidade (O >. 1) de responder com
um dos valores booleanos predefinidos qu ando é
acessada. O GSN [6] se asseme lha ao PLN pelo
fato de que ambos podem armazenar os tres va lores
nas células, se diferenciando no fato de que é ca paz
de receber e gerar os t r ês valor es, além de su a fase
de aprendizado possuir um estágio onde a rede ver-
ifica se o padrão pode ser aprendido sem esquece r
informaç ões aprendidas an teriormente.

Est e ar tigo tem como objetivo analisar. comparati-
vamente, o desempenh o de redes formadas por ess-
es quatro t ipos de neu roni os bo oleanos aplicados à
tarefa de reconhecimen to de padrões . A utilização
dest es modelos em urn a determinada tarefa carac -
teriza a contribu ição deste t rabalho para a sub-área
de aplicação , demonstrando uma aplicação possível
para estes modelos , bem como a su a ad equação a
esta tarefa .
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2 Arquitetura das Redes

Uma arquitetura pode ser entendida como um con-
j unto de parâm etros a respeito de como os neurônios
da rede se inter-relacionam : os tipos de conexões
ent re os neur ônios , o agrupamento de neurônios em
camadas, a es tru tura organizacional destas cama-
das e o número de conexões ent re os neurônios da
rede. Uma mesma arquitetura pode ser utilizada
com diferentes neurôn ios obtendo resultados distin-
tos .

Ut ilizamos para os exp erimentos diversas arquite-
t ura s, que podem ser separadas em dois conjuntos:
um primeiro constituído por redes de uma única
pir âmide e um segundo form ado por redes de várias
pir âmides denominadas redes de discriminadores.
Por pir âmide podemos entend er agru pamentos de
neu ronios em camadas com um número progressi-
varn ente menor de neurônios em cada camada. O
número de neurônios de um a camada é igual ao
n úmero de neurônios da camada anterior dividido
pelo número de ent.radas dos neurônios da camada
atual, como ilus tra a Figura 1. Em uma rede de
discr iminadores cada pirâmide, denominada discri-
min ador. é t reinada par a responder a uma determi-
nada classe de padrão.
Os neurônios são conectados aos elementos da ma-
tr iz de ent rada de maneir a aleatória , utilizando-se a

' regra do fan- out. As ligações intermediárias entre as
camadas também são geradas de maneira aleatória.
As diversas a rquit.e turas mencionad as serão explici-
t.adas ao se descrever os experimentos onde foram
utili zadas.

saida

saida

piramide n

Figure 1: Rede de Discriminadores Piramidais

3 Análise do Desempenho

Par a avalia r o desempenho das 'redes RAM , PLN,
lVl PLN e GSN , foi necessári o a escolha de uma ta-o
refa a ser executada pelas redes, a saber - o reco-
nh ecimento de padrões. Em seguida selecionamos

uma base de dados, onde estão contidos os padrões
a serem utilizados pelas redes . O conjunto de dados
escolhido era formado pelos caracteres digitalizados
das letras do alfabeto, num total de 26 classes. Por
classe entenda-se um conjunto de padrões que cor-
responde a um mesmo caracter . Cada classe contém
300 padrões digitalizados em 384 pontos brancos e
pretos, numa matriz de 24 x 16. Temos na Figura
2 um exemplo de um padrão pertencente a classe
que reune os caracteres da letra "A" . Em [7] algu-
mas característ icas das redes RAM, PLN e MPLN
foram levantadas para um problema similar, porém
de natureza distinta ao exposto neste artigo.
O objetivo da análise é verificar, comparativam én-
te, como as redes se comportam, quando ocorrem
variações de alguns parâmetros, tais como: tipo de
arquitetura, tamanho do conjunto de treinamento e
conect ividade dos neurônios.

Figure 2: Exemplo de Padrão

3.1 Primeira Simulação

O tamanho do conjunto de treinamento é a quan-
tidade de padrões por class e apresentado a rede na
fase de aprend izado. A escolha do tamanho ideal
par a este conjunto é um fator fundamental para
o desempenho das redes no pr ocesso de reconhe-
cimento. Para avaliar como se comportam as redes
quando variamos este parâmetro elaboramos uma
simulação que estabelece a cur va Percentagem de
Reconhecimento versus Tamanho do Conjunto de
Treinamento .
Nesta simulação apenas uma class e de padrões foi
progressivamente ensinada para a rede e, a cada
N padrões ens inados, avaliamos a percentagem de
padrões da mesma classe que a rede foi capaz de
reconhecer.
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o algo ritmo utilizado pode ser descrito como a se- em uma determinada camada.
gu ir:

RAM

3 .2 Segunda Simulação

1.0
oc
Q)

E
'0
Q) 0.5..cc G-------0 Seq 1oo
Q)
a:

0.0
O 100 200 300

Padroes Ensinados

1.00
o
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Ql 0.98E·u
Ql
0.96.cco G-8 Seq 1o

Ql 0.94 6-6 Seq2a:

0.92
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Padroes Ensinados

MPLN
1.0

oc
Ql 0.8E'u
Qls:co 0.6o
Qla:

0.4
O 50 100 150

Padroes Ensinados

Figure 3: Primeira Simulação

O número de entradas por neurônio , o número de
neurônios por camada e o número de camadas são
fatores que afetam a propagação de informações
através das redes. No intuito de ava liar o efei-
to da variação destes parâm etros , fizemos simu-
lações onde est es parâmetros são variados . Os re-
sultados são mostrados na Figura 4. Cada curva
no gráfico corresponde a uma arquitetura distin-
ta. Os parâmetros de cada uma das arquiteturas
encontram-se definidos na Tabela 1.
Observe que um aumento no número de entradas

Arq 1 2 3 4 5
CMD 8 5 4 4 4
1 E 2 2 2 4 8

N 192 192 192 96 48
2 E 3 4 6 4 4

N 64 48 32 24 12
3 E 2 4 4 4 4

N 32 1 2 8 6 3
4 E 2 4 8 6 3

N 16 3 1 1 1
5 E 2 - 3 - - -

N 8 1 - - -
6 E 2 - - - -

N 4 - - - -
7 E 2 - - - -

N 2 - - - -
8 E 2 - - - -

N 1 - - - -

Os parâmetros da arquitetura utilizada nestas simu-
lações encontram-se especificados na Tabela 1 (Arq
1). Foram testados a cada aprendizagem todos os
300 padrões disponíveis na base de dados. O valor
limite para aprendizagem foi, também, o número
máximo de padrões disponíveis.
A Figura 3 mostra os resultados obtidos no aprendi-
zado da letra" A" para cada uma das redes : RAM ,
PLN e MPLN . Em cada um dos gráficos mostrados
temos duas curvas correspondendo, cada uma delas ,
a uma dada sequ ência de apresentação dos dados na
fase de treinamento .
Os gráficos do GSN não estão plotados por serem
gráficos monótonos, indicando uma percentagem de
reconhecimento de 100% desde o primeiro padrão
ensinado, para ambas as sequ ências. Isto deve-se
ao fato do algoritmo de reconhecimento implemen-
tado para é.3 redes GSN visar minimizar as respostas
indefinidas procurando sempre por uma posição de
memória que não armazene um valor indefinido.
Observamos que todas as redes conseguem aprender
a classe de padrões proposta.
A ordem de apresentação dos padrões de ensino, de
fato , influencia na aprendizagem dos padrões , como
podemos notar nos gráficos.

1. Ens ine N padrões de uma det erm inada classe a rede.

2. Tes te P pad rões da mesma classe ensinada .

3 . Volte ao passo 1 enqua nto o número de padr ões ensi -
nados for men or q ue um certo va lor limite estipulado
previ amen te .

Onde: Arq é o número da arquitetura, CMD é. o
número de camadas da rede , E é o número de entra-
das utilizado na camada e N o número de neurônios

Tabela 1: Arquiteturas
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RAM

implica em um número maior de padrões necessários
para o recon hecimento total. Isto ocorre po rque um
maior número de ent radas implica em um maior
número de caminhos a serem adaptados ao reco-
nhecimento do padrão.

1.0
o
0.8

E'u 0.6
a>.c
§ 0.4
o
0.2
0.0

O 100 200 300
Padroes Ensinados

PLN

tes o Isto ocorre porque o caráter determ inístico do
neurônio RAM define, desde a pr imeir a camada,
qual o caminho a ser seguido pelo padrão de en-
trada .
Nas arquiteturas 4 e 5 mod ificamos o número de co-
nexões das redes com a matri z de entrada, obtendo
assim os resultados indicados no gráfico corres pon-
dente a rede RAM . Concluímos que um aumento
do número de entradas na primeira camada para a
rede RAM afeta o aprendizado de maneira similar
às alterações das arquiteturas 2 e 3 sob re o PLN e
o MPLN. As alte rações dos par âmetros na primeira
camada afetam, do mesmo modo já menci onado, as
redes PLN e MPLN . As cur vas par a as arquitetu-
ras 4 e 5 nas redes PLN e MPLN não são mostrados
para não satura r a figur a.

3.3 Terceira Simulação

Figure 4: Segunda Simulação

A maioria dos pro blemas de reconhecimento de pa-
drões necessita reconhecer uma determ inada quan-
tidade de classes de padrões e não apenas uma ún ica
classe . Por estarmos tratando com redes booleanas
poderíamos tentar fazer com que cada rede, forma-
da por um única pirâmide, fosse capaz de memori-
zar duas classes de padrões distintas.
Simulamos um rede onde dois padrões de classes
distintas são apresentados simultaneamente na fase
de aprendizado, de maneira similar as simulações
anteriores , e então, na fase de teste , a percentagem
de reconhecimento de cada um dos dois tipos de
classes foi avaliado. Podemos descrever o algoritmo
ut ilizado como a seguir:

1. Ensine N padrões da classe 1 a rede com resposta dese-
jada 1.

2. Ensine N padrões da classe 2 a rede com resposta dese-
jada O.

3. Teste P padrões de cada classe (1 e 2) .
4. Volte ao passo 1 enquanto o número de padrões. ens i-

nados for menor que um certo valor limit e est ipulado
previamente .

Na Figura 5 encontramos os resultados para t rês
das redes .
O gráfico do RAM não figura por seus resu ltados
ter em sido monótonos, indicando 100% de reconhe-
cimento para uma classe e 0% para a outra classe .
O PLN event ualmente consegue reconhecer as du as
classes, entretanto estas regiões se mostram impre-
visíveis, sendo muito sensível ao par de classes que
estão sendo memorizados pela rede. No MPLN po-
demos percebe r que os padrões de classes distintas
apresentam interferência destrutiva, ou seja, a a-
prendiz agem de uma classe, em geral, implica na
perda de aprendizagem da outra. Assim concluímos
que as redes RAM, PLN e MPLN não apresentam
um desem penho adequado para memoriz ar as duas
classes distintas . O GSN apresentou um melhor de-
sempenho, se o tamanho do conjunto de t reinamen-

G------€) Arq 1
fr------f::. Arq 2
G------EJ Arq 3

100 200 300
Padroes Ensinados

100 200 300
Padroes Ensinados

0.6

0.4
O

0.4
O

1.0
o
E
a>
E 0.8'u
a>.cco
üa>a:

1.0
o-ca>
E 0.8 G--€) Arq 1'u
a> fr------f::. Arq 2.cc

G---fJ Arq 3o 0.6o
a>a:

Note que as arquiteturas com mais entradas para
a rede RAM (4 e 5) são distintas das arquiteturas
com mais entradas para as redes PLN e MPLN (2 e
3) . Para estas duas últimas mantivemos o número
de entradas da primeira camada igual ao da arqui-
tetura 1 e aument amos o número de ent radas das·
camadas pos teriores, obtendo assim uma sensível
mudança no desempenho das redes . Esta mesma
mudança par a a rede RAM não produz absoluta-
men te nenhuma alte ração na curva da arquite tura
1, mostrando que par a esta rede as camadas in-
termediárias não possuem qualquer efeito sobr e o
aprendizado, como ficou evidenciado em out ros tes-
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to não uItrapassar um determi nado valo r . a part ir
do qual a rede satur a .

A rede de di scr irn inadores GSN , po r a.pr esent.ar um
melh or desempen ho no aprendizado de pares de
classes de padrões. enco ntra-se ilust.rad a na Figu -
ra 6.

Letra A
.' Letra O

50 100 150 200 250 300
Padroes Ensinados

1.00

o 0.95
c
11l
E 0.90 ·'(3
11l..cc 0.85oo
11la:

0.80

0.75 o

GSN

F igure (j: Qu arta Simulação

Notamos que o desempenho é se ns ive lm ente melh or
do que aque le apresentado por lima ún ica pir amide.
não chegando a rede a sat u ra r .

Por fim resolvem os ava lia r o car;Í1.p r di scriminar ivo
das redes. O expe r imento co ns ist iu em a presenta r
às redes pad rões progr essi vamen te m a is di st a nl.es
dos pad rões ens inados . e então ava lia r a ca pac ida -
de de reconhec ime nto das red es . Abaix o te rnos o
algor itmo qu e descreve este expe rime nto .

3 .5 Quinta Simula ção

1. Ensine N padrões de uma determinada classe a rede .

2. Faça D igual a zero.

3. Teste P padrões com distância de Hamm ing D.

4. Enquanto a distância de Hamming for menor que 1.
incremen te-a e volte ao item ante rior.
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Figure 5: Terceir a Simulação

3 .4 Quarta Simulação

Visando soluc ionar a deficiên cia de aprend izado das
red es com ape nas uma única pirâm ide , implem en-
tamos redes de discriminad or es para os qu a tro tipos
de red es . Tes tas redes cada pirâmide se especia liza
no reconhecimento de uma certa classe. Vale fri sar ,
que não se trata de pirâmides indepen dent es uma
das outras , po is durante a fase de treinamento to-
das as pirâmides receb em informações de que classe
não devem aprende r.

O procedimento ac ima estabe lece cada um a das cur-
vas que vemos na Figura 7 para a rede RA ;V!. ut i-
lizando a Arquitetura 1 da Tabela. Cada uma das
seis curvas corresp onde a um dado valor de padr ôes
na memóri a , conforme a legenda , apren sent.ados na
seqü ência inversa (2) .

Observe que os valores obtidos para D=O est.áo de"
acordo com os resu ltados mostrad os na Figu ra 3 pa-
ra a red e RAM com Seq 2. Vem os que a medi da que
os padrões são distor cidos a red e rapi d amen te deixa
de reconhecê-los. ev ide nciando o forte ca ráte r d is-
cr im ina t. ivo dest a rede . como j á havia sido notado
em [7].
As demais redes ap resentaram um reconhecim ent.o
elevado mesmo para grandes distorções mostrando
um ca ráter discrimina tório não satisfa tó rio.
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Figure 7: Quarta Simulação

Ludermir, T .B. e De Oliveira, W.R.
Weightless Neural Models
Computer Standards & Interfaces,
1994, vo1.16, pp . 253-263
Aleksander, L
Emergent Intelligent Progressively
tructerd Pattern Recgnition Nets
Pattern Recgnition Letters, volume 1,
pp. 375-384, 1983 .

Kan, W . and Aleksander, I.
RAM-Neurons for Adaptative Image
Transformations Tasks
IEEE Proceedings of International
Conference on Neural Networks
San Diego, pp. 541-548, 1988.
Myers, C.E.
Output Functions for Probabilistic
Logic Nodes
Proceedings of IEEE 313 pp.310-314,
1989.
Carvalho Filho, E .C.B. , Fairhurst,
M.C . and Bisset, D.L
Architectures for Goal-Seeking Neu-
rons
Journal of Intelligent Systems, vol. 2,
no.l,pp.95-120
Medeiros, C.A . e Ludermir, T .b.
Avaliação do Aprendizado de Redes
Neurais sem Pesos
II Simpósio Brasileiro de Redes Neu-
rais pp. 159-164, 1995.

[3]

[4]

[5]

[6]

[7]

0.20

G--0 20
G----EJ 40
,"- -<) 60
l'r-----f:!. SO
4-----<l 100
'f-------'!i 120

/

2 ::r-
ai iE 0.6 t
.c
§ 0.4
U li

0.2

0.0
0.00 0.05 0.10 0.15

Distancia de Hamming

4 Considerações Finais

Nos experimentos realizados utilizamos diversas
arquiteturas formadas por redes de uma única
pirâmide e por redes de discriminadores piramidais.
A avaliação mostrou que os quatro tipos de redes
apresentam desempenho distintos na aprendizagem
de uma única classe de padrões e que, variações na
arquitetura e na ordem de apresentação do conjun-
to de treinamento influenciam no desempenho glo-
bal das redes. Concluímos que, para a aprendiza-
gem de mais de uma classe de padrões, arquiteturas
com úni ca pirâmide não são suficientes e avaliamos,
como alternativa, o desempenho de uma rede de
discriminadores. Observamos a necessidade de au-
mentarmos a capacidade discriminativa das redes
MPLN , PLN e GSN que por vezes generalizam mais
que o desejável.
O valor deste tipo de estudo comparativo chama a
nossa atenção para fatores de relevância na imple-
mentação de sistemas práticos, como é o caso do
reconhecimento de padrões .
Possíveis extensões deste trabalho seriam: a ava-
liação de uma possível determinação dos padrões
que contribuem de maneira construtiva ·e destruti-
va - afim de estabelecer uma seqüência ótima. para a
apresentação dos dados na fase de aprendizado, si-
mulações com uma maior quantidade de classes de
padrões e a implementação de outros tipos de al-
goritmos de aprendizados , como por exemplo redes
au to-organizadas.
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Abstract: In this work is proposed an unified scheme for identification of nonlinear dynamic
systems via recursive high-order artificial neural networks (RHONN). It is shown that the laws
developed in [1]-[3] are particular cases of the adaptation laws presented here. The Lyapunov
stability theory and results already available from adaptive theory for linear systems are used for
stablishing a stable learning a1gorithm which ensure parameter convergence under favorable
circumstances. In the sequence three variants of the proposed algorithm are analyzed for the case
where there is a nonzero mismatch between the neural model and the unknown plant.
Keywords: Artificial neural networks, Identification of dynamical systems, Lyapunov methods.

Resumo: Neste trabalho é proposto um esquema unificado para a identificação de sistemas
dinâmicos via redes neurais artificiais recursivas de alta ordem (RHONN). É mostrado que as leis de
adaptação desenvolvidas em [1]-[3] constituem casos particulares das leis de adaptação propostas
aqui. Utilizando-se a teoria de estabilidade de Lyapunov e resultados já disponíveis na teoria de
controle adaptativo para sistemas lineares, é estabelecido um algoritmo de aprendizado estável que
sob certas circunstâncias garante a convergência paramétrica. A seguir são investigadas três
modificações no algoritmo proposto considerando que o modelo neural não aproxima exatamente a
planta desconhecida.
Palavras-chave: Redes neurais artificiais, Identificação de sistemas dinâmicos, Métodos de
Lyapunov.

1- Introdução
Diferentes arquiteturas de redes neurais artificiais
recursivas têm sido amplamente usadas como
alternativas viáveis e de fácil aplicação para a
identificação e controle de sistemas dinâmicos que
apresentam não-linearidades desconhecidas.

Vários algoritmos de aprendizado baseados em
metodologias de otimização paramétrica têm sido
propostos para estes esquemas de identificação via
redes neurais recursivas, e a este respeito eles são
extensões' do algoritmo back-propagation [4]
empregado em redes ·tipo feedforward [5].
Exemplos de tais algoritmos de aprendizado são:
recurrent back-propagation [6], back-propagation-
through-time [7] e dynamic back-propagation [8].

Embora tais esquemas possam ter bom
desempenho em muitos casos, em geral eles não
constituem metodologias analíticas que possam
garantir a convergência e estabilidade do processo
de identificação. Recentemente, com um intuito de
contornar este empecilho, têm aparecido na
literatura trabalhos que propõem o projeto e análise
de algoritmos de aprendizado e estratégias de
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controle baseados na teoria de estabilidade de
Lyapunov [1,2,9,10,11]. A principal vantagem
deste enfoque é que ele permite obter resultados
analíticos sobre a estabilidade e convergência
paramétrica

Neste trabalho, motivado pelos fatos
anteriores, é proposto um algoritmo de aprendizado
genérico para redes neurais recursivas de alta ordem
(RHüNN). Utilizando-se a teoria de estabilidade de
Lyapunov e adaptações de resultados disponíveis da
teoria de controle adaptativo de sistemas lineares, é
estabelecido um algoritmo de aprendizado que
garante a convergência do erro de estado para zero
em ausência de erro de reconstrução (diferença
entre o modelo neural e a planta desconhecida).
Caso contrário, três modificações no algoritmo
original de aprendizado são apresentadas, com a
finalidade de garantir que tanto o erro de estado
como o erro paramétrico permaneçam limitados. É
mostrado que as leis de adaptação desenvolvidas em
[I ]-[3] constituem casos particulares do esquema
apresentado neste trabalho.



(2.1)

(2.2)

f

Z(1k) = ITy?(k)(t),
jeIk

=

da RHONN, onde

conforme indicado na Fig . 2.1.

z(IJJ lfi ]

lfl1 '\
z(IlJ . +

:

z(IJ 0
Fig . 2.1- Rede recursiva de alta ordem.

11.2- Planta Desconhecida
Consideraremos o problema 'de se identificar um
sistema dinâmico não-linear, contínuo e invariante
no tempo representado por

onde
t) E 9t n é o estado do sistema.

u(t) E 9tm é a entrada do sistema.

F: 9t"+m 9tn é um smooth vectorfield definido
em um conjunto compacto .Q c 9tn+m •

Objetivando garantir a existência e unicidade
da solução de (2.2) para qualquer condição inicial
finita, devemos admitir as seguintes hipóteses para
o sistema a ser identificado:
a) C.Q para todot em algum

intervalo de tempo J T = {t / O is T} onde

.Q é um subconjunto compacto de 9tn+m . O
intervalo de tempo Jr representa um período
de tempo no qual a aproximação é feita.

b) é contínua com respeito aos seus

argumentos e satisfaz a condição de Lipschitz,
de forma que (2.2) tem uma única solução.
Por outro lado, o problema de aproximação

consiste em se determinar se -existem vetores de
pesos, Oi' tal que provendo suficientes conexões de
alta ordem na RHONN descrita por (2.1) esta pode
aproximar o comportamento entrada-saída de
sistemas dinâmicos arbitrários da classe
representada por (2.2).

"""'Em [1] é mostrado que se suficientes conexões
de alta ordem são feitas na RHüNN, então ela pode
aproximar com qualquer grau de precisão sistemas
dinâmicos não-lineares da classe representada por
(2.2) .

Xi(t) = -aixi(t) +bi[±Wik IT y7J(k)(t)]
k=l fEl!

= -aixi(t)+O;Z
onde:
ai > Oeb; são números reais.
wik são os pesos da rede.

Oi = bi[WiJ Wi2'" Winrsão vetores de parâmetros
ajustáveis da RHONN.
L = 111 + fi : com 111 número de entradas da
RHONN, e fi número de neurônios.
{I1,I2 ... ,Id é uma coleção de L subconjuntos

não ordenados de {i,2, ... , L} .
111 j (k) inteiros maiores ou iguais a zero.
x, é o estado do i-ésimo neurônio.

u(t) = [U1(t) u2(t)...um(t)f é um vetor de entradas
da RHONN.

y(t) =[Y1( t)" 'YIl(t) YIl+1(t)YIl+2(t) '''Ym+ll(t)f

= [s(x1(t)) ..'S(XIl (t)) s(u1(t)) s(uAt)).. s(um(t))r

11- Formulação do problema
Um re!>UIDO sobre RHONN é apresentado de início,
de modo a explicitar o modelo neural empregado na
parametrização da planta não-linear. A seguir,
estabelecemos a classe de sistemas não- lineares que
serão considerados para a identificação.

é o vetor de entradas para cada neurônio.

0.1- Rede Neural Recursiva de Alta Ordem
(RHONN)
Nesta topologia o estado de cada neurônio é
governado por uma equação diferencial da forma

S( ) é uma função monótona crescente e
diferenciável da forma

1s(x)=,Li _/3x +r ,
l+e

onde u , j3 são números reais positivos e r é um
número real. Esta função é comumente denominada
função sigmoidal e é a mais empregada no âmbito
das redes neurais artificiais. Por exemplo, para
,Li =13=1 e FO temos a função logística e para
,Li =/3=2 e F -I resulta a função tangente
hiperbólica.

Z =[z(11), z(12) "'z(Ir)f é um vetor que contém
as interações de alta ordem entre entradas e estados
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111- Algoritmo de Aprendizado
Considerando-se Apenas Incerteza

Paramétrica
Supondo que o sistema dinâmico descrito por (2.2)
pode ser exatamente reconstruido por uma RHONN,
de (2.1) existem matrizes de pesos W e W11+ 1 de
modo que o sistema (2.2) pode ser expresso por

e substituindo agora (3.4) em (3.7), e manipulando-
a adequadamente, resulta

ri" = eT(ATR+RA)e+ (3.8)

+Z;;WTBT(R + RT}e+

T -T T( T)R+R e+

B=diag[b;] para j=1,2, ...,n, W* E nxn e
Wn*+1 E representam a escolha ótima de pesos
para a RHONN.

Com base em (3.1), um preditor pode ser
naturalmente escolhido como

(3.9)

n { ["-- ]}" [-T I -T ] 1 win+L.J Win: Win+l s;
i=1 1Il+1

Definindo-se
P=R+RT

e escolhendo-se Q de forma a satisfazer

(3.10)

sendo Q e R positiva definidas, conclui-se que
(3.2)

A A A A

X = AX+BWZn +BWn+1Zn+1

onde

1 d I -T win j}+2 dt L.J Win :Win+l r"-i
i=1 Wm+1

(3.13)

(3.11)

(3.14)

(3.12)

11

. Logo, igualando-se

1111

(v-1i":'" K-1i":'" )}+L.J W;n+l fi.21 Win+ 22 W;n+l
1=1

K-1i"-- )}= L.J W;n 11 W;n + 12 Win+l +
;=1

11

termo a termo, obtém-se

=
;=1 j=1 [sx ] j=1

n { ["-- ]}"[- I - ] -1 win= - L.J Win I Win+l s;
i=1 m+l

e o problema então se resume na obtenção das leis
de adaptação para os pesos da rede a partir de
(3.12) .

Expandindo-se ambos lados da equação
anterior tem-se

onde

se
T - T-e PBWZn + e PBTt;.+IZn+l =

n

= -KbiZL {ejPij}
j=1

onde Kb, = K;b;. A expressão (3.14) é uma lei de
adaptação geral para os pesos da RHONN.

Os resultados anteriores podem ser sumariados
pelo seguinte teorema:
Teorema m.I:
Considere o modelo RHONN em (2.1) cujos pesos
são ajustados por (3.14). Então para j= I,2,...,n,

(3.6)

(3.4)

(3.7)

(3.3)

·v( ) T ne,win,win+l = e :.c<e+

I n ]I -T 1 Win+-"[w. I W· ----2 L.J mim r"- i -
i=1 Win+1

sendo

resultando
é = Ae+ BWzn +BWn+1Zn+1

onde W , representam a estimação das
matrizes desconhecidas We W1I+1 respectivamente.

O erro de estado é dado por
e=X-l'{

w=w-w*
fv,.+1 = w,,+1 - n:+l (3.5)

as matrizes de erro paramétrico da RHONN.
Objetivando obter leis de adaptação estáveis

para os pesos da RHONN, consideramos a seguinte
função positiva definida

onde wi - é o vetor de erro paramétrico
Win+1 lxI

da RHONN, R E é positiva definida e K;-I

E é positiva definida.
Derivando-se (3.6) em relação ao tempo,

obtém-se
ri" = éTRe+eTRé+
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1) X,wi eLoo ' eeLoonL]
2) Um dI) = 0, Um = 0 r 0 = O- vetor

1-+00 t-40 C'O

Prova:
1) Conforme mostrado, a lei de adaptação (3.14)
implica (3.11), e portanto V(e,Wi) é ma função
limitada superiormente não crescente no tempo .
Mais precisamente Os V(e,Wi) s V00' para algum
V00 finito e maior que zero tal que UmV = V00 •

Portanto e, wi e Loo e de (3.3) conclui-se que

X e Loo '
Também de (3.11) tem-se

paramétrico Wi tem que convergir para zero. Para
se afirmar isto, outra hipótese de persistência de
excitação [13] tem que ser imposta ao regressor Z.
Com esta nova hipótese satisfeita podemos afirmar
que o erro paramétrico converge para zero em
ausência de erros de reconstrução.

Comentário m.2:
Os corolários Ill. I e m.2estabelecem que as leis de
adaptação considerando-se apenas incerteza
paramétrica apresentadas em [1] e [2] constituem
casos particulares da lei de adaptação generalizada
(3.14) .

•

•

Prova: vide [12].

(3.14) advém Um = 0 .

IV-Algoritmos de Aprendizado Robustos a
Erros de Receastrução

O emprego da lei de adaptação (3.14) em presença
de erros de reconstrução pode ocasionar grandes
valores para os pesos da rede e conseqüentemente
nos erros de estado. Objetivando remover este
empecilho, a lei de adaptação proposta na seção Ill
é modificada para que seja robusta a erros de
reconstrução, sendo propostas três modificações:
I) Na lei de adaptação (3.14) é adicionado um

termo de leakage -o-iKb;wi quando

Ilwill> Mi , com a finalidade de remover a ação
integral da lei de adaptação. Este termo
garante que fora de região Ilwi 11 s M, o vetor
de erro paramétrico decresce exponencialmen-
te, independentemente da persistência de exci-
tação do regressor. Esta modificação é conhe-
cida como switching o-modification [13].

2) A constante . de projeto O; ao se usar o-
modification na lei de adaptação proposta em
I) é substituída pelo termo leil. Esta modifica-
ção é conhecida como e-modification [14] .

3) A constante de projeto O; em 1) é substituída
por um termo leril dado por uma equação
dinâmica. Esta modificação será referida como
a dynamic o-modification.
As últimas ' duas modificações relaxam a

necessidade de se conhecer O"i e M; (cuja escolha
não é imediata), evitando surtos intempestivos
(bursting phenomena) [15] que podem surgir no
emprego da switching o-modification, e melhoram o
desempenho do processo de identificação.

(3.15)
00feTQedt =Vo - Voo <00
o

J

que implica ([eTQedl}' < 00 . e couseqüente-

mente e(t) e L] .
2) Derivando-se (3.11) em relação ao tempo, resulta

V(e,wi'Win+l) = _é TQe- eTQé (3.16)

Logo, usando o resultado I) e sabendo-se que
Z" e Z"+1 são limitados, de (3.4) segue que
é(t) e Loo , e conseqüentemente em (3.16) temos

V e Loo . Aplicando o lema de Barbalat [13], segue-
se que Um e(t)= 0 , e usando este resultado em

Corolário m.i.
Considere o esquema de identificação e a lei de
adaptação apresentada em [I]. Então para i=I,2,
...,n,
1) e., Oi e L<>.-
2) fim ei(t)=O

Corolário m.2:
Considere o esquema de identificação e as leis de
adaptação apresentadas em [2]. Então,
1) X ,W,W;J+J eLoo ' e eLoo nL]. .
2) Um e(t) = 0 , Um W(t) = 0 , Um Wn+At) = 0

Prova: vide [12].
IV.I- Algoritmo de Aprendizado Usando a cr
Modification

•
Comentário m.I :
O teorema Ill.I não implica que o vetor de erro

Teorema IV.I.I:
Considere o sistema descrito por (2.2) e modelado
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por uma RHONN. A seguinte lei de adaptarão para
os pesos da RHONN

IV.3 - Algoritmo de Aprendizado Usando a
Dynamic o-Modification

D

-KbjZL {PÜCj}
j =l
D

-Kb.Z" {p..e.} - cr.Kb.w. se 11"' ·11> M·I L.J 1J J I I I I 1

j =l

Teorema IV.3.I:
Considere o sistema descrito por (2.2) e modelado
por urna RHONN, e a seguinte lei de adaptação para
os pesos da RHONN

garante que para i= 1,2, ...,n,
1) e., Wi E L oo •
2) Existem constantes /L, f.l tais que

f f

file( r)II2di Jif Ilv(r)II2dr
o o

(4.2)

11

= -KbiZL {Pijej } -luilKhiwi
j=l

onde
Ui = -biai - Ciei

c2bi :2: i
./ J14airii

(4.5)

(4.6)

(4.7)

•

(4.9)

(4.10)

Ui = -biU; - CA
(}s, :2:-'-
ai

onde

Comentário IV.I:
A escolha dos elementos Pij da matriz P utilizada
nas leis de adaptação propostas requer o
conhecimento da matriz R. O cômputo da matriz R
é direto, sendo necessário para tal :fim resolver
(3.10) considerando r;;>O para i= I ,2, ...,n. A matriz
Q pertence a uma classe de matrizes que têm a
propriedade de continuarem sendo positivas
definidas após se multiplicar os elementos de suas

•

•

Corolário IV.3.I:
Considere o sistema descrito por (2.2) e modelado
por uma RHONN, e a seguinte lei de adaptação para
os pesos da RHONN

õ,= -riZei -Iai Iriêi (4 .8)

e c., b i são constantes de projeto maiores que zero,
r; é uma matri z positiva definida de dimensão
lxI.

Então para i= I ,2, ...,n, e, '}Vi e
ai E Loo '
Prova: vide [12].

e c., b i , 'i; são constantes 'de projeto maiores que
zero, 1/4 E(rJ,l) e Kb, = Kib, é uma matriz positiva
definida de dimensão LxI.

Então para i= I ,2, ...,n, ei, }Vi e
ai E Loo '
Prova: vide [12].

•

•

(4.3)

f ,

flle(r)112 d t À + JiJllv(r)112dt
o

e := [eI e: ... ell (

11

=-KbiZL {pije j } -ctleilKbiwi
j=l

Prova: vide

IV.2 - Algoritmo de Aprendizado Usando a er
Modification

Teorema IV.2.I:
Considere o sistema descrito por (2.2) e modelado
por uma RHONN. A seguinte lei de adaptação para
os pesos da RHONN

garante que para i=I,2, .:.,n,

o
onde V := [VI V2 . . . vllf e
Prova: vide [12]

garante que para i= I,2, ...,n,
Prova: vide [12].

Corolário IV.I.I:
Considere o esquema de identificação e a lei de
adaptação robusta apresentada em [I]. Então para
i=I,2, ...,n, /
1) e, ,-Oi E Loo'
2) Existem constantes /L, f.l tais que

Prova: vide [12]. •
Corolário IV.2.I:
Considere o sistema descrito por (2.2) e modelado
por uma RHONN. A seguinte lei de adaptação para
os pesos da RHONN

ê i = -Kb.Ze, - cileilKbiê i (4.4)
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diagonais pnncipais por alguma constante de
projeto n l E(O,J) [12].

Comentário IV.2:
Os corolários IV. 1.1 , IV.2.1 e V.3.1 estabelecem
que as leis de adaptação robustas desenvolvidas em
[1]- [3] constituem casos particulares das propostas
na seção IV.

V-Conclusões
Neste trabalho, objetivando-se identificar sistemas
não-lineares via redes neurais artificiais,
desenvolveu-se um novo algoritmo de aprendizado
genérico para topologias de redes neurais artificiais
recursivas de alta ordem. O algoritmo garante a
estabilidade do processo de identificação, mesmo na
presença de erros de reconstrução, e duas de suas
variantes não requerem o conhecimento de um
limitante superior Mi, para a norma do vetor de

parâmetros desejado Ilwt 11 ·
Foi mostrado analiticamente que as estratégias

de identificação em [1]-[3] podem ser consideradas
como casos particulares do esquema geral de
identificação proposto neste trabalho.

Um aspecto importante que convém ressaltar
nos algoritmos desenvolvidos neste trabalho é que,
ao contrário de [1], eles também podem ser
aplicados quando variáveis de estado não estejam
disponíveis para medições, desde que pelo menos
uma das saídas medidas seja tal que a matriz de
transferência entre ela e os parâmetros (pesos da
rede) seja dissipativa ou estritamente positiva real
[12]. Esta peculiaridade, importante do ponto de
vista de aplicação, será reportada oportunamente.
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Abstract: This works compare two methods for signal processing to the monitoring system tool wear.
The Fourier Transform and Linear Predictive Coding (LPC) are applied. The signal of the Current
Sensor, connected to a mil1ing machine, is processed and these results are entered in a Artificial
Neural Net (ANN). The ANN is a feedforward type and the backpropagation algorithm is used to the
learning preces-

Resumo: Este trabalho compara dois métodos de processamento de sinais utilizados como entradas de
um sistema de monitoramento de desgaste de ferramentas, a Transformada Rápida de Fourier e a
Codificação Preditiva Linear ( mais conhecida como LPC ). O Sinal de um Sensor de Corrente,
acoplado a uma fresadora universal , é pré processado para servir como entrada de uma Rede Neural
Artificial (RNA). A RNA é do tipo "feedforward" para o aprendizado é utilizado o algoritmo
"backpropagation".

/

Introdução
A análise do sinal no domínio da frequência é uma
das maneiras mais comuns empregadas para o pré-
processamento dos sinais de um sistema sensorial
acoplado a uma máquina ferramenta, como já
mostrado em [Rangwala-Dornfeld (1990)]. O
Professor Dornfeld e seus colaboradores aplicaram
a Transformada Rápida de Fourier e dela extrairam
as frequências que melhor caracterizassem o
fenômeno do desgaste da ferramenta de corte num
processo de torneamento. O método desenvlvido
por [Whitney (1971)] aplicado para a seleção destas
características. A opção de escolher-se as melhores

j

características do sinal diminuem o número de neuronios
na camada de entrada da RNA, aumentando a eficiencia
do sistema de monitoramento.

A aplicação da Codificação Preditiva Linear (LPC ou
Linear Predictive Coding) para o modelamento dos dados
foi proposta por [Almeida et aI (1997)] apresentando
resultados bastante favoráveis . Aplicada ao sinal do
sensor de corrente, os coeficientes obtidos da LPC da
mesma forma são submetidos à RNA.

Assim, os dois métodos de processamento de sinal são
comparados por meio de uma RNA. Neste trabalho é
apresentado um sistema de monitoramento usando uma
rede neural tipo "feedforward" e para o seu treiamento
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foi aplicado o algoritmo "back- propagation". É
discutida a hab ilidade desta rede em uma operação
de fresamento. A RNA relaciona os efeitos das
var iáçõe s das características selecionadas da TRF e
dos coefici entes da LPC, que alimentam a rede com
a variável de saída , que assume o valor de " I" para
uma ferramenta em bom estado e " - I" para uma
ferramenta desgastada .

Os resultados apresentados da simulação, além da
comparaç ão deste s dois métodos, demonstram que a
RNA pode aprender a identi ficar o desgaste da
ferr amenta utilizando-se de um único sensor.
Oferecendo, assim, uma nova estrutura sensorial a
ser implementada aos esquemas de usinagem que
buscam o aumento da produtividade através do
emprego de sistemas inteligentes na manu fatura.

Descrição do Processo
O tipo de usinagem utilizado como objeto de estudo
se trata de um processo de ranhurado . A máquin a
util izada foi um centro de usinagem de fabricação
espanhola, ANAK-MATIC-2000-CNC. A
ferramenta utili zada foi uma fresa de vinte e cinco
milimetros de diâmetro de dois dentes, de marca
PRESTO. Os corpos de prova utiliz ados eram de
duro-alumínio (17075) .

5 o o o =
===

Figura 1 - Centro de Usinagem
1. Mo tor do Eixo Árvore .
2. Sensor de Co rrente por Efeito Hall .
3. Analisador de Fourier de 4 cana is Tektronix

2642A (usado para aqui sição) .
4. Comunicação Seri al RS2 32.
5. Computador Compatível IBM rc .
6. Comunicação Serial RS232 PC <=> PLC-

CNC
7. Controle Numérico ANAK-MATIC-2000-

CNC.

Como sistema de aquisição de dados é utilizado um
analizador de Fourier Tektronix, com quatro canais

de entrada. O sinal objeto deste trabalho é gerado por um
sensor de corrente por efeito Hall , de marca Sandvik.
Este sensor esta acoplado à alimentação elétrica do motor
do eixo árvore. Apesar de seus dados não serem usados
para este trabalho, uma plataforma dinamométrica, marca
Kistler, também é utilizada para medir os esforços de
corte nos eixos X, Y e Z da máquina ferramenta durante
o processo de usinagem. Por meio desta, se pode
verificar o grau de correlação entre os sinais
correspondentes aos esforços em Newtons , e o sinal do
sensor de corrente no motor do eixo árvore, em Amperes
[Dos Santos at aI. (1996)]

Os parâmetros de usinagem foram determinados de
maneira que a taxa de remoção de . material
correspondente apresentasse ampl a faixa operacional,
permitindo a observação dos diversos comportamentos
que o processo de ranhurado pudesse apresentar. Três
conj untos de sequências temporais abrangendo 72
combinações dos parâmetros apresentados na Tabela I.

Tabela 1 - Pa râmetros de usinagem

Profundidade de Corte, d (mm) 6,10 eiS
Vel oc. de Avanço, f (mmlseg) 80, 100, 120,

ISO, 175 e 200
Velocidade de Rotação, s (rpm) 1200, 1300,

1400 e 1500

Os três conjuntos de sequências provenientes de
usinagens , com as mesmas combinações de d, f e s,
foram obt idos da mesma ferramenta ao longo de toda sua
vida útil , enquanto seu estado de desgaste, classificado
pelo operador; se encontrava nas seguintes regiões: nova,
semi-nova e de desgaste avançado. A frequência de
amostragem foi de 12.8kHz, e as sequências formada s
por 4096 amostras com resolução de 12 bits .

RNA 's Aplicadas ao Processo de Usinagem
A aplicabilidade de Redes Neurais no monitoramento das
condições da ferramenta em um processo de usinagem
foi demonstrada por [Rangwala-Dornfeld (1987)] . Estes
usaram a rede neural para integrar os sinais de um sensor
de emissão acústica e um sensor de força para monitorar
o desgaste do flanco de um inserto durante um processo
de torneamento. As redes foram usadas para o
aprendizado e reconhecimento de padrões, sendo
habil itadas a associar o sinal padrão de um sensor com o
desgaste da ferramenta.

Em [Rangwala-Dornfeld (1990)] é mostrado um sistema
de monitoramento de desgaste da ferramenta em linha
com o processo de torneamento. A rede neural utilizada
foi do tipo perceptron multicamada. O sistema empregou
um sistema multi sensorial (sensor de emissão acústica
(EA) , sensor de força e um sensor de corrente) . Os sinai s
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A aproximação para a dimensão do vetor de medição é
reter somente aqueles componentes do espectro que ·
mostram uma alta sensibilidade ao desgaste da
ferramenta e baixa sensibilidade a ruídos e parâmetros
do processo. Considerando que o vetor de medições é de
dimensão D, o objetivo é selecionar d características que
maximizem um critério que represente a taxa de ruído
das características. As características selecionadas são
componentes de um vetor de características de dimensão
d.A função critério utilizada neste caso usa o conceito da
medição da distancia Euclidiana das intraclasses e é
discutida com muitos detalhes em [Devijver-Kittle
(1982)]. O critério usado no trabalho citado é:

destes sensores foram processados usando um
modelo auto-regressivo (AR) e a TRF. A matriz dos
coeficientes resultantes do AR ou da densidade de
potência espectral passaram, assim, para o bloco de
extração de características. Dentro deste bloco, as
características mais sensíveis ao desgaste da
ferramenta são selecionadas, e estas são então
, alimentadas na entrada da rede neural previamente
treinada para a tomada da decisão final do estado
em que se encontra a ferramenta. O 'algoritmo
utilizado para a extração destas características foi o
algoritmo denominado por "Sequential Forward
Search algorithm", [Whitney (1971)]. O método
utilizado no treinamento off-line foi o "back-
propagation".

J = traço(S;;,1 S b ) (3)

(5)

(4.a)

(4.b)

1Ik (_ -)(_ _)TSb = - X · - X X · - Xk i=1 I I

I Ik (r - )(- - )TS =- X ·.-X· X ··-X·
W r j=1 IJ I IJ I

I I k
S =- w·

W k i=1 )

segue.

onde X ij é o vetor de caracteristica de dimensão m

correspodente a jesirna amostrada iésima classe;
_ I r
X i = - LXij é O vetor médio da iésima classe;

r j=1
_ 1 r
X = k X i é O vetor médio de todas as classes; r é o

número de amostras por classe e k é o número de classes.(2)N = 2(d + 1)

Da combinação dos sensores pode-se dizer que em d S calcula a covariancia interna da matriz de cada
[Rangwala-Dornfeld (1990)] se conseguiu seu Jne IV

melhor desempenho utilizando o sensor de emissão / classe e Sb calcula a covariânica entre as matrizes que
acústica e o sensor de força, 95% de acerto no representam as classes dos vetores das características de
reconhecimento' do desgaste. Com a utilização do dimensão d. Ou seja, S mede a dispersão dos pontos
sensor de emissão acústica em conjunto com o d d d d d IV I ( d d ). e a os entro e uma c asse nova ou eszasra a e
sensor de corrente a taxa de acerto baixou para os S d d' . o
62 %. b me e a istancia entre os agrupamentos,

representando os dados das ferramentas nova ou
do desgastada em uma característica espacial dimensional d.

Intuitivamente, o valor de J representa a razão sinal/ruído
dos vetores de características. Sendo que S IV e Sb são
calculados como seguem nas equações 4 a.b e 5, comoComo foi descrito anteriormente, o sinal do sensor

de é corrente gravado no domínio do tempo e tem
um comprimento de 4096 pontos (amostrado a
12.8kHz). Executando-se a Transformada Rápida
de Fourier (TRF) , reproduz-se a representação do
espectro de potência dos sinais gravados no
domínio do tempo. Considere .o espectro de
potência como um vetor cujas componentes são a
potência do sinal das várias frequências discretas.
Este vetor é denominado por vetor das medições .
Mesmo que a informação valida possa ser contida
em todo 'o vetor de medição, por considerações
práticas, somente alguns destes componentes
podem ser usados para propósitos de treinamento e
associação a padrões. Uma razão importante é que
treinando Um classificador de padrões como o
perceptron, o mínimo número de amostras de
treinamento a ser usado é:-

Seleção das Características
Processamento do Sinal

onde N é o número de amostras treinadas ed o
número de características usadas. Isto é necessário
para limitar o procedimento de treinamento, de
modo que o comportamento da generalização do
classificador seja aceitável [Cover (1965)]. O uso
de "um vetor dimensional grande requer um número
muito grande de padrões de treinamento, e na
maioria dos casos, isto é impraticável ou de elevado
custo.

Neste trabalho 72 vetores de medição (igualmente
divididos entre os estados da ferramenta nova e '
desgastada) correspondentes a várias condições de

usinagem, foram usados para estimar S IV e S b : As
características finais d foram selecionadas usando o
algoritmo Sequential Forward Search" (SFS), [Whitney
(1971)]. O algoritmo trabalha da seguinte maneira:
extraindo-se das características D do vetor de medidas,
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A idéia fundamental é que em um intervalo de curta
duração (dentro do qual o sinal pode ser
considerado estacionário), a sequência original s(i)
pode ser decomposta como:

onde sTi) é a parte autoregressiva (AR) de ordem p
de s(i ), definida como o valor estimado, ou previsto,
de s(i) , com base na combinação linear de seus p
valores passados s(i-k) ,

A Codificação Preditiva Linear
A técnica da Codificação Preditiva Linear (LPC),
por sua estreita relação com a identificação
autoregressiva (AR) de processos, tem como a
vantagem da rapidez de computação. Tem raízes no
processamento do sinal de voz , como cod ificação
para eficiente transmissão e armazenamento, sendo
contudo utilizada em várias outras áreas, como no
processamento ECG [Machado (1995)] e sísmico.

Transportando (8) para o espaço da transformada z,

Se os coeficientes LPC modelam o sinal suficientemente
bem .tal que podemos considerar a sequência residual
como sendo ruido branco de medição, então a parte entre
parêntesis da expressão (9) nos fornece diretamente o
espectro de frequências do sinal s(i) . Portanto, o conjunto
de coeficientes LPC não somente proporciona uma
redução de dimensionalidade (relativamente poucos
coeficientes são necessários em relação ao tamanho da
sequência) bem como mapeia o sinal para o espaço de
frequência (atemporal). Entretanto, para o tipo de
aplicação aqui considerada, onde a sequência residual é
descartada, faz-se necessária uma ordem LPC muito
superior à usualmente adotada para as aplicaç ões
originais desta técnica acima mencionadas. Agrega-se à
isso a debilidade da informação útil embutida no sinal,
que só pode ser exposta através de ordem LPC elevada.
A adoção da codificação LPC em lugar de um
modelamento autoregressivo convencional, como o usado
em [Rangwala-Dornfeld (1990)] , deve-se à sua
eficiência de computação.

p
r(i)=s(i)-s'(i)= L,ck 's(i-k) (8)

.k=O

onde Co=1.
Em sua , aplicação original, como codificação para a
eficiente transmissão de dados, para cada janela
(intervalo) processada, são transmitidos os coeficientes
LPC Ck, bem como a sequência residual r(i) com largura
da palavra (número de bits) bem inferior a da sequência
original, dada sua baixa variância (faixa dinâmica).
Alternativamente, são transmitidos junto com os
coeficientes LPC algumas poucas informações
. do sinal necessárias para sua reconstrução.
Para tais a'plicaç6es, uma ordem LPC ao redor de 10 é
suficiente.

(6)s(i) = s'(i) +r(i)

seleciona-se uma das características que maximize
1. Denomina-se esta característica por ç). No
próximo passo, forme pares de cada uma das
restantes D-l características com çI e calcule o J
de acordo com a equação (3) para cada um destes
pares. O par que maximiza J, é selecionado como
um novo grupo de característica. Este procedimento
é repetido até que todas as características d tenham
sido selecionadas. Pode-se dizer que o algoritmo
SFS seja quase ótimo, pois não garante que a
melhor característica tenha sido selecionada.
Entretanto, este algoritmo é computacionalmente
viável e produz um grupo de característics cuja
razão sinal/ruído é razoávelmente próxima a um
caso ótimo [Dejiver e Kittler (1982)] .

De acordo com o critério da equação (2) , a
dimensão do vetor das características foi escolhido
como sendo 36, ou seja, as 36 frequências que
melhor representam o desgaste serão extraidas sa
matriz de caracteríscas D .

p
s'(i) = L,ak . s(i - k)

k=1

(7)

e r(i) é a sequência de êrro residual. O conjunto
ótimo de autoregressivos ak, que
melhor representa o sinal, é aquele para o qual a
variância de r(i) mínima. Os coeficientes LPC, Ck,
sao definidos pela combinação de (6) e (7) em:

Resultados do Processamento Neural
Pelas duas categorias em que se classificou o estado da
ferramenta para este trabalho, "nova" e "desgastada" ,
optou-se por uma rede neural do tipo perceptron multi-
camada, utilizando o algoritmo de back-propagation para
o aprendizado da rede [Almeida et ai (1997)]. Foi '
utilizado então um aprendizado supervisionado, onde em
sua fase de treinamento se proporciona ' à rede as
entradas como sendo os sinais dos sensores já pré
processados, por uma das técnicas descritas, e suas
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Isobre o conj. de validação Icorrespondentes saídas "I" para a ferramenta em lL..;c;.;l;;.as;.;s;.;.if;.;i.;.ca;.;.ço.;ã;.;o ..,I..;;.;..;;;.;..;...;;...;..;;.;.;J..;...;;;..;....;.;;==.;;;.;;..

bom estado e "-I" para a ferramenta desgastada.

Com os resultados obtidos do algoritmo SFS, para a
seleção das frequências do sinal do senso r de
corrente ' que apresentam uma relação mais direta
com o desgaste da ferramenta, foi feito o
treinamento e validação de uma RNA, a qual esta
definida na Tabela 2.

Não houve aumento no desempenho da RNA via LPC,
quando se acrescentou a estes coeficientes os parametros
de usinagem na entrada da RNA.

Como já se esperava, um melhor resultado para o
desempenho da RNA foi encontrado quando se
aumentou o seu número de coeficientes da LPC para 128,
e se acresentou umacamada oculta, ver Tabela 5.

Tabela 2 - Parâmetros de processamento e
desempenho Tabela 5

desempenho
Parâmetros de processamento e

TRF - Com a Seleção 36
das Características (no
coeficientes)
No . de camadas I
ocultas
la camada oculta 36 neuronios, função tanh
Camada de saída I neuronio , função tanh
Desempenho de 84.72%
classificação sobre o conj . de validação

Ordem LPC (no. de 128
coeficientes)
No. de camadas 2
ocultas
la camada oculta 18 neuronios, funcão tanh
2' camada oculta 6 neuronios, funcão tanh
Camada de saída 1 neuronio , função tanh
Desempenho de 98.83%
class ificação sobre o conj. de validação

Se conseguiu melhorar o desempenho da RNA
usando a TRF como entrada, quando se adicionou
as suas características selecionadas as variáveis do
processo de usinagem (profundidade, taxa de
avanço e velocidade de giro), como se observa na
Tabela 3.

Tabela 3 - . Parâmetros de processamento e
desempenho

TRF - Com a Seleção
das Características + 39
parametros de
usinagem (no coef.)
No. de camadas I
ocultas.
1a camada oculta 39 neuronios , função tanh
Camada de saída I neuronio , função .tanh
Desempenho de 93.06%
classificação sobre o conj. de validação

Aplicando a LPC se obtém os coeficientes
resultantes da compactação do sinal dei sensor de
corrente para cada uma das provas de usinagem
amostradas. Submetendo- o comportamento da RNA
se obteve os resultados da Tabela 4 .

Tabela 4 - Parâmetros de processamento e
desempenho

Considerações Finais
Levando em conta as altas não linearidades contidas no
processo de fresado, se pode dizer que os resultados a
que se chegou são muito bons. Esta clara a necessidade
da compactação dos dados para o um melhor
desempenho da RNA.

O algoritmo proposto para a escolha das características .
de um sinal no domínio da frequência (SFS), involve
uma etapa a mais de processamento que é a TRF.
Enquanto isso com a LPC se consegue um modelo do
sinal diretamente de seu comportamento no domínio do
tempo . Fato este que reduz significativamente o tempo de
processamento do sinal, na fase de seleção das
características, treinamento e validação da RNA.

I
Com a adição dos parâmetros de corte à entrada da RNA
via TRF/SFS se conseguio aumentar o desempenho
desta. O único inconveniente deste processo é quanto a
obtenção do parâmetro profundidade durante o processo
de usinagem .

Enquanto a RNA via TRF/SFS se consegue melhores
resultados com apenas uma camada oculta, com a RNA
via LPC se conseguia semelhantes resultados com no
minimo duas camadas ocultas.

Ordem LPC (no. de 36
coeficientes)
No. de camadas 1
ocultas
l" camada oculta 36 neuronios, função tanh
Camada de saída I neuronio , função tanh
Desempenho de , 80.56%

Como já se comprovou um melhor desempenho da rede
foi obtido com o aumento dos coeficientes da LPC. Isto
mostra que quando a sequência residual foi descartada foi
necessária uma ordem superior de LPC, como discutido
anteriormente.
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Quanto ao processo de usinagem, a informação do
estado de desgaste da ferramenta foi baseada no
julgamento do operador. O conjunto de aquisições
correspondentes ao estado semi-nova foi excl uido
nesta realização devido à natureza subjetiva deste
estado, não tão evidente quanto aos extremos nova
e gasta. A avaliação do estado intermediário é
importante, contudo, porque os parâmetros de
usinagem podem ser continuamente ajustados com
base nesta informação tal a otimizar a qualidade do
produto, e.g., tolerância de dimensões e
característica da superfície.

Como sugestões para futuros trabalhos, seguimos
citando a importância: da implementação do
sistema como processador dedicado DSP para a
rápida detecção de situação de quebra, quando o
processo deve ser imediatamente parado para não
danificar o produto; do aumento da confiabilidade,
robustez e do índice de desempenho através de
estratégias adicionais, como a votação de três
decisões neurais consecutivas, evitando falsas
classificações devido a perturbaç ões momentâneas;
3) inclusão para processamento e detecção neural
de uma faixa de valores intermediários de desgaste
obtidos por um sensor de medição direta de alta
qualidade (somente para treinamento), e a aplicação
do sistema neural resultante para o controle da
qualidade do produto através da correção contínua,
em tempo real, dos parâmetros de usinagem.
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Abstract: This paper presents a study about two basic types of ANN-HMM hybrid systems
(Artificial Neural Network - Hidden Markov Model) for temporal series recognition : (I ) Standard
ANN-HMM hybrid system - based on Maximum Likelihood (ML) criterion, (2) Discriminant ANN-
HMM hybrid system - based on Maximum A Posteriori (MAP) criterion. For a performance anal ysis
the standard ANN-HMM hybrid system is appli ed on the recognition of a particular type of temporal
series, the continuous speech.

Resumo: Este artigo apresenta um estudo sobre dois tipos básicos de sistemas híbridos ANN-HMM
(HArtificial Neural Network - Hidden Markov Model") para o reconhecimento de séries temporais : ( I)
Sistema híbrido ANN-HMM padrão - baseado no critério ML (HMaximum Likelihood"), (2) Sistema
híbrido ANN-HMM discriminativo - baseado no critério MAP ("Maximum A Posteriori"). Para uma
análise de desempenho do sistema híbrido ANN-HMM padrão serão apresentados resultados de sua
aplicação ao reconhecimento de um tipo particular de série temporal, a fala contínua.

1. Introdução
Muitos problemas de reconhecimento de padrões, de
fundamental importância hoje em dia, são de natureza
inerentemente seqüencial. Alguns exemplos incluem o
reconhecimento de movimentos humanos através de
uma seqüência de imagens de vídeo, ou o
reconhecimento de fala contínua através de uma
seqüência de amostras de um sinal de voz.

. Nos últimos anos , vários pesquisadores tem
apresentado soluções baseadas em modelos ocultos de
Markov - . HMM, para o reconhecimento de séries
temporais [I] [4] [5]. Os modelos ocultos de Markov
.são estruturas duplamente estocásticas que tem se
mostrado eficientes, tanto no modelamento estatístico
como temporal de seqüências estacionárias por
partes'. O critério de treinamento mais usual de um
HMM baseia-se no método . da máxima
verossimilhança - ML, porém este método apresenta
um baixo poder discriminativo, uma vez que procura
maximizar a probabilidade de um determinado

São seqiiências que podem ser aproximadas por segmentos
estacionários com duraç ões aleatórias.

modelo gerar uma dada seqüência observada, mas não
minimiza a probabilidade dos outros modelos gerarem
esta mesma seqüência. Um critério mais adequado
para o treinamento de um HMM seria o de
maxim ização da informação mútua MMI
(HMaximum Mutual Information") o qual ressalta a
capacidade de discriminação entre os modelos que
competem entre si. Infelizmente o critério MMI não
pode ser solucionado por análise direta ou por
reestimação [3]. Por outro lado pode-se mostrar que a
MMI é equivalente à máxima probabilidade a
posteriori - ' MAP [3], que é o mesmo método
utilizado por uma ANN otimizada a partir do critério
de minimização do erro quadrático médio - MSE
(HMinimum Square Error") [I]. O termo sistema
híbrido ANN-HMM tem sido largamente utilizado
para sistemas que util izam redes neurais artificiais
como uma alternativa mais eficiente para estimar os
parâmetros de um HMM.

Neste trabalho, será assumido que as
seqüências a serem reconhecidas são formadas pela
concatenação de subseqüências que serão
denominadas de sub-unidades. Em analogia ao
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Figura 1 : Diagrama de blocos dos sistemas híbridos ANN-
HMM padrão e ANN-HMM discriminativo.
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Para o sistema desenvolvido neste trabalho o
corpus de sub-unidades consiste de 36 fones que são
suficientes para representar qualquer sentença, através
de um procedimento de concatenaç ão.

4. Pré-Processamento
O pré-processamento consiste na transformação da sé-
rie temporal s(n) em uma seqüência finita de
símbolos X = {x, Xz.X) '· .. , Xr } , onde cada um destes
símbolos possui uma correspondência biunívoca com
um determinado segmento da série. Esta transforma-
ção procura satisfazer dois objetivos principais : (I)
comprimir o sinal o máximo possivel, sem perda de
informações cruciais ao reconhecimento e (2) facilitar
a discriminação entre diferentes segmentos.

2. Sistemas Híbridos ANN-HMM
Na Figura I é apresentado um diagrama de blocos
com os sistemas híbridos ANN-HMM padrão e ANN-
HMM discriminativo. Segundo este diagrama um
sistema híbrido ANN-HMM pode ser dividido em
quatro partes fundamentais : (I) Definição de um
Corpus de sub-unidades, (2) Pré-processamento
(extração de características), (3) Estimação de
parâmetros (modelamento estatístico), (4) Decodifi-
cação (construção dos HMMs e busca de Viterbi) .

reconhecimento de fala contínua serão adotadas as
seguintes correspondências seqü ências <::>
sentenças , sub-unidades <::> fones. Os dois sistemas
híbridos a serem discutidos neste artigo apresentam as
seguintes diferenças básicas : (I) sistema híbrido
ANN-HrvtM padrão - discriminativo apenas a nível de
sub-unidades, (2) sistema híbrido ANN-HMM
discriminativo - discriminativo tanto a nível de sub-
unidades como de sentenças. Em ambos os sistemas o
reconhecimento de uma sentença será realizado
através da identificação da seqüência mais provável de
sub-unidades.

Para uma anál ise de desempenho do sistema
híbrido ANN-HMM padrão são apresentados
resultados de sua aplicação no reconhecimento de um
tipo particular de série temporal, a fala contínua. Para
treinamento e avaliação deste sistema foi utilizada
uma base de dados constituída .de 100 sentenças
amostradas a 16 KHz e quantizadas com 16 bits ,
totalizando 5,21 minutos de fala.

Neste artigo é apresentada uma descrição
geral dos principais módulos dos sistemas híbridos
ANN-HMM padrão e ANN-HMM discriminativo, são
discutidos tópicos teóricos relacionados e resultados
da aplicação do sistema ANN-HMM padrão no
reconhecimento de 100 frases . A seção 2 apresenta
um diagrama de blocos dos dois sistemas híbridos. As
seções 3 e 4 descrevem, respectivamente, a
necessidade do corpus de sub-unidades e do pré-
processamento. O proced imento para estimação dos
parâmetros estatísticos está descrito na seção 5. A
seção 6 discute o processo de decodificação, deta-
lhando a definição dos HMMs e a busca de Viterbi . O
sistema implementado encontra-se na seção 7.
Finalmente as seções 8 e 9 apresentam, respecti-
vamente, as conclusões e referências bibliográficas.

3. Corpus de Sub-unidades
Será assumido um conjunto finito com N sub-
unidades para representar toda e qualquer série
temporal permitida pelo sistema de reconhecimento.
Estas sub-unidades também serão denominadas de
classes e o conjunto de todas elas será representado
porQ = {cp cz.c),. .. ,cN } .
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Figura 2 : HMM ieft-righ t par a um sentença de L fones .

6. Decodificação

6.] Defínição dos modelos ocultos de Markov
A definição dos HMMs de cada uma das sentenças
(seqüências) a serem reconhecidas consiste em:
• Definir o tipo de modelo a ser utilizado. No sistema
implementado assumiu-se o modelo left -right onde
cada estadocorresponde a uma sub-unidade (fone)
existente na sentença.

P(cilx lI )

p(x"Ic)= P(c) ·p(x lI ) (I)
.I

Sendo X' = {xI>X2,"XM} o sub-conjunto de símbolos
utilizados para o treinamento da rede MLP, então a
probabilidade a priori P(c) pode ser estimada pela
equação (2) :

P(ci) = Ip(Ci ,xk)= Ip(cilx k) ·P(Xk) (2)
Xl: eX ' eX'

Substituindo (2) em (1) e assumindo os símbolos
X k E X' equiprováveis (suposição baseada, no fato
que os símbolos xk não são quantizados), obtém-se :

P(c ilx,J

• Estimar as probabilidades de transição ac c . Para o
, J

sistema ANN-HMM padrão, estas probabilidades
podem ser estimadas segundo o algoritmo de reesti-
mação de Baurn-Welch [4]. Para o sistema ANN-
HMM discriminativo as probabilidades estimadas
pela rede MLP P«I XII'c;'-I) já incluem estas
probabilidades de transição.

No sistema hibrido ANN-HMM padrão
implementado, as probabilidades de transição foram

5.3 Sistema ANN-HMM Discriminativo
O treinamento do sistema híbrido ANN-HMM
discriminativo consiste na otimização dos parâmetros
e de uma rede neural MLP construída para estimar
as probabilidades a posteriori P«IXII ,C;,-I) , isto é, a
probabilidade da classe c ; no instante n, dado o

símbolo XII e a classe c; no instante n - l, Estes
parâmetros podem ser estimados por uma MLP
treinada como um classificador de padrões, onde a
entrada será dada pela concatenação do símbolo x"
com a saída da rede MLP no instante n -1 .

5. Estimação de Parâmetros
Foi descoberto recentemente [1], que se uma ANN for
treinada como um classificador de padrões utilizando
como critério de otimização o erro quadrático médio -
MSE então suas saídas irão aproximar a probabilidade
a posteriori da classe, Ptclassesentradai. Esta aproxi-
mação será .tão mais precisa quanto mais representa-
tivos forem os exemplos de treinamento. Os sistemas
híbridos apresentados neste artigo fazem uso desta
propriedade para estimar, através de uma rede
Multlilayer Perceptron - MLP , parâmetros dos HMMs

5.1 Definições
Para facilitar a compreensão dos desenvolvimentos
matemáticos associados aos sistemas híbridos ANN-
HMM padrão e ANN-HMM discriminativo, serão
utilizadas as seguintes definições :

• Q = {c" c2.c) , ·· ,cN } - Conjunto das N classes (esta-
dos ou sub-unidades com os quais serão construídas
todas as sentenças.
• X = {x"x2.x),· ·,x r} - Seqüência de símbolos de
comprimento T associada a uma sentença.
X " +I' { } S b .. A • X d• 11 _1' = - U sequencla e
de comprimento 2p + I e centrada no instante n.

• M; - /-ésimo modelo oculto de Markov .

•<- a ocorrência do estado ci no instante n.

.. ,c(}- Seqüência de estados de
comprimento T associada a uma determinada
seqüência de símbolos X.

• :} = {C" C 2 , C),' " } - Conjunto de todas as
seqüências de estados de comprimento T permitidas
por todos os possíveis modelos ocultos de Markov.

• 1"; - Sub-conjunto de :}, consistindo das seqüências
de estado de comprimento T permitidas apenas pelo
modelo Mi •

• e -Conjunto de parâmetros estatísticos (representa-
dos pelos parâmetros da rede MLP).
• PO - Representa probabilidade. p(.) - Representa
função densidade de probabilidade e verossimilhaça.

5.2 Sistema ANN-HMM Padrão
O treinamento do sistema híbrido ANN-HMM padrão
consiste na otimização dos parâmetros e de uma
rede neural MLP , construída para estimar as
probabilidades a posteriori P(c; IXII)' isto é, a
probabilidade do símbolo XII pertencer à classe ci .

No sistema híbrido ANN-HMM padrão o
módulo HMM baseia-se no critério ML e necessita de
estimativas das probabilidades a priori p(xlllc;) . Pela

regra de Bayes as probabilidades a priori p(xlllc;)
podem ser obtidas a partir das probabilidades a
posteriori estimadas pela rede MLP :
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fixadas como função das durações médias dos fones
utilizados no treinamento da rede MLP.

• Associar a cada estado, ou uma função densidade de
probabilidade de emissão de símbolos p(xlI/c;) ou
uma probabilidade de transição condicionada ao
símbolo no instante atual conforme o
modelo seja utilizado por um sistema híbrido ANN-
HMM padrão ou ANN-HMM discriminativo,
respectivamente.

6.2 Reconhecimento

6.2.2 Sistema ANN-HMM Padrão

I º Sentença <=> 1_HMM 1 · 1<=> p(XI M I ,8)

2º Sentença <=> I HMM 2 1<=> p(XIM2,8)

O algoritmo de Viterbi é utilizado como uma forma de
viabilizar computacionalmente o cálculo de
P(xl M j , 8). Neste algoritmo não é realizado o

somatório em (6); ao invés disso p(XI M j,8) é
calculado considerando-se apenas a seqüência de esta-
dos C E'!; com maior probabilidade de gerar X .

P(XI Mj>8)
Max{P(XIC, M j ,8) · P(q M j,8)} (10)
Cer ,

6.2.3. Sistema ANN-HMM Discriminativo

1ª Sentença <=> 1 BMM! J<=> P(Mtl X, 8)

2ª Sentença <=> I HMM2 I<=> P(M2 IX,8 )

(4)

Kª Sentença <=> I HMMK I <=> P(MKIX,8)

Considere o desenvolvimento proposto por
[1]. Escrevendo P(M;I ,X,8) em termos de
probabilidade marginal, resulta:

(11)M; = ArgMax P(MjIX,8)
M· •

J

Figura 4 : HMMs para cada uma das K sentenças a
serem reconhecidas e suas respect ivas probabili-
dades a p osteriori dad a a seqüência de símbolos X.

O processo de decodificação do sistema
híbrido ANN-HMM discriminativo consiste em
determinar o modelo oculto de Markov M, que
maximiza a probabilidade a posteriori P( M; IX, 8) ,
isto é, a probabilidade do modelo de Markov M,
dada a seqüência de símbolos X = {xl'x2 , ••• ,x r } e os
parâmetros estatísticos 8 .

P(MiIX,8) = I P(C, MiI X,8) (12)
CE:!

= I P(qX,8) · P(MjIX,C,8)
CE3

Assumindo que M, não precisa ser condicionado a X
se C for especificado e que. ; n r j = 0 \:f i * j ,

Manipulando (5) pode-se escrever :

p(XI M;,8) = I p(XIC, M;,8)· P(q M;,8) (6)
Cer ,

Csr ,

M, =ArgMaxp(XIM;,8)
M j

Para expressar p(XI Mj>8) em termos de
parâmetros dispon íveis, considere o desenvolvimento
a seguir. Escrevendo p(XI M j ,0) em termos de
probabilidade marginal, tem-se :

I Kª Sentença <=> [ HMMK I <=> p(XI MK,8)

Figura 3 : HMMs para cada uma das K sentenças a
serem reconhecidas e suas respectivas verossim i-
lh anças de gerarem a seqüência de símbolos X.

O processo de decodificação do sistema
híbrido ANN-HMM padrão consiste em determinar o
modelo oculto de Markov M j , dados os parâmetros
estatísticos 8, que apresente a maior verossimilhança
de gerar a seqüência de símbolos observados
X = {xl'x2 , ... ,x r } , isto é:

P(q M j>8) pode ser determinado a partir das então:
probabilidades de transição, P(MjIX;8) = I P(qX,8)

Cer ,
(13)

P(XI C, M j , 8) pode ser reescrito como :

p(XIC, M;,8) = p(xIIC, Mj , 8 ) · p(x 2IC, M; ,8,x l ) ·

... p(xrIC, M;,8,x r_I, .. ,x ,) (8)

Considerando-se os símbolos estatísticamente
independentes e lembrando que a probabilidade de
emissão depende apenas do estado atual, então :

r
p(XIC, M j,8) = ITp(xlllcll, M j>8) (9)

11: 1

porque neste caso P(M;IC,8) = O \:fC j e
P(M;IC,8) = I \:fC E'!;.
Reescrevendo P(qX,8) como

P(q X, 8) = p(CI
I
, c; ," ,cri X, 8) (14)

= ,8) ·
. .. . , .. ·,C l

l ,8)
e considerando um modelo de Markov de 1ª ordem
(estado atual condicionado apenas ao estado anterior)
e também assumindo que o estado cj no instante n
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está condicionado apenas aos 2p + I símbolos
adjacentes a ele (o símbolo atual, os p anteriores e os
p posteriores), então (14) pode ser aproximado por:

T

P(q X,0) ""n ,0) (15)
0=1

A solução de Viterbi de (13) pode ser expressa por :

P(M;IX,0) ""Max P(qX,0) (16)
Csr ,

Sendo CIO= {c;.. ,<,"',<} a seqüência de estados
definida pelo algoritmo de Viterbi, então utilizando
(15) e (16) pode-se escrever P(M;IX,0) como :

T

P( M;IX,0) ""n P(c::.1 ,0) (17)
n=1

7. Sistema Implementado

Nesta seção é apresentado o sistema híbrido ANN-
HMM padrão que foi implementado para o reconheci-
mento de sentenças dependente de locutor. O experi -
mento utilizou 100 sentenças, mas o sistema tem a
flexibilidade de reconhecer quaisquer outras,
necessitando apenas que o usuário forneça a sua grafia
fonética.

No sistema as sentenças são inicialmente
analisadas peja rede neural MLP, quadro a quadro,
sem nenhum sincronismo com a segmentação. A cada
10 ms um novo conjunto de coeficientes mel-cepstrais
[4] é calculado (pré-processamento) e, junto com os
três conjuntos anteriores e três conjuntos posteriores,
submetidos à rede MLP. As saídas da rede são
convertidas em probabilidades a priori e montados
100 HMM's, um para cada sentença. Em seguida
aplica-se o algoritmo de Viterbi a cada um dos
modelos ocultos de Markov com o objetivo de
identificar aquele com maior probabilidade de gerar a
elocução em análise. Como resultado final foi obtido
uma taxa de acerto de 100%.

7.1 Base de Dados

A. Fones - Corpus de Sub-unidades
A base de dados (conjunto de 100 sentenças) foi seg-

em 36 fones segundo critérios estabelecidos
por especialistas do Laboratório de Fonética Acústica
e Psicolingüística Experimental (LAFAPE) do Institu-
to de Estudos da Linguagem (IEL) da UNICAMP.
Para o treinamento da rede MLP foram definidos dois
sub-conjuntos a partir do conjunto total de fones.
• Sub-conjunto de treinamento : consiste de 80% dos
fones ·totais. Estes fones foram escolhidos aleatoria-
mente e utilizados para o treinamento da rede .

• Sub-conjunto de validação : consiste dos 20%
restantes e é utilizado para avaliar o desempenho da
rede (validação cruzada) e para evitar a ocorrência
de "overfitting" (perda da capacidade de
generalização).
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B. Sentenças
As 100 sentenças que constituem a base de dados
utilizada neste trabalho apresentam uma diversidade
muito grande de duração e de palavras, mostrando-se,
portanto, bastante úteis para a avaliação do sistema. A
sentença mais curta é composta por uma palavra e a
mais longa por quarenta palavras. A Tabela I mostra
algumas destas sentença.

Tabela 1 : Exemplosde algumas se-itenças utilizadas
I O saldo é suficiente
2 O saldo de sua conta é suficiente
3 Todos os bancos devem fazer a atualização cadastral até

31 de dezembro
4 Todos os bancos devem fazer a atual ização cadastral de

seus clientes até 31 de dezembro

7.2 Rede Neural MLP
• Algoritmo de treinamento back-propagation
padrão.

• Número de entradas : 84, correspondente a 7
quadros de 10 ms, com 12 coeficientes rnel-cepstrais
por quadro.

• Número de neurônios na camada escondida : 70,
escolhido segundo um compromisso ent re o
desempenho da rede e o tempo de processamento.
• Número de saídas : 36, correspondente ao .n úmero
de fones.

• Funções não lineares : q>( vi) = (I + exp(-vj ))-1 .

• Normalização dos dados de entrada: foram
normalizados de modo a resultar um desvio padrão
c = 0,5 fazendo com que 95% dos dados estivessem
entre -1,Oe 1,0.
• Pelo fato da otimização não ter garantido um míni-
mo global e para poder interpretar a saída da rede
y(j, n) como uma medida de probabilidade, foi rea-

lizada uma normalização para que : Ly(j,n) = I .
....i

7.3 Reconhecimento de fones
Após 227 épocas, os percentuais de acerto da rede
MLP para os sub-conjuntos de treinamento e de
validação cruzada foram'

Tabela 2 : Percentuais de acertoda redeMLP
Sub-conjunto de treinamento Sub-conjunto de validação

86,6% 71,2%

7.4 Reconhecimento de sentenças
A Figura 5 mostra a saída da rede MLP para a
sentença " O saldo é suficiente", convertida em
probabilidades a priori p(xlllc) . Cada linha desta
matriz indica as probabilidades dos símbolo xlI's
serem emitidos pela classe (estado) cj . Nesta Figura
os tons de cinza indicam o valor das probabilidades a
priori; quanto mais intenso (mais escuro) o tom de
cinza, maior o valor da probabilidade.
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A Figura 7 mostra curvas com as probabilidades
resultantes da apresentação das sexta frase aos vinte
primeiros modelos, considerando-se dois casos : (1)
probabilidades de transições fixas e iguais a 0,5 , (2)
probabilidades de transições como função das
durações médias dos fones, caso em que aumenta a
capacidade de discriminação do sistema.

Figura 5 : Saída da rede MLP para a frase "O saldo é
suficiente" convertida emprobabilidades a priori.

8. Conclusões
Este artigo apresentou um estudo sobre sistemas
híbridos ANN-HMM para reconhecimento de séries
temporais . Foi dado ênfase à diferenciação entre
sistemas discriminativos apenas a nível de sub-
unidades (ANN-HMMpadrão) e sistemas discrimina-
tivos tanto a nível de sub-unidades como de sentenças
(ANN-HMM discriminativo) . .· Ressaltou-se a simpli-
cidade dos procedimentos de estimação de parâmetros
dos HMMs através de ANN. Aplicou-se o sistema
híbrido ANN-HMM padrão ao reconhecimento de um
tipo particular de série temporal , a fala contínua.

Como resultado da aplicação do sistema
ANN-HMM padrão no reconhecimento de sentenças,
pode-se considerar que os resultados foram bastante
animadores. A rede MLP apresentou um desempenho
razoável, 71,2% para o reconhecimento de fones e o
alinhamento temporal realizado pelo HMM conseguiu
um resultado de 100% para o reconhecimento de
frases . Os resultados aqui apresentados referem-se a
uma base de dados de um único locutor, mas o
sistema proposto pode ser perfeitamente adequado ao
reconhecimento independente de locutor, bastando
para isto treinar a rede MLP com um base de
múltiplos locutores.

Como trabalhos futuros pretende-se imple-
mentar o método de reestimação de probabilidades a
posteriori proposto por [2] e repetir o experimento
apresentado neste artigo, porém, utilizando o sistema
híbrido ANN-HMM discriminativo.

200 :n o

(b)

la 100 120 ,.0
Illmbo1c11l

(a)

Nas Figuras 6.a, 6.b, 6.c e 6.d são mostrados os
modelos e os alinhamentos realizados pelo algoritmo
de Viterbi, relativos , respectivamente, às frases "É
suficiente" (12 fones), "Isto é suficiente" (16 fones),
"O saldo é suficiente" (18 fones) e "O saldo de sua
conta é suficiente" (27 fones), quando a seqüência de
símbolos recebida pelo sistema corresponde à frase
"O saldo é suficiente".

(c) (d)
Figura 6 : Símbolos da frase "O saldo é suficiente"
avaliados nos HMM's (a) "É suficiente", (b) "Isto é
suficiente" , (c) "O saldo é suficiente" e (d) "O saldo de
suacontaé suficiente".

fonu

As probabilidades calculadas ao longo dos
caminhos de Viterbi, apresentados na Figura 6,
confirmam que o modelo correspondente à Figura 6.c
é o que tem a maior probabilidade de gerar a
seqüência de símbolos correspondentes à frase : "O
saldo é suficiente"

1 ' ::l1 I 1 1 · - a i} = 0.5 :
0.95 I - - "I - - 1- - - 1- o- a ij =.função das durações médias :
0 .9 J - - .L - - I _ 1- dos fones

I
0.85

P(XIM;.0 )

10 12 14 16 18 20

Números das frases

Figura 7 : Resultados da apresentação da sexta frase aos 20
primeiros HMMs considerando-se dois casos: (I) a ij = 0.5;
(2) aij função das durações médias dos fones.
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Abstract. Although neuro-fuzzy models and other similar modeis have great flexibility they
also have drawbacks, especially for systems which have high uncertainty associated . This paper
points out which are the major drawbacks of neuro-fuzzy models and proposes a methodology
to design fault detectors in uncertain systems using neuro-fuzzy models. The coolíng coil of an
air-conditioning system is used as an example.

Resumo. Apesar de modelos neuro-fuzzy e outros modelos similares apresentarem grande flexi-
bilidade, esses também apresentam desvantagens , especialmente para sistemas associados à altas
incertezas. Esse artigo aponta quais são as principais desvantagens e propõe uma metodologia
pará o projeto de detectores de falhas em sistemas incertos utilizando modelos neuro-fuzzy. A
serpentina de resfriamento de ar -condicionados é utilizado como examplo.

1 Introduction
Over the past two decades model-based methods of
Fault Detection and Diagnosis (FDD) have achieved
significant results (Willsky, 1976; Patton et al., 1989).
The methods for model-based FDD are based on
analytical redundancy which includes methods like
parity equations, diagnostic observers and Kalman
filtering. Because very accurate mathematical de-
scription of systems are rarely available , these meth-
ods must incorporate some form of robustness against
uncertainties , i.e. they must be insensitive to mod-
elling errors, unmodelled disturbances and mea-
surement noise which in practice are always present
and could be a source of false alarms . Robust
FDD methods have been reported. However, these
model-based methods can work only for systems
thatare information rich i .e.:

have high uncertainty, and the term uncertain sys-
tems will be used to designate them. We will con-
sider a system as uncertain if it has most of the
following characteristics:

• physical models or semi -physical models ar e
very difficult to obtain;

• sensor measurements are due to in-
accuracies or noise;

• sensor measurements are incomplete (not all
variables necessary for the modei are measured) .
Missing measurernents must be estimated or
assumpt ions must be made about them;

• training data is difficult to obtain due to a lack
of control of some input variables..

• thkse 'systerns are linear or linearizable;

In this work, instead of inforrnation rich sys-
tems, we will be focusing on FDD for systems that

-
• approximate physical modeis or semi-physical
modeis can be obtained;

Analytical models are in practice hardly avail-
able for this class of systems, especially if the sys-
tem exhibits nonlinear static and dynamic behaviour,
therefore it might be more natural to consider meth-
ods based on either pattern recognition or knowl-

• sensor measurements are complete (all vari- eâge based approaches. In recent years, Artificial
ables necessary for the model are measured), Neural Networks (ANNs) have arisen as a
accurate and recorded at frequencies much higher that be used to perform pattern recognition.
than the process fluctuations· Some examples of the use of ANNs for faul t di-

, agnosis are: (Himmelblau et al., 1991 ; Sorsa et
• uncertainties can be somehow modelled. al., 1991) . Fuzzy modeis have also been used for

fault detection and diagnosis in uncertain systems.
They can take account of the uncertainties asso-
ciated with the description of the behaviour and
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E[(y - h(x))2j, (3)

r P(x,y)(y - h(X))2dxdy, (4)
JX XY

I[h]

I[h] = E[(ho(x)"- h(X))2]+ E[(y - ho(X))2j,
(5)

that the learning algorithms and the mathemat-
ical analysis of the AMNs can also be used for
neuro-fuzzy models. This means also that they
share the same drawbacks. The main issue is that
the number of basis functions and the associated
amount of training data required grow exponen-
tially as the number of input variables grows lin-
early. This property is known as curse of dimen-
sionality (Bellman, 1961) and it limits the use of
these modeis to low dimensional problems.

defined as the expected risk .
The expected risk can be decomposed in two

parts:

where ho(x) is the regression function ho(x) =
E[ylx] .

From Equation 5, it is possible to conclude
that ho (x) minimizes the expected risk and is there-
" fore the best estimator, since ho(x) is an unbiased
estimate. The second term of Equation 5 is the
variance of y and cannot be influenced by the de-
sign of the estimator h(x).

In practice, P(x,y) is unknown and I[h] can-
not be evaluated. Because only the training data

(2)

ANDxn

Q
h(x) =L Wq<p;(x),

q=l

Ruleq :

IF X l is Ai AND X2 is Ai AND
is Ar. THEN y is wq ,

2 Neuro-fuzzy modelling
A neuro-fuzzy system is a modelling approach that
performs a mapping X C IRn --+ IR, where Xis the
input domain. The model can be interpreted as a
rulebase comprising of Q fuzzy production rules of
the following form:

more easily incorporate the expert knowledge avail-
able about the system. Fuzzy models may assume
many different forms and can be used in qualitative
model-based, pattern recognition and knowledge-
based methods. Some examples are: (Terpstra et
al., 1994; Dexter, 1995). Although methods based
on neural networks or fuzzy systems have good
properties, they have drawbacks as well. This ar-
ticle discusses this issue and proposes a possible
methodology for fault detection in uncertain sys-
tems using neuro-fuzzy models. The cooling coil of
Heating, Ventilating and Air-Conditioning (HVAC)
systems is used as an example.

2.1 Learning from examples: the limita-
tions of estimators designed with neuro-
fuzzy modeIs

Estimators designed with neuro-fuzzy modeis have
intrinsic limitations due to their finite representa-
tional capacity and the use of a finite training data
set . These limitations are responsible for the gener-
alization errors of the model, when it is used with
data that was not presented during the learning
process o Geman et alo (1992) use the bias/variance
error decomposition to analyse the learning process
of feedforward networks. This result is quite gen-
eral and can be extended to other approximation
techniques such as neuro-fuzzy models . The main
aspects of this result are summarized here in or-
der to highlight the importance of model structure
selection and representative training data.

Given adata set V = {(Xi, Yi), i = 1, . . . ,N},
where x is the independent variable and y is the re-
sponse, obtained by sampling N times the set X xY

I: Q W <P (x ) according to a probability distribution P(x , y) . An
h(x) = q=;l q q, (1) estimator will be any function h : X -+ Y where

I:q=l <Pq(x) the parameters are estimated using V .
h h' X IRn IR _ ( )T The mean squared error of the estimator h is
w ere . C n --+ , X - Xl , " " Xl , . .. , X n E given by the functional:
X , <Pq (x ) = TII=1 <PAr (Xl) is a tnultidimensional
membership function .

Equation 1 can be rewritten as:

where q = 1,2, .. . ,Q, Xl (l = 1,2, . . . ,n) are the
inputs variables, y is the output variable, Ai are
linguistic terms defined by membership functions
<PAr (Xl) and W q is a scalar value associated with the
output variable. For each x, the output y = h(x)
can be calculated as:

where
) <Pq(X)

'f/q X = ( i '
L.Jq=1 'f/q X

are normalised multidimensional functions. The
resultant equation is the general form for a class
of neural networks known as Associative Memory
Networks (AMNs) that includesneuro-fuzzy mod-
els, B-spline networks , Cerebellar Model
lation Controller (CMAC) , which are lattice net-
works, and Radial Basis Functions (RBF)(Brown
and Harris, 1994). In the context of associative
. memory networks <P*(x) are called basis functions
and parameters wq are called weights. The equiva-
lence between neuro-fuzzy models and AMNs means
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set V is provided, the expected risk must be ap-
proximated by the empirical risk:

The problem of finding a regressor h that minimizes
the empirical risk is ill-posed because an infinite
number of solutions may existo To avoid this , we
must consider a family of parametric functions for
the estimators. Neuro-fuzzy modelswith Q rules
will be chosen and represented by hQ,N(X). The
index N means that the parameters were estimated
using a set V with N elements.

The error between the regression function ho (x)
and the estimator hQ,N (x) will be called the gen-
eralization error:

where Ev represents expectation over the ensemble
of all possible V.

The generalization error can be decomposed in
two parts, named bias and variance (Geman et al.,
1992):

Ev[(ho(x) - hQ,N(X))2] = [hQ ,N(X) - ho(X)]2+
" ,v

(BI AS)2

1 n 2; L [hb,N(X) - hQ,N(X)]
j=l

v
VARIANCE

where n is the number of estimators in the popula-
tion and hQ,N(X) is defined by:

hQ,N(X) = t hb,N(X), (7)
j=l

Each estimator hb ,N(X) is supposed to be designed
with an independent training data set i» , The
bias measures the extent to which the average (over
all sets) of the neuro-fuzzy models differ from the
desíred function ho (x) , and the variance measures
the extent to which the network function hQ,N(X)
is sensitive to the particular choice of data set.

The number of rules Q represent the power
of approximation (or hypothesis complexity) of the
hypothesis class: if Q increases, the power of ap-
proximation increases. The bias and variance, and
therefore the generalization error, depend on the
complexity. The fundamental trade-off, known as
the bias/variosice dilemma, is that as complexity
increases, bias decreases and variance increases; as
complexity decreases, bias increases and variance
decreases. Therefore, the empirical risk can never
be made zero.

414

3 Training data issues
The first step for the leaming process is to col-
lect representative training data. For many pat-
tem recognition problems using neural or fuzzy ap-
proaches, like fingerprint recognition, collecting train-
ing data may be a straightforward task. For identi-
fication of a non-linear dynamic process, collecting
training data is usually a very difficult task.

The only way to identify a very accurate neuro-
fuzzy model is to collect training data that covers,
the whole input subspace, X C m.n where the pre-
diction is desired. For this purpose, the first step
is to choose an appropriate input excitation signal
u(t) for the plant or for the simulation that repre-
sents the behaviour of the system.

In the case of dynamic models, the vector of
input, x, to the neuro-fuzzy model, is related with
the past time information of the input u(t) and the
output y(t) of the system, for example, if a first-
order model is used:

f

x = [ y(t - 1) u(t - 1) ] T .

To cover the entire sub-space X C m.n , it is nec-
essary to drive the output y(t) in a range of the
input space using just the input u(t).The presence
of past values of the output of the system, y(t) ,
as neuro-fuzzy model inputs constitutesà major
concern because some values of y(t) can be very
difficult to reach. In practice, training data will be
always incomplete so prior knowledge plays a ma-
jor role In the case of static models, past values of
inputs and outputs are not used. In general, the .
inputs of the system are used as model inputs:

x = u(t) .

In this case, uniform training data can be gener-
ated in an open-loop configuration for the whole
input sub-space, if inputs of the system u(t) can
be arbitrarily selected.

4 An example Dfan uncertain system: cool-
ing coils of air-handling units

Figure 1 illustrates an schematic diagram of a cool-
ing coil subsystem. The main components are a
combined heat exchanger and a three port valve
with actuator. The physical characteristics of the
cooling coil depends on the material of the tubes
and many geometric features. The cooling coils
studied here are one of the sub-systems of Heating,
Ventilating and Air-Conditioning (HVAC) systems.

The main variables are:

1. inlet air temperature Ti (Oe),

2. outlet air temperature To (0C),

3. valve control signal U e ,
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Figure 1: Cooling cail.

4. air mass flow rate m (kg/s),

5. air ab solu te humidity { (kg/kg) ,

6. chilled wate r supply mass flow ratemcw s (kg/s),

7. chilled water supply temperature Tcw s (OC).

The air enters the coil itself at temperature
Ti and is cooled by the chilled water as it flows
through the heat exchanger. The air leaves the coil
with a temp erature given by To. The input-output
relationship of the coil can be expressed as:

The valve control signal controls the chilled water
supply flow rate . If the valve is closed (uc = O) the
air is not cooled. If the valve is open (u c > O) the
air is cooled and the value of the outiet temperature
To depends not only on the state of the cooling
coil given by the valve control signal uc , the chilled
wate r supply mass flow rate mCW Sl and the chilled
wate r supply temperature Tcws , but on the state
of the inlet air given by the inlet air temperature
Ti , the air mass flow rate m, and the air absolute
humidity { .

Developing a model for the cooling coil in an
air-handling unit is not an easy task. The sources
of un certainty that are related to the modelling and
testing of cooling coils are:

• the chilled wate r supply temperature Tcw s and
the chilled water supply flow rat e mcw s are
usually not measu red . Usually, both var iables
Tcw s andmcw s are assumed to be constant but
in practice they can have some fluctuations .
The outlet temperature To is particularly sen-
siti ve to fluctuations of these vari abl es;

• measurements reflects only the state of the air
in the neighbourhood of the sensor and not for
the whole section of the duct ;

• the outlet air temperature To is not usually
measured. is measured instead. In this case,
Tomust be est imated from other temperatures;

• the air absolute humidity 'Y is not usually mea-
sured directly, the relative humidity RH is mea-
sured instead. Using Ti and RH it is possible
to calculate approximately the dew point tem-
perature Tdew that is correlated to {;

• during normal operation, the data collected is
not complete enough to build a parametric or
non-parametric model; .

• during normal operation, the frequency con-
tents of input signals of cooling coils are not
complete enough to build a model that can be
reliable at all possible frequencies;

• test signals for identification can not be easily
generated as the state of the inlet air depends
most on weather conditions.

Some mathematical models of cooling coils have
been developed for in simulation programs for HVAC
systems. These are usually complex mo dels that
rely on iterative solutions. Due to their complexity,
these models are only suitable for off-line simula-
tion of HVAC systems. Less complex modeIs must
be developed before on-line fault detection can be
viable.

5 The proposed methodology
In the following, a methodology to design fault de-
tec tors of cooling coils which use neuro-fuzzy mod-
eIs is proposed. As the modelling of cooling coils
presents int rinsic difficulties due to the st rong de-
pendence on training data these are the main issues
addressed .

5.1 Static modeIs of cooling coils
As already pointed, during normal operation the
frequency contents of input signals of cooling coils
are not complete enough to build a model that
can be reliable at all possible frequencies. In fact
the frequencies of input signals are very low and
there is always a significant amount of points in
near steady-state during operation. As the most
common faults of cooling coils introduce changes
in st eady-state behaviour, static neuro-fuzzy mod-
els can be used to detect faults. This implies in
neuro-fuzzy models with lower complexity and by
consequence less training data is required. The ef-
fects of any loss of accur acy during transients can
be avoided by using a transient detector to elimi-
. nate those portions of data which cannot be repre-
sented adequate ly by a st atic model.

5.2 Normalised modeIs of cooling coils

Most of the models of cooling coils do not use the
chilled water supply flow rate mcw s and temp era-
ture Tcws as these ar e not usually measured. They
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(9)

are made constant in the mode!. Therefore the
I

model in this case can be represented by:

To = f(Ti,m,u c , ' ) ' ,
I

An alternative model of the cooling coil, which re-
duces the number of inputs from four to three,
makes use of variables normalised with the design
. parameters of the plant (Dexter and Benouarets,
1995a) . This model can be represented by:

11
I
i
I

I bt
I

8 I
!
I

'- - '

Figure 2: The fault detection scheme.

where:

is called the air-side approach. Ti is the inlet air
temperature, To is the outlet air temperature, Tcw s
is the chilled water supply temperature and,

normal operating conditions because some of the
inputs are related to weather conditions. Also, the
data may be corrupted by noise and unmodelled
disturbances.

The solution for this problem is to fuse the par-
tial data from the real plant with the prior knowl-
edge provided by a generic modelo This is achieved
by initialising the weights of a specific model with
the values of the weights of the generic model and
then updating them with partial data from the
correctly operating actual planto Methods based
on Least Squares algorithms has been proposed to
combine prior knowledge and partial training data
(Maruyama, 1997). The resultant model is an en-
hanced model with characteristics elose to the ac-
tual plant at operating conditions where training
data recorded from the actual plant is available.
In regions where no data from the actual plant is
available, the model has characteristics inherited
from the generic mode!. Using this method, the
model can be continuously updated and its be-
haviour will tend to that of the actual plant as
more steady-state data representing correct oper-
ation are recorded. The generic model as proposed
by (Dexter and Benouarets , 1995a) represents a
elass of plants. In (Maruyama, 1997) a generic
model of cooling coils is designed with data gen-
erated using simulations of four different specifica-
tion af plants. The rationale behind using more
than one specification of plants is that if there is
uncertainty about the behaviour of the actual plant
is better to inelude many plants of different be-
haviour. Using Least Squares, the pàrameters es-
timated are the average of all plants. For cooling
coils , the normalised model is very suitable to gen-
erate generic models as different sizes of coils can
be similar due to the norrnalisation.

5.4 Fault detection scheme

Figure 2 shows a schematic diagram of the fault
detection scheme.

The fault detector uses a static neuro-fuzzy
models of correct operation to generate residuals.
Abnormal operation is detect ed when the residu-
als , generated by camparing the measured output
of the actual plant with that predicted by the mod-

(12)

(13)

(11)

(10)

is the normalised air mass fiow rate wherem is the
air mass flow rate, and mmin and mmax are respec-
tively the minimum and the maximum design air
mass flow rates. The use of the chilled water sup-
ply temperature, Tcw s , in the normalisation allows
the model to be used for different values of Tcw s .
The training data for these models is generated us-
ing the same method as before, and converted into
normalised variables using Equations 11-13. The
use of a normalised mo del also contributes to re-
duce the complexity of the model and therefore the
requirements of training data. One disadvantage is
that the training data is incomplete for some re-
gions due to the use of the outlet temperature To
to generate the input variables.

is called wetness condition. Tdew is the dew-point
temperature and is a user selected parameter
whose value accounts for' the uncertainty in assess-
ing the wetness of the coil:

5.3 The modelling process

The parameters of the neuro-fuzzy models can only
be estimated if representative training data cover-
ing the whole operating space of the actual plant
is available. Representative training data can usu-
ally only be generated by simulations because the
inputs to the simulations can be chosen arbitrar-
ily. However, the training data generated by sim-
ulations .is sensitive to mo del mismatch. . For the
cooling coil, representative training data from plant
operation is particulanly difficult to obtain under
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els, exceed a threshold value which varies with the
operating point , so as to take account of the mod-
elling errors.

5.4.1 Threshold evaluation
The threshold in each part of the operating space
is evaluated using the following expression ,

where x is the input vect or. The local threshold
thrq must be calculated adequately considering un-
certainties, modelling errors and unmodelled dis-
turbances.

5.4.2 Preprocessor
T he pr eprocessor consists of a moving average fil-
te r and a t ransient detecto r. The filter removes any
high frequency measurement noise and short-terrn
variations caused by unmodelled dist urb ances , so
that the underlying longer term variations in the
st ate of the system may be observed . The tran-
sient detector calculates the average acti vity of each
of the meas ure d vari ables, over a rect angular win-
dow, to locate those sections of the data where the
system is near enough to steady-state for a st atic
mod el to be used for predict ion.

5.4.3 Comparator
This block compares t he average measured outputs,
y (t) wit h the predicted output fj(t) given by each
neuro-fuzzy model with the aver age values as in-
puts , i.e. , fj (t ) = h(x) . The comparato r sets a fault
flag whenever residuals exceed the threshold value,

Conselho Nacional de Desenvolvimento CientÍfico
e Tecnológico under grant no.200234/92-7.

References
Bellman, R.E. (1961) . Adaptive cotiirol processo

Princeton University Press.

Brown, M. and C.J . Harris (1994). Neurofuzzy
adaptive modelling and con trol. Prentice-Hall .

Dexter, A. L. (1995). Fuzzy model-based fault di-
agnosis . IEE Proceedings , Pt. D 142(6) , 545-
550.

Dexter, A.L. and M. Benouarets (1995a). Generic
mod elling of hvac plant for fault diagnosis. In:
4th IBPSA Int. Conference. Madison, Wiscon-
sin, USA.

Geman , S., E . Bienenstock and R. Doursat
(1992). Neural networks and the bias/variance
dilemma. Neural Computation 4 , 1-58.

Himmelblau , D.M., RW. Barker and W. Sue-
wat anakul (1991) . Fault classification with
the aid of artificial neural networks. In :
IFAC/IMACS Symposium on fault detection
and safe ty for technical processo Baden-B aden.
pp. 369- 373.

Maruyama, N. (1997). Faul t detection in uncertain
syst ems using neuro-fuzzy modelling. PhD
thesis. Department of Engineering Science,
University of Oxford.

Patton, RJ ., Frank, P .M. and Clark, RN., Eds.)
(1989). Fault diagnosis in dynamic systems,
theory and applications. Prentice-Hall.

Ifj(t ) - y (t)1 > thr(x ).

6 Conclusions

Sorsa, Timo, Heikki N. Koivo and Hannu Koivisto
(15) (1991). Neural networks in process fault di-

agno sis. IEEE Transactions on Systems , Man
and Cybernetics 21 (4) , 815-825.

This paper has point ed out that although neuro-
fuzzy models have great flexibility to model nonlin-
ear systems they have some drawbacks. This issue
has been discussed and a methodology to design
fault detectors in un cert ain systems using neuro-
fuzzy models has been proposed. The cooling coil
of an HVAC system has been used as an exam-
pie. Simulation results and practical exp eriments
are extensively discussed in (Maruyama, 1997).

7 Acknowledgements

The aut hor would like to t hank A. L. Dexter (Uni-
versity of Oxford) for the discussions which lead
to this research. This research was developed at
the Department of Engineering Science, University
of Oxford and was partially fund ed by CNPq -

Terpstra, V.J., H.B. Verbruggen, M.W. Hoogland
and R.A.E. Ficke (1994) . A real- time, fuzzy,
deep-knowledge based fault-diagnosis system
for a cstr. In : Proc. IFAC Symp . on On-line
Fault Detection and Supervision in the Chem-
ical Process Itulustries. Newark, Delaware,
USA. pp . 26- 31.

Willsky, A.S . (1976) . A survey of design methods
for failu re detection in dyn ami c sys tems. ' Au-
tomatica 12, 601-611.

417



Identificação Neural Não-Linear Utilizando. '.

Neurônios Dinâmicos
Roberto Célio Limão de Oliveira!
Fernando Mendes de Azevedo!

Jorge Muniz Barreto"

!Departamento de Engenharia Elétrica
2Departamento de Informática e Estatistica

Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC
88.040-900 Florianópolis SC - Brasil

limao@gpeb.ufsc.br,azevedo@gpeb.ufsc.br,barreto@inf.ufsc.br

Abstract: This work shows a new neural net model. The neural model presents dynamic neurons
where the dynamics is represented by state space approach. This new neural model is utilized to
identify a non-linear dynamic system. Also it is showeda validation test for the achieved modeí.

Resumo: Este trabalho apresenta um novo modelo de rede neural com neurônios dinâmicos onde
esta dinâmica está representada no espaço de estados. Comoutilização deste modelo neural, o mesmo
é usado na tarefa de identificação de sistemas dinâmicos não-lineares. Junto com o processo de
identificação paramétrica dos pesos da rede neural é mostrado um teste para validação do modelo
obtido.

Introdução
Ao se utilizar a Teoria de Controle na prática é
necessário construir uma ponte entre o mundo real
e a teoria matemática que rege o projeto de
controladores. Esta ponte é o procedimento de
modelagem ou identificação, onde o modelo
descreve, segundo algum objetivo, o mundo real.
Na identificação de sistemas normalmente
utiliza-se um conjunto de parametrizados:
sendo necessário determinar uma "estrutura do
modelo". A partir desta estrutura dados são
utilizados para encontrar o melhor modelo do
.conjunto considerado. A escolha da estrutura do
modelo. é determinada a partir de algum
conhecimento prévio sobre o sistema que gera os
dados observados. Quando existe pouco ou nenhum
conhecimento sobre o sistema a ser modelado é
comum utilizar um modelo "caixa-preta" . Sendo
que o modelo caixa-preta é uma estrutura padrão
bastante flexivel que pode ser utilizada para
aproximar uma grande variedade de sistemas
[Sjõberg (1995)).

Na identificação de sistemas dinâmicos
não-lineares são utilizados modelos caixa-preta
não-lineares. Nos últimos dez anos as Redes

Neurais Artificiais (RNA's) têm sido bastante
exploradas na identificação de sistemas dinâmicos '
não-lineares [Narendra-Levin (1995)], [Billings-Chen
(1995)], [Hunt-Sbarbaro (1995)], devido as mesmas
serem inerentementes modelos caixa-preta não-lineares
e também por terem a habilidade de aproximar
complexosmapeamentos não-lineares. .

Da mesma maneira que a função de transferência é uma
representação genérica para modelos caixa-preta
lineares, a RNA é uma representação genérica para
modeloscaixa-preta não-lineares. Ao se utilizar RNA na
identificação de sistemas dinâmicos, depara-se com o
problemas do número de parâmetros necessários para o
modelo. O prejuízo do uso de um modelo com
desnecessária flexibilidade, determinado pelo número de
parâmetros, é que pode-se aumentar a contribuição da
variância do erro na aproximação, sem redução
substancial da polarização [Sjõberg, (1995)). Uma boa
alternativa para superar este problema é a utilização de
modelos de RNA's com representação da dinâmica no
espaço de estados. Nesta abordagem tem-se uma
descrição mais sucinta do sistema, implicando na
manipulação de um menor número de parâmetros
.quando comparado, por exemplo, com uma abordagem
entrada-saída.
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net x y
Figura 1 - Elementos básicos de um neurônio

artificial
As equações que regem o funcionamento do
neurônio mostrado na figura (1) são mostradas a
seguir;

do neuromo de saída do neuromo e utilizar na
realimentação o estado do neurônio e não a saída do
mesmo. A dinâmica do neurônio torna-se, deste modo,
linear, ou seja, a RNA apresenta Dinâmica Linear a qual
é representada no Espaço de Estados (RNADLEE). O
modelo neural apresentado tem como diferenças
principais, em relação aos modelo neurais localmente
recorrentes apresentados na. literatura [Tsoi-Back
(1994)], a definição de um estado para o neurônio, que é
diferente do sinal de saída do mesmo, a utilização deste
estado na realimentação do próprio neurônio, esta
realimentação apresentar uma ponderação variável e a
utilização de um modelo discreto para a rede neural.

Modelos de Sistemas Dinâmicos com Uso de
RNA's
Em sistemas de controle, os modelos dos processos a
serem controlados podem ser representados através de
duas maneiras distintas : entrada/saída e espaço de
estados. Na representação de espaço de estados, o
processo pode apresentar um modelo como mostrado
abaíxo, .

x(k+1)= Ax(k) +Bu(k) (5)
y(k) = <I>(x(k» (6)

onde k é o instante de amostragem, A é a matriz nxn de
dinâmica linear, B é o vetor entrada nxl , u(k) é o sinal
de entrada no instante k, x(k) é o vetor de estados .nx l
no instante de amostragem k, y(k) é o sinal de saída no
instante de amostragem k, e <1>(.) é a função não-linear
de saída que realiza o mapeamento 9{n 9{1. Uma
representação para o modelo das equações (5) e (6)
através de uma RNADLEE com duas camadas de
neurônios, é mostrada na figura (2),

Camada de Entrada Cainada Intermediária Camada de Saída

Para este modelo de RNADLEE desenvolveu-se um
.algoritmo de aprendizado, do tipo backpropagation,
bastante simples, que difere do algoritmo
backpropagation tradicional apenas pela inclusão de
uma divisão, no ajuste dos pesos da camada de
neurônios com dinâmica linear, e pela necessidade de
guardar as informações dos estados dos neurônios
dinâmicos um passo atrás, no ajuste das ponderações das
realimentações dos estados.

Figura 2 - RNADLEE com duas camadas de neurônios
Da figura (2) tem-se que,

Função de
Saída

Função de
Ativaç ão
$

Combinação
das

Entradas
wn '--- --I

Rede Neural com Neurônios Dinâmicos
No trabalho desenvolvido por De Azevedo [De
Azevedo (1993)] é apresentado um modelo geral
do neurônio artificial, mostrado na figura (1), que
possibilita a inclusão de dinâmica no neurônio
através da função de ativação responsável pelo
estado do neurônio, além de apresentar a função de
saída, que é sempre estática e gera o sinal de saída
do neurônio . -
Entradas ativação saíd

uI
w1:

n
net(t) = LW;U; (1)

;= 1

x(t+h) = W;,u;,t,h] (2)
y(t) = À (x(t) , t) (3)

se o neurônio é estático, então a função de ativação
é do tipo identidade, ou seja;

x(t) = net(t) (4)
Com este formalismo do neurônio artificial, este
mesmo trabalho [De Azevedo (1993)] define uma
RNA como sendo um grafo, onde os vértices são os
neurônios e os arcos que ligam os vértices são os
pesos da rede. Com esta definições básicas pode-se
concluir que uma RNA será dinâmica quando os
seus neurônios apresentarem dinâmica na função
de ativação e/ou o grafo representativo da rede
apresentar caminhos fechados . Também, a RNA
será fe edforward se o grafo não contiver caminhos
fechados, e será uma rede recorrente se -no grafo
existirem caminhos fechados.

A partir das definições de De Azevedo [De
Azevedo (1993)], neste trabalho desenvolve-se um
novo modelo de RNA dinâmica que,
diferentemente do modelo de Karakasoglu e
Sudharsanan [Karakasoglu-Sudharsanan (1993)],
onde os neurônios apresentam dinâmica contínua
com realimentação dos estados dos neurônios
através de uma ponderação unitária negativa,
utiliza neurônios com dinâmica de primeira ordem
discreta e laço de realimentação ponderado por um
peso variável. Este modeio neural difere do modelo
de Ku e Lee[Ku-Lee (1995)], onde a dinâmica do
processo é representada por uma realimentaç ão do
sinal de saída do neurônio, por diferenciar estado
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ou,
(20)oE(W) oSj(k)

oSj(k) oWh
oE(W)
ow!I

Grad(E(W)] =oE(W) (19)
oWj

Para a camada de saída o algoritmo segue o
backpropagation padrão. Na camada intermediária, com
os neurônios de dinâmica linear, o cálculo da equação
(19) toma-se,

pesos W na direção oposta ao gradiente de E(W) , ou
seja,

Wk+I =Wk - TI Grad(E(W)] (18)

com 11 indicando o tamanho do passo do gradiente a ser
utilizado. O gradiente Grad[E(W)] é calculado por ,

(7)

(8)

(9)

(10)

Da figura (2) tem-se que,
Sj(k) = h[xj(k)]

xi(k + 1) = aiIxI (k)+. ..+aiiXi(k)+.. .+
ainxn(k) + neti(k)

Inetj(k) =wilu(k)
ou,

xi(k + 1)=aiIxI (k)+. ..+aiiXi(k)+. ..+
ainxn(k) + w!Iu(k)

Da equação (7) e com x(k) retirado da equação
(10), tem-se,

Si(k) =h[aiIxI (k - 1)+. . .+aiixi(k - 1)+. . .+
(11)

ainxn(k - 1)+ - 1)]

com,

[

al i aI2
a21 a22A=
0.0 •• •

anl an2

. .. aInj

. .. a2n .,

ann

(12)

(13)

com,

= 8{(k)u(k) (21)
oWil

s f(k) = -[s f(k)"ÍJ { (22)

onde h'(x) indica a derivada de h(.) em relação a x.

(23)

o sinal de saída y(k) é igual a,

y(k) = h[WSS(k)] (14)

da equação (12), tira-se que,

y(k) = l[WSh[Ax(k -1) +W1u(k -1)]] (15)

ou,
y (k ) = N{W,x(k -l),u(k -1)] (16)

que formaliza o modelo dado pelas equações (5) e
(6), sendo que o algoritmo de aprendizado ajustará
os elementos de W de tal forma que N(.) <t>(.) .

Algoritmo de Aprendizado
Um algoritmo que ajuste os pesos li!;, WSlk e aij da
RNADLEE é do tipo backpropagation, com
pequenas modificações nas equações de atualização
dos pesos liij da camada de neurônios com
din âmica linear e a inclusão das equações de ajuste
dos parâmetros ai/ s.

Considerando que deseja-se rmrunuzar a função
custo do erro quadrático E(W),

E(W) = [Ynza(k) - y(k)]2 (17)

onde y(k) é a saída do processo no instante de
amostragem k, ou saída desejada para a
RNADLEE, e Yrna(k) é a saída da rede neural no
instante de amostragem k. O efeito de minimizar
E(W) é conseguido através do ajuste da matriz de

Para a atualização dos parâmetros aij's, o cálculo do

gradiente, da equação (22), será 8 E(W) , ou seja ;
8 aij

13E(W) 13E(W) 13y(k) 13net{(k) 13Sj(k) 13xj(k)
13aii = 13y(k ) 13net f (k ) 13Sj(k) 13xj(k) 13aij

com,

(24)

(25)

Identificação de Sistemas Não-Lineares
Identificar processos dinâmicos não-lineares apresenta,
até os dias atuais, grandes dificuldades devido a
inexistência de algoritmos gerais para tratar este tipo de
problema. Devido as particularidades inerentes às
RNA's, estas têm sido propostas como alternativa para
tarefas de identificação de processos não-lineares
[Ku-Lee (1995)] , [Sj õberg (1995)] ,
[Karakasoglu-Sudharsanan (1993)],
[Narendra-Parthasarathy (1990)] .

É fácil aplicar RNA's a um conjunto de dados, sem
conhecer muito bem a Teoria de Identificação de
sistemas, e utilizar o que parece ser resultados altamente
confiáveis. Mas, como em outras formas de identificação
ou aproximação, também é fácil ser enganado pelos
resultados obtidos sem uma melhor avaliação teórica.
Deste modo é importante estar plenamente consciente
das propriedades das RNA's e dos algoritmos
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empregados na tarefa de identificar sistemas
dinâmicos não-lineares. Sendo que estas
propriedades podem ser utilizadas para formular
métodos que validem os resultados obtidos na
identificação .

equação (26) irão detectar todas as possíveis deâciências
do modelo, várias simulações, para modelos neurais que
utilizam a abordagem entrada-saída para a
representação da dinâmica do processo, têm mostrado o
sucesso da aplicação destes testes [Billings-Chen
(1995)], [Billings et alo(1992)] , [Suykens et alo(1995)].

(26)

Como exemplo de aplicação do modelo de RNADLEE,
usa-se este tipo de rede para identificar um processo
não-linear de terceira ordem como mostrado na figura
(3).

(28)

(29)

y(k)
PROCESSO
NÃO-LINEAR

u(k)

yma(k)

Figura 3 - Identificação Neural
O processo é descrito pelas equações abaixo,

XI(k + 1)= -0.7x2(k) + x3(k)
x2(k + 1)=tanh[03xI (k) + x3(k)+ (1+ 03X2(k»)u(k)]
x3(k + 1)=tanh[-0.8xI(k) + 0.6x2(k) + 0.2X2(k)X3(k)]

y(k) = [Xl(k)f +d(k)

Testes de validação do modelo são procedimentos
criados para detectar a inadequabilidade de um
modelo, independentemente das discrepâncias
encontradas nos modelos neurais, tais como
conjunto de sinais de entrada incorreto, número de
neurônios da camada intermediária insuficiente,
dados com ruído ou uma rede que não converge.
Os bem conhecidos testes de validação para
modelos lineares [Ljung-Sõderstrõm (1983)] não
são apropriados para modelos neurais. Billings e
Voon [Billings-Voon (1983)] , [Billings-Voon
(1986)] desenvolveram um conjunto de condições,
adequadas para a validação de modelos
não-lineares neurais ou não. Este conjunto de
condições é mostrado a seguir,

<1>cA')=E{l(t - .)l(.)} = função impulso

<1>uc(') = E{u(t-.)l(.)} = O, ';h

<1>u2' / ' ) = E{lu\t- ') -U2)l(.)} = O, ';I .

<1>U2' C2 ( ' ) = E{lu2(t_.)_u2)&2(.)} =0 , ';I.

<1>c(cu)(') =E{ l(.)l(t - 1- .)u(t -1- .)} =O, t: O

onde <I>Zy(r) indica a função correlação cruzada
-2entre as funções Ztt) e Y(r), u representa o valor

médio de u2(r) e uZ(r) = u2(r) - ü2 . Na prática,
utiliza-se a correlação normalizada e faz-se o
cálculo da estimativa da função correlação
amostrada entre duas sequências . e como
sendo;

(27)

onde N é o número de amostras utilizadas. A
normalização assegura que todas as funções
correlações encontram-se no intervalo
-1 s <1>'1'1 '1'2 (r) s I independente da amplitude dos
sinais . O modelo será adequado se todas as
correlações satisfizerem a equação (26), sendo que
a condição de igualdade a zero é substituída pela
condição de permanecer dentro de 95% do
intervalo de confiança definido por 1.96/ JN .
Embora seja muito difícil provar que para as
RNA's, as quais apresentam fortes
não-linearidades nos parâmetros, os testes da

onde k é o instante de amostragem, x(k) é o vetor de
estados, u(k) é o sinal de entrada, y(k) é o sinal de saída
e d(k) é a sequência de ruído. O conjunto de treino é
formado por 50 amostras coletadas para um sinal de
entrada do tipo senoidal com mostrado na equação
abaixo.

u(k) = 2:) (30)

A RNA utilizada é formada por 4 camadas de neurônios,
onde:
• A primeira camada apresenta um único neurônio
com função ativação identidade, significando um
.neurônio estático, e função de saída do tipo tangente
hiperbólica. .
A segunda camada tem seis neurônios com função
ativação do tipo equação a diferenças de primeira
ordem, onde a entrada do neurônio é afetada pelos
estados dos neurônios vizinhos mais próximos
conforme equação (31), e função de saída do tipo
tangente hiperbólica, que equivale a matriz A
mostrada na equação (32).
Xj(k +1)= llj_JjXj-l(k) + Q;jXj(k)+ llj+JjXj+l(k) +netj(k) (31)

• A terceira camada contem doze neurônios com
função ativação identidade, significando neurônios
estáticos, e função de saída do tipo ' tangente
hiperbólica.
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• A última camada tem um único neurônio com
função ativação identidade, significando um
neurônio estático, e função de saída do tipo
tangente hiperbólica.
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Figura 6 - Estimativa das Funções Correlações Cruzadas
: (a) <1>ôôCr); (b) <1>uô(r); (c) <1> 2' (r) ; (d) <1> 2' 2 (r) ;u ô u ô
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-50A identificação se deu em duas etapas : uma sessão

de treinamento, onde a RNA teve os seus pesos
ajustados em função dos dados coletados, e outra
sessão onde foi calculada a estimativa das funções
correlações amostradas determinadas na equação
(27). Os resultados para uma sequência de ruído
branco gaussiano de média zero e variância 0.001
são mostrados a seguir. A figura (4) mostra o
comportamento da RNA no inicio do treinamento.
Após 18350 iterações, interrompe-se a sessão de
treinamento com o comportamento do modelo
neural sendomostrado na figura (5).
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We propose in this work a neural network based control method to position the passive joints of a mechanical
manipulator. Manipulators with such types of joints are known in the literature as underactuated manipulators. A
standard feedforward neural network (FNN) is trained to learn the dynamic behavior of the manipulator from
random state space data generated off-Iine by a variable structure controller. After learning is completed, the FNN
is utilized for real time control of the underactuated manipulator's unactuated joint. Simulation results are
presented to demonstrate the validity of the proposed method .

Neste trabalho é proposta a utlização de uma rede neural para o controle das juntas passivas de um manipulador
mecânico. Manipuladores equipados com este tipo de junta em sua estrutura são conhecidos na literatura como
manipuladores subatuados. Uma rede neural do tipo feedforward é treinada para aprender o comportamento
dinâmico do manipulador a partir de dados aleatórios do espaço de estados do mesmo, dados estes gerados por um
controlador com estrutura variável. Após o fim do treinamento, a rede neural é utilizada em tempo real para o
controle da junta passiva do manipulador. Resultados numéricos comprovam a efetividade do método proposto.

1 lritroduction

In the past few years a significant research effort has
been directed towards modeling and development of
control methods for underactuated manipulators [2],
[3], [8], [10], [11] . The term underactuation refers to
the fact that not all joints are equipped with actuators.
The directly actuated joints are called active joints,
while those which lack actuation are called passive
joints. The class of underactuated manipulators is
composed of manipulators with failed joint actuators,
.as well as hyper-redundant snake-like robots with
more links than actuators. Interest in these systems is
then justified by a fault tolerance and a cost and energy
savings point of view.

Cóntrol of all joints of an underactuated
manipulator to anequilibrium point can be done in one
oftwo different manners. When the passive joints are
equipped with brakes, one takes advantage of the
dynamic coupling between these and the active joints,
'and starts by applying torques at the active joints to
control the position of the passive ones. Once the .
passive joints have converged to their set-p ôints, they
can be locked, and control of the active joints reduces
to a classical robot problem . In this case
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feedback linearization techniques associated with
linear or robust controllers have been experimentally
proven to be effective for the control of underactuated
manipulators with any number of passive joints [2],
[4].

When the passive joints are completely
unactuated, one must utilize more corriplex control
methodologies to position all joints at an equilibrium
point. So far a few different methods have been
proposed, each one desgined for . a particular
mechanical structure, and not easily generalizable for
different structures [1], [6], [9].

In this work we consider the first type of
underactuated manipulators described, namely, those
whose passive joints are equipped with brakes. This
choice is based on the fact that most current robot
manipulators are factory-equipped with joints brakes,
to be utilized either when the robot is moved from one
location to another, or when an actuator fails and the
corresponding joint must be locked . As mentioned,
control of this type of manipulators is a 2-step process,
the first one (control of the passive joints via dynamic
coupling with the active ones) being the challenging
one. Therefore, we will only concern ourselves in this



paper with the positioning of the passive joints to a
desired set-point.

Despite ali the progress on the modeling and
control of underactuated manipulators, no work has
thus far addressed the application of neural network
based control methods towards their controI. Neural
networks (NNs) are weIl known to be universal
approximators of nonlinear functions [12]. On the
other hand, the equations describing the dynamic
coupling between the active and passive joints of an
underactuated manipulator are highly nonlinear [5].
Therefore, it makes sense to consider the utilization of
NNs to map the coupling between the torques applied
at the active joints and the resulting accelerations of
the passive ones, with the intent of controIling the
Iater.

We propose in thiswork the first application of a
NN-based control method to control the passive jo ints
of an underactuated-rnanipulator. A feedfoward NN,
oroFNN, is cbosen for its simplicity and ease of
implementation. NaturaIly, this choice does not limit
the validity ofthe method, as other tyes ofNNs could
also be ccnsidered. The FNN weights are trained with
random data generated off-line by a variable structure
controller (VSC). After trainini of the FNN is
completed, it is utilized in real time for the control of
the passive joias. Although the VSC has been proven
robust against modeling uncerthinties and externaI
disturbances, it is a complex model based controller,

I
whose use iu real time requires relatively fast
hardware [3]. The FNN approacH facilitates the real
time implernestation of the controller, for it runs
faster than the VSC. We present simulation results
which show tlat the FNN effectively learns how to
control the pessive joint of a 2-link underactuated
manipulator fiom any starting angle and to any
desired set-poat inside its operating range.

2 Control fi underactuated manipulators

Coriolis, centrifugaI and gravitational torques, and t
is the vector of joint torques . To distinguish between
the motions of the active and passive joints, Equation
(1) is partitioned

where the subscripts a and p respectively denote
quantities related to the active and passive joints. Note
that the bottom part"of the torque vector is identically
equal to zero, since it is-not possible to apply torques
at the passive joints.

To control the position of the passive joints (i.e.,

to control their acceleration qp) via the 'dynarnic
coupling with the active torques ta' one must first

find the openloop relationship between these two
vectors, and then design a c1osed-Ioop controller that
guarantees stability and set-point tracking despite the
presence of disturbances or uncertainties. The '
openloop relationship is found by factoring out the

accelerations of the active joints, qa, from the second
line.of (2), and substituting the result back into its-first
line:

-1 _
ta = (Map-MaaMpaMpp)qp

- 1 (3)-«;»,»;»,
A closed-loop controIler that guarantees stability

and set-poin t tracking, as well as better performance
than classical PD-type controllers, is the variable
structure controller (VSC). In this controller, the
active torques are computed as:

In (5) and (6), r and P are positive definite

matrices, q; represents the desired trajectory of the
passive joints, qp = q; - qp is their position error,

and qp = q;- qp is their velocity error.
The control law (4)-(6) has been successfully

utilized in the past for the real-time control of the 2-

We review in this section the main results published
in the literatureregarding the control of underactuated
rnanipulators .ãs mentioned earlier, it is in the control
of the passise joints that we are interested, for
controlling theactive joints when the passive ones are
locked is an exensively studied (and solved) problem.

Consider a mechanical mariipulator equipped
with n joints, 'h of them bearing actuators (the active
joints), and "r of them bearing brakes (the passive
ones), The d!\Darnic model of the manipulator is
written as:

(1)

In (1), q is themanipulator's joint vector, M(q) is its

n x n inertiamatrix, b(qA) is its n x 1 vector of

where u is an auxiliary input given by:

_ _d
u = rqp + qp + Psgn(s)

and s is a sliding surface defined by

(5)

(6)
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I3 Neural network based control

(7)

•••

hidden layers

Ów · · = "'0'0'I) _ 'I ) 1

Figure 2: Feedforward neural network.

In (7) , 11 is the learning rate, Oj is the network ' s error,
defined as the network's output minus the torque at
the active joints that would be computed by the VSC
according to Equations (4)-(6), and Oi is the network's
output. This way, the network learns how to control
the position of the passive joints fTOm the VSC,
inheriting from it its nice robustness and performance
properties.

To speed up the training procedure, we utilized
an adaptive learning rate procedure, which increases
11 over smoother regions of the error surface, and
decreases it over rougher ones . Training is run until
the network 's sum-squared-error (SSE) falls below a
user defined threshold or a maximum number of
training epochs is reached. The entire procedure is
illustrated in the block diagram of Figure 3.

motorbrake

Neural networks have been shown to be universal
function approximators [12] . Here we train a
feedforward neural network (FNN) to learn the
dynamic coupling between the torques applied at the
active joints of an underactuated manipulators, 'ta' and

Figure 1: Two-link underactuated rnanipulator.
Joint 1 is active and joint 2 is passive.

link underactuated manipulator shown in Figure 1,
whose first joint is active and second joint is passive.
Its use, however, demands the availability of fast
processors, since it requires the computation of the
full dynamic model of the manipulator at every
control loop . We propose then to train a neural
network from random data generated by the VSC, and
to utilize the NN for the real-time control of the
passive joints.

Figure 3: Training procedure of the FNN.

update NN weights
using Equation (7)

SSE < SSEminimun or
number of epochs > maximum?

no

compute active torque feed errors to FNN;
with Equations (4)-(6) compute NN's output

the accelerations generated at the passive ones, qp.
Our objective is to train the FNN so that it is able to
generate the torque vector 'ta that will bring qp to

converge to a desired q;.
The network considered here is a multilayer

FNN, with sigmoidal input and hidden layers, and
linear outputs (Figure 2). The linearity of the output
neurons allows the network to generate torques
outside the range 0-1, which is of course necessary
since the motor torques can range anywhere from
some -'tmin to some +'tmax'

The FNN has 2np inputs, corresponding to the
position and velocity errors of the passive joints. It has
na outputs, corresponding to the vector of torques at
the active joints. Training is performed by feeding to
the FNN random position and velocity errors ranging
from -27t to +27t (corresponding to the case when the
passive joint is far away from the setpoint), and frorn
-o.I7t to +O.l7t (corresponding to the case when the
passive joint is dose to the setpoint), and updating the
neurons' weights, Wij according to the delta rule for
semilinear activation fucntions :
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Figure 4: Generation of random data
for the FNN training procedure.

(a) position error; (b) velocity error;
(cjtorque computed by the VSc.

(a)

(c)

Figure 6 presents the simulation results . One can
see that in ali four cases the passive joint converges
smoothly to its desired setpoint, controlled by the
torque computed by the FNN. Tens of other
simulat ions with different initial and final angles were
run, ali with the same success . It is interesting to note '
that the FNN was able to learn the dynamic
interaction between the active and the passive joints,
and to generalize the random data presented to it

Parameter Joint J Joint 2

mass (Kg) 1.063 0.288

inertia (Kg m2) 0.031 0.020

length (m) 0.255 0.289

center of mess (m) 0.116 0.246

MatIab's Neural Netowkrs Toolbox was utilized
for the implementation of the training code. A single
line of code takes care of the whole procedure, calling
the toolbox ' s subroutines that implement the
generalized delta ruIe, the ca1culation of the error
gradient, and the updating of the weights. Details of
these subroutines can be found in [7].

To demonstrate the validity of the proposed NN-
based control method , we consider a 2-link
underactuated manipulator with joint I active and
joint 2 passive. Our aim is to control the position of
the passive joint from any starting angle to any
desired set-point. The kinematic and dynamic
parameters of lhe manipulator are shown in Table 1;
they corresponrl to the estimated parameters of our
experimental setup, shown in Figure 1.
Table 1: Kinematic and dvnamic parameters of the

testbed 2-link underactuated manipulator.

4 Case study

As descrêed above, to train the FNN we
generated randnm position and velocity errors for the
passive joint, aid computed the corresponding VSC
torque accordng to (4)-(6). One thousand random
points were geaerated for the case where the joint is
far from the sstpoint, and another thousand for the
case where it isclose to the setpoint. Figure 4 presents
the random dita, along with the random torque
computed by tle VSc.

The FNN for the 2-link manipulator has two
inputs (the jassive joint's position and velocity
errors) and oneoutput (the torque at the active joint).
After a trial ani error procedure, we chose to build the
network with two hidden layers, the first orie with
twenty sigrnodal neurons, and the second one with
ten. The weghts and biases were initialized at
random. We i:d to the network pairs of position/
velocity errorextracted from Figure 4, computed its
output, and conpared it to the corresponding torque in
that figure. Aplot of the SSE as a function of the
training epocls·is shown in Figure 5, where it can be
seen that afte about 2000 epochs learning stops
improving. Atthis point we halted the training and
recorded the lNN weights and biases.

With therecorded data we simulated the control
of the maniplator's passive joint in four different
situations, suamarized in Table 2.
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Figure 6: Simulation results of the FNN controlling
the position of the passive joint (joint 2).

The graphs also show the position of the active joint.

Initial angle Setpoint

90° 0°

0° 90°

-90° 0°

0° -90°

2

Experiment

during training to effectively utilize such interaction
to position the passive joint precisely. Experimental
results of the application of the proposed contrai
method on our 2-link underactuated manipulator
testbed (Figure 1) are expected to b/obtained soon . .

4

Table 2: Sumrnarv of the control experiments
run with the FNN.

Figure 5: FNN learning: sum-squared error as a
function of the number of epochs ..

3
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We present in this paper the first utilization of a neural
network for the control of the passive joint of an
underactuated rnanipulator. The neural network is
trained with random data generated by a rabust
variable structure controller, and is able to perform
the control from any initial condition to any desired
set-point. The advantage of such procedure is that is
allows one to implernent.a "clone" of a kriown robust
controller without the need for fast pracessors that can
cope with the computational load required by it.
Simulation results confirm the validity of the method .
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Abstract: This paper discusses the use of Radial Basis Function (RBF) Neural Networks for the
identification and control of positioning systems . The point in using neural networks is to give the system
greater robustness against parameter variations, measuring noise and special1y to compensate the most
commonly encountered non linear effects on this kind of systems: dead zone, saturation and non-linear
gain. For the experimental part a DC servomotor with tacometric and position feedback is used . The
network is used in a closed loop scheme adjusting the parameters of non-linear classical control1ers. A
digital PID controller implemented on a Transputer is used to establish the resulting linear dynarnics. First
experimental results are discussed, pointing out a significant steady-state error reduction and a
uniformization of the transitory response of the closed-Ioop system .
. Keywords: Non-linear control, neural networks, DC motor servo-positioning.

Resumo: Este artigo discute a aplicação de Redes Neurais de Base Radial para a identificação e o
controle de sistemas posicionadores, objetivando tornar o sistema mais robusto a variações paramétricas,
a ruídos de medida e principalmente compensar os efeitos não lineares mais comuns encontrados neste
tipo de sistema: zona morta, saturação e ganho não linear. Na parte experimental é empregado um
servoposicionador baseado num motor de corrente contínua com realimentação tacométrica e de posição.
A rede é empregada em malha fechada para o ajuste dos parâmetros do controlador não-linear clássico.
Um controlador PID digital foi implementado em um Transputer para estabelecer a dinâmica do sistema
linear resultante. São discutidos primeiros resultados experimentais, que mostram uma significativa
redução do erro em regime e uma uniformização da resposta transitória do sistema em malha fechada.
Palavras-Chave: Controle não-linear, redes neurais, servoposicionador com motor Cc.

1. Introdução
Sistemas de controle de posição baseados em motores
CC são utilizados com esquemas de controle clássico
há muito tempo. O esquema de controle mais
utilizado consiste numa malha de realimentação
analógica de corrente, de resposta rápida, e uma
cascata de realimentações de posição e tacométrica.
Neste caso, o controle linear mais difundido é o
controle Proporcional - Integral (PI) . Para que seja
possível projetar um controlador deste tipo é
necessário um modelo linearizado da planta original,
que portanto, não considera efeitos não-lineares
normalmente presentes .neste tipo de sistema, como
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zona morta, saturação e ganho dependente do ponto
de operação.

Estas não-linearidades podem ser calculadas
analiticamente utilizando algumas variáveis
características obtidas da resposta do sistema em
malha aberta, como o erro de regime e o valor
máximo de saída. A obtenção destes parâmetros em
tempo real, no entanto, está sujeita a vários tipos de
ruído e imprecisões de medida.

Neste artigo é discutida a utilização de redes
neurais para tornar mais robusto este processo de
extração de parâmetros [9]. Uma Rede de Base
Radial será usada para identificar as não-linearidades
atuando sobre a planta (amplitude do ganho e da zona
morta) a partir de medidas da resposta do sistema em



malha aberta (erro em relação ao sistema linearizado,
amplitude máxima de saída, amplitude de referência).
A idéia é empregar a rede para a adaptação de
parâmetros de um controlador clássico que compensa
as não-linearidades da planta.

2. O Sistema servoposicionador
O sistema servoposicionador utilizado neste

trabalho foi o pertencente ao 'kit' da marca
Feedback", modelo MS- 150. Este 'kit' consta de um
motor de corrente contínua, um servo-amplificador,
um atenuador, um pré-amplificador, dois
potenciômetros (um de entrada e um de saída) e uma '
fonte [5], como pode ser visto esquematicamente na
Figura 1:

controle de posição. Para o controle de velocidade
simplesmente suprime-se o polo na origem.

Estes sistemas são assim, fundamentalmente
constituídos por um motor c.c . e por um servo-
amplificador que pode ser configurado por armadura
ou por campo. Neste caso a configuração escolhida
foi de armadura, por apresentar um funcionamento
mais estável.

A
Y

t

5
yd->y

Perturbação

.----.w
,-----, x'=Ax+8u

y=CxtD
Motor&
Tacômetro

Servoexcitador

P<.'lenri{lllid.ru
llC'Si1ilfil

r nt01d,)llletr,)
de FJrt",,1Il

Figura 1 - Esquemado sistema servoposicionador.

K,,,,, = [V/rad] ,
T = torque do motor km( , '
k
lll
=constante de torque =[N.ml A],

Ra = resistência de armadura = [.a],
La = indutância de armadura = [H],
Tensão contra-eletromotri: = ke8 o ,ke =[V.s1rad] ,
Razão de engrenagem = l :n,
1L + 1m = momento de inércia total = [kg.m2

] ,

B = Coeficiente de atrito viscoso [J.LF],
Sinal gerado pelo atuador: va = KA (e; - <:

A representação em diagrama de blocos deste
sistema servoposicionador é mostrada na Figura 2.

A função de transferência linearizada deste
servoposicionador, para um certo ponto de trabalho,
em malha aberta, pode ser descrita por:

Realimentação deVelocidade

Realimentação dePosição

Figura2 - Diagramade blocosdo servocontrolador.

O controle desta planta pode ser feito através da
velocidade do eixo do motor ou da posição angular
do potenciômetro de saída . Para as primeiras
implementações foi escolhido o controle de
velocidade (estável em malha aberta) . Esta
velocidade será analisada sob a forma de tensão, que
será medida entre os terminais do tacômetro. O
tacômetro é um dispositivo (gerador) que produz uma
tensão proporcional à sua velocidade de rotação.

Como qualquer sistema físico real, o sistema de
posição degrada com o envelhecimento de
componentes e devido a suas não-linearidades
inerentes. O controlador, baseado em redes neurais
artificiais, deverá amenizar o efeito desses fenômenos
no desempenho do sistema em malha fechada.

3. As redes neurais de base radial
Redes RBF (Radial Basis Function) têm dupla
origem histórica: como sistema neural de inspiração
biológica e aprendizado rápido e como método de
aproximação de funções . Do ponto de vista de
inspiração biológica, baseia-se no modelo de campos
sobrepostos de recepção, presentes em regiões do
córtex cerebral ligadas a processamento de
informações sensoriais. O caráter de atividade local
de seus processadores traz vantagens em rapidez de
aprendizado [9]. De maneira independente, vários .
estudos indicaram a boa capacidade de aproximação
em sistemas com funções de base radiais [10]. A
Figura abaixo representa uma RBF:

(I)

Kpol

G -
........

< = Kptl,e o )

Amplifeador Motor Engrenagens

onde:
e j =K'III,8 j ,

Onde KA é o ganho em CC, 'ti = (h+1111)IB é a cons-
tante de tempo mecânica e 't2 = LA/RA é a constante de
tempo elétrica do sistema. O polo na origem indica o
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Figura 3: Representaçãode redeRBF

A entrada é apresentada a um conjunto de
neurônios com função de ativação radialmente
simétrica. Pode-se usar , por exemplo, uma gaussiana
do tipo

onde a norma 11.11 costuma ser uma simples distância
euclidiana. A saída desta camada inicial é então
usada em uma soma ponderada que representa a saída
final da rede . Existem para esta rede resultados de
aproximação universal, semelhantes aos existentes
para a rede Perceptron multicamada.

O principal interesse neste tipo de rede na área
de sistemas conexionistas está no caráter local do
processamento dos neurônios constituintes . Cada
ponto de entrada excita principalmente um pequeno
subconjunto dos neurônios da primeira camada.
Sendo assim, durante o treinamento, pontos distantes
da área de atuação de uma unidade não influenciam o
ajuste de seus parâmetros. Este caráter local do
treinamento faz com que novos aspectos do problema

ser aprendidos sem prejuízo do que já se
conhece, característica dificilmente obtida no Per-
ceptron multicamada. Sendo assim, esta rede presta-
se melhor, a princípio, paraadaptaç ão on-line.

Como vantagem adicional, durante a operação
da rede (após treinamento), uma saída de baixo valor
em todos os neurônios indica uma "novidade" em
relação aos exemplos usados para aprendizado, o que
serve de alerta no caso de operação do sistema em
condições radicalmente diferentes das previstas.

Ainda outro foco de interesse é a equivalência
funcional entre estes sistemas e um conjunto de
r egr as nebulosas, cujo conseqüente estaria
representado pelos valores numéricos dos pesos w,
[15].

/ --'OA "\
r )
\ IIx-cllI /..... .,/-

_ ["Xi -cdl]Yi -exp ?
(J. -
1

(2)
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É mais comum o uso de redes neurais quando
temos um mapeamento complexo e não-linear, para o
qual não se conhece um modelo preciso, mas apenas
exemplos entrada x saída. Quando existem métodos
analíticos para determinação da relação entre
variáveis, o uso de rede neural pode ainda ser uma
alternativa interessante considerando-se redundância
e tolerância a ruído. O método analítico geralmente
apresenta alta sensibilidade à precisão dos dados de
entrada, uma Rede Neural, por outro lado, se treinada
em condições representativas da operação real do
costuma exibir boa robustez a erros na aquisição de
parâmetros [12].

Há várias alternativas para o treinamento da
rede . Em geral, não se opta pela otimização dos
parâmetros W, c e c ao mesmo tempo partindo-se de
valores aleatórios, já que problemas de
condicionamento numérico podem ocorrer se para
vários pontos do treinamento nenhum neurônio de
entrada reponde adequadamente de início . Uma
melhor alternativa é definir a princípio um conjunto
fixo de centros e variâncias para as funções de base.

Nesta fase, durante o presente trabalho, foram
identificados problemas quando se optou por fixar o
centro dos neurônios radiais com base na distribuição
dos pontos de entrada. Em dados do mundo real,
estes pontos podem não ser uniformemente
distribuídos, caso em gue este tipo de treinamento
pode apresentar instabilidade ou resultar em uma rede
com número excessivo de processadores.

Uma solução mais simples e que apresentou
melhores resultados foi a simples distribuição
uniforme de processadores sobre o espaço de entrada.
Outras soluções possível é um algoritmo de
mapeamento auto-organizável. Conhecimento prévio
sobre o problema pode também ser útil nesta etapa,
diferentemente do que ocorre no treinamento de um
Perceptron Multicamada [16] .

Fixados os parâmetros dos processadores
gaussianos, o problema de otimização é linear e
sobre-determinado, para o qual adota-se uma solução
de norma mínima. Se necessário, todos os parâmetros
da rede podem passar conjuntamente por um
processo de ajuste fino , utilizando por exemplo o
gradiente do erro de saída, visando uma melhor
capacidade de generalização.

4. Controle não linear
Esquemas de controle em malha fechada clássicos
para o motor estão esquematizados na Figura 4 . O
controlador recebe a referência e o sinal de medida
da variável controlada ye produz o sinal de
atuação u.

Este esquema de controle é utilizado em
diversas abordagens encontradas na literatura, onde o
bloco "controlador" é substituído por uma rede
neural [15] .



Neste trabalho, em vez de utilizar uma rede
neural diretamente como controlador, a proposta é
utilizar uma rede neural para fazer o ajuste
paramétri co , num esquema de compensação não-
line ar "feed-forward" (utilizando o funcional inverso)
de estrutura conhecida, Figura 4 . Isto está ilu str ado,
a título de exemplo, para o caso da compensação da
zo na morta e de um ganho não-linear s igmo ida l
s imé t r ic o utili z ando um compensador que
implem enta a c aracterística recíproca (atrito
coul ombi ano e inversa da sigmoide simétrica),

Utiliz ando - s e a mesm a idéi a podem se r
compensados diversos tipos de não-linearidades. A
idéi a básica é: "não pedir da rede o que é conhecido
ana liticamente" . A estrutura do contro la dor não-
linea r é conh ecida; a rede neural deve "apenas" fazer
(eventualmente div ersas vezes durante a vida útil do
sistema) o aj uste fino dos seu s parâmetros.

Da seqüência de degraus com amplitudes
crescentes pode ser utilizado um pré-processamento
analítico, visando reduzir a dimensão do vetor de
entrada, que extrai para cada degrau as seguintes
informações:

• e - erro em regime
• r - amplitude do sinal de referência
• )'meu - máx imo atingido na resposta
Esta abordagem permite também que os

elementos do vetor de treinamento sejam livremente
permutados (o que é normalmente recomendado para
o treinamento de redes neurais) . Isto não seria
possível se utilizássemos como vetor de entradas um
sinal no tempo.

Além desse primeiro pré-processamento, para
melhorar o desempenho da rede neural é possível
também util izar valores de pequenos sinais para cada
um destes parâmetros, i.e ., a diferença dos parâme-
tros medidos menos os da planta linear de referência.

Clock To Workspace1

sim
2WS

1/(1+exp(-u[1]))-0.5

Ganho nao-linear;Ganho hao-Iinear inv.

1/(1+exp(-u[ 1]))-0.5 1--+I7+'+---.t

Ganho nao-Iínear

PIO (1/0.9rln«0.5+u[1J)/(O.5-u[1]))
Plo<Çoulombi

Friction1

Figura 4 - Diagrama de Simulação (SIMULINK®-MATLAB®)
a) Sistema linearizado - Modelo de Referência.
b) Sistema Posi cionad or não-linear
c) Sistema não-l inear com Contrrolador não-linear sitnonizado pela RBFN

A tare fa da rede neural é retirar dos sinais pré-
proc essad os, co nfo rme de scrito acima, os valores :
Zm - a zona morta , e K - ga nho .no ponto atua l de
operação . A red e neural deve ser treinada com
s ina is de tre in am ento ricos o suficientes para
perm it i r id ent i fi c a r o m ap eam ento não -l in e ar
subjacente . Ruído deve se r considerado na fase de
tre iname nto para dar robustez à rede . Obtendo-se
es tes par âm etro s ca ra c te r í s tic os d a s não-
lin earidad es bast a faze r o ajuste do compensador
n ã o-lin e ar. Est e aj us te n ão d e v e ser fei t o
a rb i tr ari amen te , pois como nos con trol adores
adapta tivos , é inseri da um a din âmi ca adicional ao
s iste ma pel o pr ocesso de aj us te de par âmet ros, o

que eventualmente pode levar à instabilidade do processo
[li ]. Em situações normais um ajuste de parâmetros a
uma ta xa de am os tragem muito mai s bai xa que a s
co nstantes de tempo do s istema em questão não traz
dificuldades . Ajustes em intervalos de tempo maiores
(p.ex. ao ligar-se uma máquina, no procedimento de auto-
teste) levam a sistemas auto-ajustáveis.

Uma vez que O compensador "feed -forward "
linearizou o processo técn icas de controle clássico, como
o contro lad or PI , ou PID podem ser utili z ad as para
e s t a b e le ce r a dinâmica de malha fechada para
acompanhamento de sinais e de rejeição de perturbações.
A figu ra 5 mostra o di agrama de bl ocos d o si stema
posicionador com o controle auto-sintoniz ável.
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Pa ra a exc i taç ão e a aquis ição da re sposta do
s is tema posi c ion ad o r fora m util i z ad a s placas de
int erfaceamento A/O e D/A conec tadas ao T ransputer.
Este por sua vez comunicava com um PC-Pentium (Hos t)
par a es tabelece r a int erface co m o usuári o . O progr am a
de cont role do motor CC foi desenvolvido em linguagem
C-Concorrent e [14] . Este programa é ativado de dentro
do ambie nte MATLAB, qu e foi aq ui utili zado para a
visualização dos resultados.

6. Resultados
Foram obtidos resultados com dois conj untos de
simulações. No primeiro, foi utili zado o SIMULINK para
imp lementar a es tra tég ia de co ntro le propost a na Figura 4
. Na Figur a 7 vemos que o compensado r teve
dese mpenho adequado , mesmo com um pequeno erro de
identi ficação nos parâmetros fornecidos como resposta
da rede (arbitrado em 10%).

.... _- - --
___ _-= e ::ylin· y_compensado----- -- ------ ---- --

0.6

1.2

0.8

Figura 5 - Esquema de compensação não-linear
ajustado por rede neural.

Este esquema de controle pode facilmente ser
implementado em microcontroladores digitais , onde
uma fun ção de auto-ajuste pod e se r progr am ad a
para se r executada ao co lo car-se o s is te ma em
operação e com um a ce rta per iodi c id ad e para
compe nsar va riações de componentes devido a
envelhecimento.

Para a formação da matri z de trein amento da
red e foi necessário um pré-process amento do si na l
de sa ída do sis tema, para que foss em retirados os
par âmetros utili zad os no trein am ento (erro em
regime e amp l itude m áxima a lc a nçada) . E st e
processam ento foi real izado a través de uma rot ina
esc rita no ambiente MATLAB .

s. Aparato Experimental
Pa ra a verificação do s resultados teóricos foi

util izado um motor servoposicionado r de co rrente
contínua MS 150 da Feedback® , Figura 6.

2.5 t[s]1.50.5
.().2 L---__----'- -'--_ _ ---'- -'--_ _ ---' -.J

O

Figura 7 - Simulação da resposta do sistema com e sem
compensador nãolinea r (SIMLlNK).

Em seguida , a rede RBF fo i treinada, ut il izand o- se
para isto um co nj unto de dados obtidos do sis tema fís ico
para as"var iáve is de entrada da rede, co nforme definidas
na se ção anterio r. Ne ste est ágio pretendia-se ava lia r a
capacid ade de representação da rede para o mapeamen to-
o bjetivo. A Fig u ras 8 a prese n tam res u ltados do
desempenho da rede (erro em re lação aos va lo res
desej ad os) pa ra po n tos do arq u ivo de test e , ou seja,
po ntos diferentes dos apresentados no tre inamento . Os
resultado s suge rem boas perspecti vas para a operação do
si st ema com dad o s r e ai s d e o pe ra ç ão , o qu e fo i
con firmado mais tarde nos testes de laboratório.Figura 6 - Servoposicionador MS150-Feedback®

Transputer System - Parsytic.

"Um s is te ma de p rocess ame nto par al el o da
Parsytec® bas e ad o e m Tran spu ter s T 80S foi
ut il izado para a implementação digital do esquema
de controle proposto.OTransputer es ta acomodado
no ga b i ne te à es q u erd a, A/O e D/A sob o
osci los có p io e o servo MS -I SO pode se r vi st o à
dire ita nesta fig ura.
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Figura 9 - Resposta obtida com e sem
compensadorc não-linear auto-sintonizado por
Rede Neural para o servoposicionador MS150.

testes de laboratório mostraram excelentes resultados.
Um efeito não linear importante, que está sempre

presente em sistemas físicos reais, a saturação, não foi
considerada neste trabalho . Numa continuação deste
trabalho serão utilizadas técnicas de controle avançadas
(estrutura variável com transição suave [ 16 ]) , que
permitem aumentar significativamente a faixa de
operação dinâmica de sistemas posicionadores na
presença de saturações.
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Figura 8 - Resultados obtidos da identificação de
parâmetros com RBFN.

A fig ura 9 mostra resultados obtidos para o
co ntro le do servo-posicionador MS 150 com o
esquema de controle proposto . Nota-se que a com-
pen sação da Zona Morta (ZM) e do Ganho Não-
Linear (GNL) redu z ba stante o e rro em re gime e
torn a a resposta tran si tória mai s uniforme. O atrito,
uma não -l inearid ad e não-d etermin ística, mostrou
ser a prin cipal di ficuldade para se obter um posici o-
nament o preci so do motor.

7. Conclusões e Perspectivas
Nest e arti go, uma pr oposta de controlador não-
lin ear basead o em redes neurai s de base rad ia l foi
apresentada . A red e identific a os par âm etros não-
lin ear es do s istema, fo rn ecendo-os a um compen-
sador não-linear cl ássico, qu e virtualmente cance la
os principais efe itos não lineares. Um control ador
Plf) estabelece a dinâmica do sistema result ante.

Os re sultados o b t id o s para o esquema de
contro le proposto , tanto em s imulação co mo em
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RESUMO

Este trabalho mostra uma aplicação de Redes Neurais Artificiais na detecção e diagnóstico de falhas nos
componentes de Controlador Automático de Geração. Uma rede neural multicamadas de dois estágios é proposta.
Um algoritmo de aprendizagem supervisionado, treinamento por Estimativa Ótima é usado, superando algumas
dificuldades da regra de retropropagação do erro. O primeiro estágio da rede discrimina as causas das falhas. Uma
vez identificada a falha o segundo estágio estima o grau de severidade da mesma. O exemplo destaca a aplicabili-
dade geral e as vantagens da abordagem neural para identificação e diagnóstico de falhas em sistemas dinâmicos.

Palavras-Chaves: Detecção de Falhas, Diagnóstico de Falhas, Redes Neurais, Reconhecimento de Pa-
drões, Sistemas Dinâmicos.

ABSTRACT
This paper presents an apl ication of Artificial Neural Networks for failure detection and diagnosis in the

Automatic Generation Controls Components. A suitable two-stage multilayer neural network is proposed. A super-
vised learning algorithm, the Optimal Estimate Training is used, which overcomes the major shortcomings of the
back-propagation learning rule . The first stage ofthe network discriminates between the cause of faults. Once the
faults is identified, the second stage estimates the degree of the fault. The example highlights the general applic a-
bility and advantages of a neural approach for Identification and Fault Diagnosis on Dynamics Systems .

Keys-words: Failure Detection , Failure Diagnosis, Neural Networks, Pattern Recognition, Dynamics
Systems.

I. INTRODUÇÃO

Procedimentos de detecção e diagnóstico de
falhas em sistemas dinâmicos vem se constituindo
em um aspecto importante na aplicação de rnetodo-
logias de controle inteligente a processos industriais
[I]. Vários são os fatores que levam um processo a se
afastar de uma condição nominal de operação, desta-
cando-se:
1. Equipamentos industriais, face à deterioração e
envelhecimento progressivo de seus componen-
tes, passam por um processo de degradação.

2. Desgastes paramétricos provocados por perturba-
ções no ambiente de operação.

Os desvios de uma variável em relação a seu
valor nominal, no estágio incipiente de ocorrência de
uma falha são pequenos? podendo ser assumidos pela
operação do controlador. Se a falha não for corrigi-
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da, o processo em alguns casos será catastrófico
podendo resultar um acidente fatal , face ao mal fim-
cionamento do equipamento defeituoso.

A detecção e o diagnóstico de falhas inci-
pientes torna-se assim, um elemento essencial para a
operação segura de uma planta. Sob o ponto de vista
da manutenção preventiva, avaliações regulares de
componentes dos equipamentos são práticas que
podem ser usadas para diagnósticos precisos. Entre-
tanto torna-se altamente recomendável realizar entre
as avaliações regulares, diagnósticos quantitativos,
on-line, do processo em operação, tratando este pro-
blema, a partir de medidas ruidosas do processo , sem
necessidade de qualquer entrada ou perturbações
especiais. Várias técnicas para a detecção e diagnós-
tico de falhas foram sugeridas na literatura, nelas
incluindo-se técnicas baseadas em modelos [2] e



hi seria o Nh-dimensional vetor chamado
saídas dos neurônios ocultos. Os algoritmos de trei-
namento baseiam-se na abordagem da descida em
gradiente, entre os quais a Retropropagação do erro
resolvem o problema minimizando a função (2)

onde (Ui, Vi) é o primeiro par do número total &de
padrões de treinamento. Quando a excitação Ui é
aplicada a RNA não treinada, são produzidos erros
entre o vetor de saída Vi e o valor esperadoVi. A
finalidade do treinamento é minimizar o erro qua-
drático, isto é a função desvio da saída

As informações sobre as falhas podem ser
aprendidas pelo treinamento da rede sobre um con-
junto de dados, tais como, valores de regime das
var iáveis do processo em condições normais de ope-
ração e em situações de falha. Se os dados não po-
dem ser coletados dos registros diários passados da
operação, poderão ser obtidos de programas de con-
trole de qualidade direcionados a identificação de
falhas. Como a rede pode filtrar ruídos e classificar
faltas , e a informação necessária para o treinamento
da rede pode ser facilmente obtida, sugere-se uma
RNA para fornecer um diagnóstico de falhas, total-
mente automatizado, quantitativo, estável, de alta
sens ibilidade e econômico.

RNA com camadas múltiplas de perceptrons
têm sido a arquitetura maisutilizada entre as aplica-
ções de controle. Considera-se uma RNA com 4
camadas de perceptrons, com Nu neurônios na entra-
da, Nh neurônios nas camadas ocultas e No neurôni-
os na saída e designas-se por W e G, respectiva-
mente, as matrizes de peso das camadas entrada-
escondida, escondida-saída, de dimensões (N, x Nu)
e (No x Nh). Os valores de entrada alimentam dire-
tamente a camada de entrada, cuja função é distribuí-
los através das diferentes conexões à camada oculta.
A ativação Ap (p = 1,2, ... Nh) de cada neurônio
oculto é suposta ser a soma ponderada de todas as
entradas e a saída correspondente é calculada apli-
cando uma função ativação apropriada ll(Ap) . As
saídas da RNA são assumidas como uma combinação
linear das saídas dos neurônios ocultos.
sob estas hipóteses, considera-se o seguinte conjunto
de treinamento

mais recentemente técnicas baseadas em reconheci-
mento de padrões [3].

No presente trabalho, uma rede neural arti-
ficial constituída de multicamadas de perceptrons
realiza os procedimentos de estimação de variáveis
de estado objetivando a detecção e diagnóstico de
falhas no controle automático de geração de uma
usina hidroelétrica [4]. A Rede Neural Artificial
consiste de dois estágios, que discriminam as causas
das falhas e o grau de deterioração associados, tor-
nando possível o diagnóstico de falhas incipientes.

11. REDE NEURAL ARTIFICIAL NA
DETECÇÃO E DIAGNÓSTICO DE FALHAS

Um sistema de detecção de falhas deve
apontar qualquer anormalidade na operação do pro-
cesso . Após a detecção realiza-se um diagnóstico,
isolando a falha e localizando sua causa. As técnicas
normalmente utilizadas na detecção e diagnóstico
são divididas em duas categorias: métodos de esti-
mação e métodos de reconhecimento de padrões. Os
primeiros necessitam de um modelo matemático do
processo, que represente satisfatoriamente o processo
real. Precisão e complexidade do modelo podem, no
entanto, demandar muito tempo de processamento
computacional. Na detecção de falhas baseadas em
estimação de variáveis de estados, nem todas as
variáveis são mensuráveis, necessitando de um pro-
ced imento de estimação. Para a estimação utiliza-se
um modelo dinâmico do processo linearizado em
torno do ponto de operação. A estimação é realizada
usando os métodos disponíveis na literatura [5] de-
pendendo do nível de aleatoridade do modelo. Os
resíduos, ou seja, diferenças entre as variáveis esti-
madas e as medidas reais são gerados e a detecção
das falhas é conduzida pelo uso de métodos estatísti-
cos. Esta abordagem exige um conhecimento relati-
vamente exato dos parâmetros do modelo lineariza-
do.

As Redes Neurais Artificiais (RNA) [6]
aparecem como uma alternativa para representá" o
conhecimento sobre falha s, face as segu intes caracte-
rísticas:

Capacidade de tratamento simplificado de pro-
blemas complexos.
Capacidade de generalização dos resultados obti-
dos a partir de situações conhecidas, para situa-
ções imprevistas.

? Capacidade de classificar elementos de um dado
conjunto.
Tempos de respostas reduzidos, (após a fase de
treinamento) devido ao alto grau de paralelismo
estru tural.
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determinando o par (W,G) que, idealmente seria o
mínimo global desta função. Infelizmente estes al-
goritmos demandam muito tempo computacional e
podem necessitar de centenas de iterações para con-
vergência, dependendo do tamanho da RNA.

Neste trabalho uma técnica de treinamento
supervisionado por Estimativa Ótima - OET é utili-
zada. O conjunto de padrões entrada-saída é repre-
sentado em forma matricial e o processo de treina-
mento é realizado por cálculos simultâneos, onde um
conjunto ótimo de pesos das interconexões é deter-
minado no sentido dos mínimos quadrados. A pseu-
do-inversa de Moore-Penrose é obtida explicitamente
nas diferentes etapas do algoritmo OET [7].

111. ESTUDO DE CASO

Para ilustrar a aplicação de RNA na detec-
ção e diagnóstico de falha , considera-se o modelo
simulado do Controle Automático de Geração de
uma Usina Hidroelétrica Isolada [8], operando em
regime estacionário, livre de qualquer evento catas-
trófico, conforme ilustra a figura I.

Falha 3 - Deterioração no desempenho causada por
alteração na constante Cp de Estat ismo Permanente.
Falha 4 - Deterioração no desempenho da Compen-
sação Transitória por alteração no parâmetro Ct.
Falha 5 - Deterioração no desempenho da Compen-
sação Transitória por alteração no parâmetro Tr.

As falhas foram classificadas nos seguintes
níveis:
Nível I - Falha Incipiente.
Nível 2 - Falha Média.
Nível 3 - Falha Quase Severa .
Nível 4 - Falha Severa .

A discriminação entre a causa e diagnóstico
das falhas é realizada através da monitoração das
medidas das variáveis XI , X2, X3, X4 e X5. A tabe-
la I apresenta as relações entre os valores das medi-
das (normalizadas) e 4 níveis diferentes de deteriora-
ção para cada um dos 5 tipos de falhas .

A arquitetura da RNA utilizada é mostrada na figura
2.

x
Controledor Pl.----------1 PI

Figura I - Diagrama de Blocos de Controle Automá-
tico de Geração de uma Usina Hidroelétrica Isolada .

ConpensaçãoTransitória

RNA1 F

FILTRAGEMI

RNA2

N

FILTRAGEMI

óPd Sist .
Pot .

Pert urbo
Distri - Hão
buidor Linear. lurbina

CO"l'ensação Penaanent e

Válvula
Piloto

x. eIS
'------{

S. llfr

Os parâmetros do sistema em condições
nominais de operação são: Figura 2 - Arquitetura de Rede Utilizada.

Foram categorizados as seguintes possíveis
falhas :
Falha 1 - Deterioração no desempenho causada por
alteração na constante Tg da Válvula Piloto .
Falha 2 - Deterioração no desempenho causada por
alteração na constante Tp da Válvula Piloto.

Tw=0.6 ;
Kp = 1.5;
Cp =0.2 ;

Kpr = 2.0 ; Tpr = 20.0; Tr = 3.0
Ki = 0.4 ; Tg = 0.2 ; Tp = 0.04
Ct = 0.05; fo = 60 Hz

A RNA I tem 5 neurôn ios na entrada , 5 na
saída e 15 nas duas camadas ocultas. As funções
ativação são do tipo tangente hiperbólica.

A RNA2 tem 10 entradas, 4 saídas -e 25
neurônios nas duas camadas ocultas e as funções
ativação são também tangentes hiperbólicas.

X é o vetor normalizado das variáveis me-
didas (XI, X2, X3, X4, X5).

438



F é o vetor que caracteriza a or igem da falta
(1,2,3,4,5).

N é o vetor que caracteriza o nível de seve-
ridade da falha (1, 2 3, 4).

Os blocos de filtragem evitam a excursão de
valores de saída em torno dos valores desejados,
garantindo que se a RNA detectou uma falha ou um
nível , está detecção é correta.

Na fase de treinamento foram usados os 21
padrões constantes da tabela I , que se encontra no
apêndice I , apresentados simultaneamente.

Para validar a arquitetura de detecção e
diagnóstico de falhas proposta, apresentou-se na
entrada da RNA padrões na treinados, correspon-
dentes a situações de falha constantes da tabela 2,
que se encontra no apêndice 2. As tabelas 3 e 4 do
apêndice 3 estão mostrando a detecção e diagnóstico
de falhas pela rede neural treinada utilizando os
padrões não incluídos no treinamento , de acordo
com a tabela 2.

Observando-se os resultados obtidos con-
clui -se que a rede atuou sat isfatoriamente, tanto na
discriminação da causa da falha quanto no nível de
severidade da mesma. As situações de má classifica-
ção podem ser contornadas através de um melhor
treinamento da rede , envolvendo um maior número
de padrões para cada tipo de falha e uma melhor
definição nas fronteiras que definem o grau de seve-
ridade.

IV. CONCLUSÕES

Uma RNA com camadas múltiplas de per-
ceptrons foi utilizada para detectar e diagnosticar
falhas no Controle Automático de Geração de uma
Central Hidroelétrica. A RNA com dois estágios
discrimina entre causas das falhas, no primeiro está-
gio e identifica seu grau de severidade no segundo
estágio. A RNA, exceto em poucos casos discriminou
corretamente a causa e o nível de severidade de-
monstrando sua potencial aplicação ao problema.
Embora utilizando simulações para a geração de
dados, no caso real , esses dados podem ser coletados
dos relatórios de operação ou adquiridos on-line do
sistema. A implementação em hardware do proposto
é extremamente prom issor para o problema apre-
sentado, constituindo-se no momento de objeto de
investigações de pesquisa do NESC.
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APÊNDICE I - Tabela I - Causas de Falhas e Variáveis Medidas em Estado de Regime.

FALTA MUDANÇA NA VARIÁVEL X = IO.(X-X *)/X*
N!! NÍVEL CAUSA Xl X2 X3 X4 X5
1 1 O,9.Tg -10 ,0 -0,199 1,307 -10,25 -9,98

2 O,85.Tg -8,63 -6,24e-4 -8 ,44e-4 21 ,61 29,09
3 O,80.Tg -8,53 -7,34e-4 -9 ,11e-4 7,79 8,13
4 O,75.Tg -8,67 -1 ,18e-3 -1 ,3ge-3 4,83 5,33

2 1 O,9.Tp -4 ,73 -7,45e-6 -4 ,37e-5 -0,012 0,045
2 0,85.Tp -3 ,21 9,31e-7 -2,98e-5 -6,77e-3 0,11
3 0,80.Tp -3,34 -1,4ge-5 -2 ,05e-5 -0 ,018 -0,071
4 O,75.Tp -4,22 -1,95e-5 -2,33e-5 -0,021 -0,079

3 1 O,9.Cp -5,09 2,38e-4 1,44e-4 10,0 16,87
3 O,85.Cp -5,47 3,83e-4 2,61e-4 27 ,84 122,0
4 O,80 .Cp -5 ,75 5,36e-4 3,85e-4 229 ,6 -57 ,91
5 0,75.Cp -5,97 7,03e-4 5,24e-4 -70,2 -30,88

4 1 O,9.Ct -2,48 7,07e-5 6,14e-5 0,77 1,31
2 O,85.Ct -2,95 1,Oe-4 9,4e-5 0,107 2,05
3 O,80.Ct -3,2 1,37e-4 1,23e-4 0,14 2,9
4 O,75.Ct -3,3 1,7e-4 1,61e-4 0,176 3,78

5 1 O,9.Tr -0,26 6,52e-5 6,42e-5 0,50 6,56
2 O,85.Tr -0,367 9,87e-5 1,014e-4 0,744 13,45
3 O,80.Tr -0,478 1,37e-4 1,35e-4 0,965 25,5
4 O,75.Tr -0,58 1,7e-4 1,77e-4 1,17 49 ,97

Ponto de Operação (X*) -1,58e-7 0.010 0.010 -5.37e-7 2,30e-8

APÊNDICE 11 - Tabela 2 - Padrões não-treinados usados na validação da RNA.

FALTA MUDANÇA NA VARIÁVEL
N!! I NÍVEL CAUSA XI X2 X3 X4 X5
1 I 1 O,92.Tg -10 ,0 -0,25 1,36 -10 ,252 -9,98

2 O,88.Tg -8,1 -4,24e-4 -4,95e-4 1,87 0,25
3 O,77.Tq -8,66 -1,13e-3 -1,36e-4 4,41 8,13
4 O,70.Tg -8 ,67 -1,18e-3 -1,3ge-3 4,83 3,84

2 I 1 O,92.Tp -5 ,03 -7,45e-6 -3 ,26e-5 -0,035 0,076
2 O,88.Tp -4 ,15 4,65e-6 -4,2e-5 -0,018 0,135
3 O,77.Tp -3,97 -1,5e-5 -1,95e-5 -0 ,011 -0,011
4 O,70.Tp -4,0 -1,86e-5 -3,91e-5 -0,021 -0 ,024

3 I 1 O,92.Cp -4 ,87 1,82e-4 1,02e-4 6,8 10,3
3 0,88.Cp -5 ,26 2,94e-4 1,ge-4 14,8 29,6
4 O,77.Cp -5 ,9 6,34e-4 4,66e-4 -128,7 -36,8
5 0,70.Cp -6 ,13 8,74e-4 6,78e-4 -37 ,8 -23,6

4 I 1 0,92.Ct -2 ,21 5,58e-5 4,75e-5 0,048 1,046
2 0,88.Ct -2,71 8,23e-5 7,45e-5 0,081 1,6
3 O,77.Ct -3,25 1,55e-4 1,46e-4 0,16 3,4
4 O,70.Ct -3,3 2,1e-4 2,03e-4 0,21 4,8

5 I 1 O,92.Tr -0,20 5,3e-5 5Ae-5 0,41 4,57
2 0,88.Tr -0 ,31 7,8e-5 8,Oe-5 0,60 8,77
3 O,77.Tr -0,52 1,56e-4 1,64e-4 1,09 40,5
4 O,70.Tr -0 ,68 2,1e-4 2,24e-4 1,36 169,9
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APÊNDICE 111 a - Tabela 3 - Matriz de classificação para o diagnóstico de falha fornecido pela rede neural, utili-
zando o conhecimento de falha do nível I.

Diagnóstico Falta1 Falta2 Falta3 Falta4 Falta5
Falta1 90,6 % "" 4,37% 0,1 % 5,32% 1,42 %
Falta2 1,37 % 91,33 % ... 2,13 % 6,61% 1,16 %

• Falta3 8,29% 8,32% 87,3% 90,16 % 71,03 %
Falta4 0,47 % 2,78% 2,68% 90,88 % "" 0,05%
Falta5 13,3 % 8,32% 1,81 % 9,1 % 86,05 % ""

"" Porcentagem de diagnósticos corretos
• Situação onde a rede teve conflito de diagnóstico

APÊNDICE 111 b - Tabela 4 - Matriz de classificação para o diagnóstico de falha fornecido pela rede neural, utili-
zando o conhecimento de falha do nível 4.

Diagnóstico Falta1 Falta2 Falta3 Falta4 Falta5
Falta1 94,2 % "" 1,16 % 4,47 % 5,82% 31,9%
Falta2 0,47 % 90,08 % "" 0,42 % 0,4 % 0,28%

• Falta3 78,51 % 98,2 % 99,99 % 1,76 % 1,01 %
Falta4 4,6% 1,28 % 3,9% 90,31 ... 1,08%
Falta5 0,98% 3,41 % 0,68% 4,32% 90,51 %
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Resu mo: A tarefa de reconhecimento de pa lavras pode ser vista como um mapeamento de uma
locução em seu texto escrito correspondente. Um dos inconvenientes inerentes aos sistemas
tradicionais é que como a rede tem um número de ent radas fixo, e as locuções comprimento variável, é
necessário esperar que a locução termine para só então começar a extração dos parâmetros, impedindo
a operação em tempo real do sistema. Neste trabalho propõe-se um método de extração de parâmetros
em tempo real, aproveitando as redundâncias do sinal de voz .

Abstract: The task of speech recog nition can be viewed as a mapping of a locution into its
corresponding text. One of the inconvenients inherent to traditional systems is that because the
network has a fixed number of inputs , and the locutions have variable lenghts, it is necessary to wait
until the locution ends to start the parameter extraction, avoiding real time operation . In this work we
propose a method for real time parameter extraction, taking advantage of the redundancies of the
speech signal .

Figura I: diag rama em blocos do sistema de
reconhecimento de pa lavras isolad as .

O sinal é então analisado e parametri zado por partes :
toma-se um segmento do sinal , mu ltiplica-se por uma
janela de Hamming de mesmo tamanho, e então
extrai-se um conjunto de parâmetros mel-cepstrais [3].
Desloca-se a janela e repete-se o processo até o final
da locução. Usualmente usa-se janelas fixas de 20 ms
com grau de superposição variável de modo que todas
as locuções sejam representadas com o mesmo
número de parâmetros.
Chamaremos cada conjunto de parâmetros extraídos
desta maneira de quadro. Este processo é mostrado na
figura 2.
O conjunto de parâmetros gerado é então inser ido na
rede neura l, que classifica-o nas classes previstas, que
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1. Introdução.
O reconhecimento de palavras isoladas cons iste em
mapear uma sequência de vetores acústicos em seu
texto correspondente. Desta forma, pode ser entendido
como um problema de reconhecimento de padrões
com entrada sequencia l, ou seja , o reconhecimento é
feito através de uma sequ ência de segmentos de fala .
Dentro da nomenclatura de redes neurais, os padrões a
serem reconhecidos são os conjuntos de parâmetros
extraídos das várias locuções, e as classes em que
estes devem ser classificados são as palavras que
compõem o vocabulário do sistema.
Existem duas maneiras de fazer este reconhecimento:
a est ática e a dinâmica. No modo dinâmico, o sinal
entra na rede neural por partes, e no estático, entra-se
com todo o sinal de uma só vez . Este trabalho
endereça o reconhecimento feito pelo modo estático.
Para entender como isto é feito, bem como o problema
abordado neste trabalho, é interessante mostrar como
é Um sistema de reconhecimento de fala. Este é
mostrado como um diagrama de blocos na figura I.
Inicialmente, grava-se uma locução via um conversor
A/D. Depois esta locução é passada por um
segmentador automático [7] de modo a eliminar .os
silêncios inic ial e final. O sinal é então pré-enfatizado
através de um filtro digital passa-a ltas de modo a
ap lainar o espectro de freq uências.
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são as palavras do vocabulário do sistema de
reconhecimento [I].
Do exposto acima, pode-se entender o problema que
este trabalho focaliza: é necessário esperar que a
locução termine para iniciar a extração de parâmetros
[I]. Isto porque, sendo o número de entradas da rede
fixo, o número de quadros para a análise deve também
ser fixo. Como existem palavras mais longas do que
outras , assim como as pessoas falam com velocidades
diferentes, deve-se esperar o final da locução para
determinar o seu comprimento e, considerando-se que
a análise é feita com janelas de comprimento fixo, o
grau de sobreposição entre as mesmas, e só então
proceder ao cálculo dos parâmetros . Os sistemas' de
reconhecimento baseados em cadeias de Markov não
apresentam esta limitação, pois não é necessário que
todas as locuções sejam parametrizadas com o mesmo
número de quadros [2], e desta maneira o cálculo dos
parâmetros pode começar logo depois do início da
locução, não sendo necessário esperar que esta
termine. Isto faz com que os sistemas baseados em
redes neurais levem uma certa desvantagem em
aplicações em tempo real.

...... ,I' ll ..t .1' '1 ...1 J 11000l .1' 11.., .1' Ih. .t
r n... .1' 11"'" A' 11 """ A' IZ.... I' 11.. .1 12....

-0.

-o.

-0 .

tempo

Figura 2: processo de extração de parâmetros de uma
locução .

Como uma forma de contornar este problema, propõe-
se um método alternativo, onde a extração de
parâmetros é feita como nos sistemas baseados em
cadeias de Markov , ou seja, utilizando uma taxa de
sobreposição fixa . De modo a fazer com que todas as
locuções tenham o mesmo número de parâmetros
(requisito para sistemas utilizando redes neurais),
retiram-se alguns quadros das locuções mais longas e
inserem-se alguns quadros nas locuções mais curtas .
Isto faz com que o processamento seja mais rápido,
pois o cálculo dos parâmetros pode ser feito enquanto
a palavra ainda está sendo pronunciada, aumentando a
velocidade no reconhecimento:

Ainda, pelo método utilizado (ver seção 2), o número
de quadros para a parametrização das locuções é
menor, o que implica em menos cálculos a serem
efetuados , e menos memória necessária para
armazenar os pesos sinápticos da rede neural.
Foram feitos alguns testes utilizando-se o método
tradicional e o alternativo, sendo feitas comparações
em termos de taxa de erros e numero de operações
matemáticas necessárias .

2. Normalização do número de quadros.
Como dito anteriormente, foi utilizado um processo de
inserção e deleção de quadros para que, ao final, todas
as locuções tivessem o mesmo número de quadros.
Surgem então algumas questões a serem resolvidas:

• Qual o número conveniente de quadros?
• Aonde inserir ou retirar quadros?

Alguns fatores devem ser considerados para responder
à primeira questão . Inicialmente questionamos se o
alvo deve ser o número de quadros da palavra mais
longa, da mais curta ou um número entre estes dois .
Se escolhermos o alvo como sendo o número de
quadros da palavra mais curta, certamente estaremos
excluindo informações importantes das palavras mais
longas; inversamente, se escolhermos o alvo como
sendo o número de quadros da palavra mais longa,
estaremos inserindo muitas redundâncias
desnecessárias nas palavras mais curtas. O bom senso
parece indicar que o alvo deve estar entre o número de
quadros da palavra mais longa e o da mais curta . Isto
nos dá uma faixa de valores, que pode ser refinada
com a utilização de outros critérios, como a seguir:
• número final de quadros : quanto menor for o
número final de quadros , menor será o número de
neurônios de entrada da rede, o que resulta em um
processamento mais econômico, tanto em termos
de memória como de quantidade de operações a
serem realizadas na etapa de reconhecimento;

• quantidade de informação perdida com a deleção
de quadros : um número alvo pequeno significa
que as palavras mais longas terão muitos quadros
deletados, fazendo com que se possa perder
informações importantes, comprometendo o
desempenho do sistema de reconhecimento. Um
gráfico ilustrativo deste efeito é mostrado na figura
3.

Com estes critérios em mente , pode-se concluir que o
alvo deve estar entre o máximo e o mínimo, sendo que
deve ser o menor possível e que não ocasione perda de
informações a tal nível que comprometa . o
desempenho do sistema de reconhecimento.
Claramente, a determinação do número alvo de
quadros desta maneira é inteiramente impossível na
prática, pois envolve a avaliação do desempenho do
sistema de reconhecimento, que não é conhecido a

443



priori. Foram então testados métodos alternativos para
realizar esta tarefa. .

,
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Figura 3: Quantidade de informação fornecida ao
sistema pelo número de quadros com que é
parametrizada, para uma dada palavra. As grandezas
estão em unidades aleatórias, pois o gráfico é apenas
uma ilustração, e não pretende ser uma medida
quantitativa.

A primeira idéia a ser testada foi assumir como alvo o
número médio de quadros de todas as locuções. Com
isso, teoricamente, o número de quadros a inserir seri a
mais ou menos igual ao número de quadros a retirar,
resultando em um equilíbrio entre a inserção de
redundâncias nas locuções mais curtas e a retirada das
mesmas nas locuções mais longas. Com este critério,
foi estabelecido um número alvo de quadros igual a
74 para as locuções do conjunto de treinamento.
De modo a verificar se este número de quadros
representa ou não uma perda considerável de
informação, realizou-se outro teste com um número
um pouco maior de quadros. Arbitrariamente,
escolheu-se 100 quadros para cada locução.

3. Métodos para inserção e retirada de
quadros.
O .procedimento adotado para a normalização do
número de quadros é formado por três passos:

I . verificar se é necessário inserir ou retirar quadros;
2 . verificar onde inserir ou retirar os quadros;
3. inserir ou retirar quadros.

O primeiro ponto é fac ilmente verificado e dispensa
comentários.
O segundo ponto foi resolvido da seguinte maneira ; o
critério adotado foi o de que os processamentos
seriam feitos inicialmente nas regiões estáveis da
locução, ou seja, onde os parâmetros variassem
lentamente (em sinais de fala , um exemplo de tais
regiões corresponde a vogais sustentadas) . Uma forma

de se medir a estabilidade de uma parte do sinal é
verificar a distância euclidiana entre quadros
adjacentes: quanto menor esta distância, mais estável é
o sinal naquela região . A distância euclidiana entre
dois vetores coluna PJ e P2é dada por:

onde x denota produto vetorial, e t transposição
matricial.

Desta forma, inicialmente calcula-se a distância
euclidiana entre os quadros adjacentes de toda a
locução, e a inserção ou deleção é feita nos quadros
mais próximos .

Retirando Quadros: inici almente os quadros são
ordenados segundo a dist ância euclidiana entre os
mesmos , em ordem crescente de distância. Os quadros
mais próximos são eliminados primeiro, até que se
atinja o número desejado de quadros .
Inserindo Quadros: o procedimento para inserção é
similar, sendo que nos locais a inserir, copia-se o
quadro anterior. Poderia-se também interpolar um
conjunto de coeficientes nestes lugares. mas preferiu-
se o primeiro método por dois motivos:

• este processo é ma is econômico
computacionalmente;

• a interpolação de parâmetros pode significar a
inserção de filtros inexistentes na produção da fala ,
o que poderia dificultar o trabalho do sistema de
reconhecimento. A simples repetição de
parâmetros, embora redundante, garante que não
estão sendo inseridos parâmetros irreais no
sistema.

4. Material utilizado.
Para o treinamento e testes foi utilizada uma base de
dados contendo 50 palavras e 69 locutores , sendo 43
do sexo masculino e 26 do sexo feminino . Cada
locutor repetiu todas as palavras 3 vezes, gerando
assim 10350 locuções. As locuções foram limitadas
em 4 kHz e gravadas via um conversor A/O com uma
frequência de amostragem de 8 kHz e 16 bits de
resolução. Não foi tom ado nenhum cuidado em
relação à supressão de ru ído ambiente. As locuções
foram segmentadas por um segmentador
automático[7] de modo a excluir os silêncios no início
e no final.

As locuções foram divididas em três conjuntos:
• treinamento: aproximadamente 60% dos locutores

(26 homens e 16 mulheres)
• validação:' aproximadamente 20% dos locutores (8

homens e 5 mulheres)
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• teste : aproximadamente 20% dos locutores (9
homens e 5 mulheres)

Deste modo , o sistema foi treinado com o conjunto de
treinamento, e ajustado com o -conjunto de validação.
A verificação do desempenho com o conjunto de
testes forneceu os resultados mostrados neste trabalho.

5. Extração de parâmetros.
Os sinais foram inicialmente passados por um filtro
passa altas com função de transferência (I-O,95z- l ) de
modo a aplainar o espectro de frequências. Depois
foram parametrizados através de 12 coeficientes mel-
cepstrais calculados pelo algoritmo de Mermelstein
[3]_ Foram calculados dois conjuntos de coeficientes
para cada locução: um utilizando janelas de 20 ms,
atualizados a cada 10 ms, e outro , também com
janelas de 20 ms mas atualizados a interva los
diferentes, dependendo do comprimento da palavra.
Para este segundo conjunto, o objetivo era de que
todas as palavras tivessem o mesmo número de
quadros (para uso com o modelo convencional de \
redes MLP). O número de quadros utilizado foi
calculado de modo que a palavra mais comprida
tivesse seus coeficientes calculados a cada 10 ms.
Com isso chegou-se a 176 quadros por palavra.
Em ambos os conjuntos, depois de calculados os
parâmetros, foi feita a extração da média e a
normalização da variância dos parâmetros, o que
melhora o desempenho no reconhecimento[4][5].

6. Rede neural.
A arquitetura utilizada para as duas redes foi a de
perceptrons multi-camadas com uma camada
escondida. A camada de saída 'foi formada por 50
neurônios, correspondentes às palavras a serem
reconhecidas, e a camada escondida, por 100
neurônios.
Para o modelo tradiciona l, a rede apresenta 12 x 176 =
2116 entradas, 12 x 74 = 888 entradas no primeiro
modelo alternativo, e 12 x 100 = 1200 entradas no
segundo modelo alternativo.
O treinamento foi feito de forma instantânea, através
do algoritmo back propagation empregando 30 épocas
com os locutores de treinamento. Foi escolhida como
rede final a que apresentou a maior taxa de acertos
com as locuções do conjunto de validação. \ Os
parâmetros para o aprendizado da rede foram :

• fator de aprendizagem da camada de saída:
1l1=0.0 I

• fator de aprendizagem da camada escondida: 112 =
0.007

• momento da camada de saída: ai =0.001
• momento da camada escondida: a2 = O003

7. Resultados.
Os resultados obtidos com o modelo alternativo foram
muito próximos do modelo convencional, mostrando
que esta é uma alternativa viável. Na tabela I tem-se
os resultados dos testes realizados com locuções
estranhas ao conjunto de treinamento para os dois
modelos.
Para o modelo tradicional, a rede convergiu com 6
épocas de treinamento, enquanto que o modelo
alternativo I precisou de 17 épocas, e o modelo
alternativo 2, 12 épocas.

Tabe la I: resultados dos testes comparativos
Convencional Alternativo Alternativo

I II
épocas 6 17 12
acertos 93.7% 91.9% 92.7%

8. Conclusões.
Neste trabalho, foi mostrado um modelo alternativo
para a parametrização de sinais de voz, para
reconhecimento de palavras isoladas utilizando rede-s
neurais do tipo MLP, onde são exploradas as
redundâncias inerentes ao sinal de fala . O modelo
mostrou-se viável, com um desempenho bastante
próximo ao do modelo convencional.
As vantagens oferecidas em termos de tempo de
processamento e esforço computacional parecem
pesar a favor deste modelo, se comparado ao
tradicional. Ainda, pelo fato de a parametrização
poder ser feita enquanto o locutor ainda está falando,
aumenta-se bastante a capacidade de processamento
em tempo -real do sistema.
O único inconveniente parece ser o tempo de
treinamento, pois como são fornecidas menos
informações a respeito das locuções, a rede
necessitará de um número maior de épocas de
treinamento. Isto na verdade não constitui um
problema sério, visto que o treinamento não precisa
ser feito em tempo real.
Um aspecto que poderia ser um pouco melhor
estudado é a determinação do número de quadros
alvo, bem como outras formas de se obter este alvo.
Outras medidas de distorção, tais como a de Itakura-
Saito [8], baseadas na autocorrelação do sinal também
poderiam ser testadas, ao invés da distância
euclidiana.
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Abstract: In this paper, two new methods for computation of the inertia matrix of robot
manipulators are proposed. The new algorithms are based on a block diagram of
manipulator dynamics, derived from the Newton-Euler formulation. The proposed
methods allows to compute the inertia matrix explicitly, in an efficient recursive manner,
and can be applied for robot dynamics simulation.

r. INTRODUCTION

The inverse dynamics formulation is a c1assic
problem in robotics. The inverse dynamics equation
allows to compute the vector of input generalized
torques as a function of the N joint positions and its
derivatives,

where,

't = Nx I vector ofgeneralized torques.
q = Nx I vector ofjoint positions .
M(q) = NxN inertia matrix.
't m = Nx I vector of inertial torques.
't o = Nx I vector of coriolis, centrifugai,
gravitational and disturbance torques.

The solution of Eq. (I) is a typical control problem :
finding the adequate vector r needed to impose the
.desired joint trajectory q. In fact, the computed
torque control technique (Yoshikawa , 1990).
utilizes Eq. (I) to obtain the vector of generalized
torques r from the measured values of position and
velocity and computed values of acceleration. The

Newton-Euler technique (Luh, 1980) allows to
compute the inverse dynamics Eq. (1) in an efficient
recursive way. The computational efIort of this
method has a linear dependence with the number N
of degrees offreedom (DOF) ofthe manipulator.

The dynamic simulation of robotic manipulators is a
dual of the control problem. The robot simulation
consists on obtaining the arm position as a function
of time, given the vector of generalized torques and
the initial conditions. This is attained by integrating
the direct dynamics, obtained by inverting Eq. (1),

(2)

It can be noted that the inverse of the inertia matrix
is needed in the evaluation of Eq. (2). For this
reason, the Newton-Euler method cannot be used
directly to compute Eq. (2), since this method only
evaluates numerically the vector of generalized
torques, without computing explicitly the inertia
matrix M(q). In spite of this, ao artifice can be used
to compute the inertia matrix through the Newton-
Euler method, as shown-by Walker (Walker & Orin
I982).Several methods were developed to compute
the forward dynamics (and -the inertia matrix) .
Baharin (Baharin & Green(Í991) proposed a
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2. NEWTON-EULER FORMULATION

Defining the 3x3 and 6x6 matrix operators for cross
product of3xl and 6xl vectors respectively as:

where p, v and 00 are 3x1 vectors. Thus, the 6x6
spatial rotation matrix, from link i to link i+1, is:

(5)o 1
A:+,J

I O -pz 1
I Py I

(px) = I pz O -Px I (3)

l-py Px O J
rr V1 1 I (cox) 2(vx)1

= l2(vx) (ox) J (4)

q i Position variable ofjoint i.
v i 3x I Linear velocity vector of link i.
co i 3x I Angular velocity vector of Iink i.
fi 3x I Force vector applied on link i by

link i-I.
n i 3xl Moment vector applied on link i by

linki-I.
3x3 Rotation matrix frorn link i to i+I.

1 P;+ I 3xl Position vector oflink i+1 with
respect to link i.

P c; 3xl Center ofmass position vector of
link i.

m i Total mass of link i.
h i 3x3 Inertia tensor of link i in its own

reference frame.
't ; Driving torque/force oflink i.

The Newton-Euler formulation allows to compute
the manipulator dynamics in a computationally
efficient recursive manner. This formulation is
realized in two stages: Forward and Backward
recursions. In the Forward recursion, the cinematic
variables are transformed frorn the base of the
manipulator to the end-effector. The Backward
recursion updates forces and torques starting from
the tool to the base, obtain ing the driving torque of
each joint. A 6x I spatial vector version of the
Newton-Euler algorithm is summarized below. The
following notation is adopted:

proposed recursive methods for computation of the
inertia matrix are described in Section 4. The
computational effort of the proposed methods is
discussed in Section 5. Final conclusions are given
in Section 6

In this paper, two novel methods for computing the
inertia matrix of robot manipulator are proposed.
The methods are based on recursive relationships,
obtained from a block diagram representation of the
dynamics equation. This block diagram is obtained
from the Newton-Euler formulation. In Section 2
the Newton-Euler algorithm in a ôx l-vector form is
summarized. The blqck diagram representation of
manipulator dynamics is derived in Section 3. The

recursive Lagrangian formulation based on
differential relationships. Also based on the
Lagrangian mechanics, Li (Li, 1988) proposed a
method for the evaluation of the terms of the
Dynamic Equation. Both above-mentioned
have a computational effort of order 0(N3) . More
efficient methods (Lilly & Orin, 1991; Featherstone,
1987) , with computational effort of order O(N2),
have been proposed. Balafoutis (Balafoutis & Patel,
1989) described a method, based on · the Newton-
Euler algorithm and using the concept ofgeneralized
and augmented links, for computing the inertia
matrix with a computational effort of order 0(N2).
Furthermore, an efficient method for computing of
the inverse dynamics and the inertia matrix
rearranging the equations for a minimum set of
dynamics parameters, was proposed by Kawasaki
(Kawasaki, et ai., 1992). This method, oriented to
parameter identification, has a computational effort
of order 0(N2). Alsina (Alsina & Gehlot, 1994)
proposed a formulation method of order 0(N2) based
on the Newton-Euler recursion expressed in term of
spatial vectors. This method allows the explicit
computation of the inertia matrix. In order to
improve the real-time performance of the forward
dynamics computation, several paralleI algorithms
(Fijani & Bejczy, 1989) and architectures have been
proposed. Arnim-Javaheri (Amim-Javaheri & Or in,
1988) described several systolic architectures for the
evaluation of the inertia matrix based on dedicated
VLSI robotic processors. Lee (Lee & Chang, 1988)
proposed several parallel algorithms for real-time
simulation of robot forward dynamics based on
single-instruction multiple-data-stream computer,
with as many processor as the number of DOF of the
manipulator. Beside the methods above, several
forward dynamics computation schemes, with no
need of inertia matrix inversion, were proposed. Ko
(Ko, 1992) reformulated the Newton-Euler equations
in a Kalman Filter form for the solution of the
forward dynarnics. Gogoussis (Gogoussis & Donath
1990) proposed a method for the solution of forward
dynamics using the recursive properties of Newton-
Euler formulation associated with algebraic loops
(solved through analog hardware) for the digital
simulation of robot dynamics, A good comparison
between several methods for inverse and forward
dynamics computation is found in (Zomaya, 1991).
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The 6x I vectors of spatial veIocity, spatial angular
velocity and spatial effort, and the 6x6 spatial inertia
matrix of link i, are respectively defined as:

[
TV=v1 1

T]TCú;

T] TCú;

(6)

(7)

(8)

3. BLOCK DIAGRAM REPRESENTATION

By imposing zero joint accelerations cL ' (i =
I, .... ,N), to (q, q) (vector of corioIis, centrifugai,
gravitational and disturbance torques) can be easily
computed through the Newton-Euler algorithm.
Similarly, the inertial torque t m ' (t m = M(q)q ),
can be updated through the Newton-Euler algorithrn
by imposing zero joint velocities, initial spatial
acceleration and initial spatial effort:

fi .(p .x)Tl
I c, J
hi

(9)
- Forward Recursionfor inertial torques:

The flag of joint i is defined as: for i =Oto N-I

1; =[0 O O O O Ir for Rjoint(lO.a) Y· RiT y' 1 00
rn;+1 = i+lo mi + i+lqi+l (17)

1;=[0 O O O Or forPjoint(IO.b) end i

where R and P stands for rotational and prismatic
joint respectively. Thus, the Newton-Euler algorithm
is given by:

- Backward Recursion for inertial torques:

FmN+1 = O

for i = N to I
- Forward Recursion:

v. = gravity acceleration

for i = I to N

F rn; = R;+IFrni+1 +H;Vrni

t m] = JT·Frni

(18)

(19)

(lI) end i

According to these recursions, a block diagram
representation of the . manipulator dynamics is
obtained, as shown in Figure lo

(13)
.4. COMPUTATION OF INERTIA MATRIX

end i 401 The Inverse Path Method

- Backward Recursion:

FN+ 1 = Spatial effort on the tool.·

In Figure I, the block diagram inside the dashed line
represents the transfer matrix between joint
accelerations and inertial torques, which is the
inertia matrix. Thus, the inertia matrix represents
the relation between an input vector q and an

output vector t rn ' that is, t rn =M(q).q o • The
following notation is adopted: [t rn , Fm] ij is the

transfer matrix of the path from Frnj to t m] and

[t ,V ].. is the transfer matrix of the path fromrn rn IJ

V . to 't . o Thus, from the block diagram of FigurernJ rn, .

I, the following recursive relationships are obtained:

(14)

(16)

(15)

F = (n.x)H .n .cj 1 I I

for i = N to I

end i
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Fig. 1 - Block Diagram: Inverse Dynamics and Inertia Matr ix.

r- .....

Inertia Matrix

Since the inertia matrix is symmetric, it is sufficient
to compute Equation (20) for j varying from i to N
and Equations (21) and (22) for j varying from N to
i. Thus, based on the above reIationships, a recursive
aIgorithm for the computation of the inertia matrix
is proposed, as shown in Figure 2. Since the transfer
matrices are computed recursiveIy in the direction
from torques to joint accelerations, this algorithm
was named: Inverse Path Method .

(20)

(22)

The Inverse Path Method:

For i = I to N

[-rrn,Frn1i =f{
If(i < N) Then [-rrn ,FrnL+, = [-rrn,Frn1iR;+1
If(i < N-I) Then

ForG=i+2toN)

Endj

[-r rn 'Vrn 1N = [-r rn ,Frn 1N"HN
MiN = [-rrn,Vrn1w l N

4.2 The Central Path Méthod

In the block diagram of Figure I, a central path
[Frn ,VrnL can be divided in two parallel paths: one

through matrix H. ' and the other through

[Fm >Vrn l+l,i+1' R;+l ' On the other hand, the
transfer matrix [Frn ,qh is composed by matrix

R 1+I serially associated with transfer matrix

[Frn ,q]j+l,i' Thus, t?e following recursions are
obtained:
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If (i < N) Then

For (k = N-I to i)

End k
End i

Fig. 2 - The Inverse Path Method.



Table 2-Computational Effort: Central Path Method.

(24) No.OfProducts
(27N2+621N-648)/2

No. of Additions
(21N2+531N-552)J2

From the recursions above, a new algorithm, named
the Central Path Method, is derived for computation
ofthe inertia matrix, as shown in Figure 3..

The Central Path Method:

[Fm,Vm]NN = HN
[Fm,q]NN = [Fm, Vm]NN·JN
M NN =

For (i = N-I to I)

For a sixjoint manipulator, the lnverse Path Method
involves 1179 products and 993 sums, whi1e the
Central Path Method involves 2025 products and
1695 sums for computation of the inertia matrix. As
can be seen in Figure 4, for more than twe1ve joints
(highly redundant manipulators), the Central Path
Method -becomes more efficient than the lnverse
Path Method. This is because, for high number of
DOF, the N2 term is predominant, and the Central
Path Method has the smallest N2coefficient.

No . o f P ro d u c ts

o Inverse Path
• C entra I P a th10000

' 5 0 0 0

O
O 1 O 20

No . o f J o in ts

15000 NO .ofSums

o Inve rsePath

10000
. C entra I P a th

5000

O
O 10 20

No . of Joints5. COMPUTATIONALEFFORT

Fig. 3 - The Central Path Method.

End i

Endj

[Fm,q]j,i+1 = R1+,·[Fm,q]j+l,i+1
Mj,i+1 = Jy.[Fm,q]j ,i+]

. i ' iT[Fm ,VmL =Hj + Ri+I·[Fm,VmLI,i+l·Ri+1
[Fm,q);; = [Fm,Vm]ii ·Ji
M ii =JT ·[Fm,q);;
For G= i to 1)

Table 1 -Computational Effort: Inverse Path Method.

The proposed methods involve several 1x6 vector /
6x6 matrix products and additions. Noting that the
6x6 spatial inertia and spatial rotation matrices
include some zero terms. Thus, the product of a lx6
vector and a 6x6 spatial inertia matrix involves 24
products and 18 additions. The product of a lx õ
vector and a 6x6 spatial rotation matrix involves 27
products and 21 additions. In this way, both
algorithms for the inertia matrix computation
involve a computational effort· of order 0(N2), as
shown in Figure 4. The computational efforts for the
Inverse Path Method and for the Central Path
Method are respectively summarized in Table 1 and
Table2.

No.OfProducts
39W - 42N +27

No. of Additions
33W - 36N + 21

Fig. 4 - Computational Effort.

6. CONCLUSIONS

Two novel methods for computation of the inertia .
matrix of robot manipulators were proposed: the
Inverse Path Méthod and the Central Path Method.
The proposed methods were derived from a set of
recursive relationships obtained from a block
diagram representation of the dynamics equation.
The methods update explicit1y the inertia matrix in
an efficient recursive way, thus allowing to app1y
these formulations to the forward dynamics problem
and the dynamics simulation of robot manipulators .
The computational efforts of the proposed methods
have an 0(N2) dependence. The Inverse Path
Method is more efficient for small number of DOF,
while the Central Path Method is more efficient for
highly redundant manipulators.
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Abstract: A location system for a self-navigation vehicle is presented. This location system has two
independent measuring subsystem that are combined via a Kalman filter. The first is a ' dead-
reckoning subsystem based on rotation counts of right and left vehicle's wheels, and the second is a
digital compassoExperimental results show that accurate estimates, in orientation and position, are
obtained by the system.

Resumo: Apresenta-se neste artigo um sistema de localização para 'navegação de veículos
autônomos, baseado na integração via filtro de Kalman de dois subsistemas independentes. O
primeiro é o dead-reekoning, que utiliza a leitura de pulsos de dois eneoders alocados nas, rodas
direita e esquerda do veículo, e o segundo é uma bússola digital. Resultados experimentais mostram
que boa acurácia, em orientação e posição, é obtida mediante esta integração.

I. Introdução
A automatização de tarefas via robótica móvel, com
diversas aplicações [I] e [2], requer o conhecimento
da posição do veículo (coordenadas espaciais do
veículo em relação a um sistema de referência
determinado). Inúmeros trabalhos têm tratado do
problema da navegação autônoma usando o método
clássico dead-reekoning, cuja precisão depende
diretamente da qualidade dos sensores utilizados,
sendo impossível evitar a acumulação de erro de
posição. Assim, diversas técnicas de integração de
sensores têm sido utilizadas para compensar este erro.

Em [3] integra-se a informação do número de
pulsos detectados por eneoders instalados nas rodas do
veículo (odômetro) com a informação de
acelerômetros e girômetros solidários ao veículo. Em
[4] e [5] empregam-se algoritmos de processamento de
imagens que integrados à informação de eneoders
estimam posição e orientação, mostrando-se que a
navegação baseada só na informação de eneoders
apresenta a sua maior deficiência no cálculo da

orientação. Em [6] apresenta-se um 'método que
combina as informações de um girômetro ,e um
odômetro, de modo a se estimar a orientação de um
veículo móvel, mas corno são integrados dois sensores
que apresentam erros crescentes no tempo, é
necessária uma modelagem 'estatística de ambos os
sensores.

Neste trabalho integra-se a informação de
orientação fornecida por um odômetro com a
informação de uma bússola digital mediante um filtro
de Kalman . Esta orientação estimada é então utilizada
para calcular a posição do veículo em cada instante de
tempo.

11.Estimação de Orientação
A plataforma móvel utilizada, descrita em detalhes em
[7] e apresentada na Fig. I, é movimentada através' de
duas rodas dianteiras operando em modo diferencial.
Cada uma possui um eneoder que permite medir a
sua velocidade angular. Na parte traseira 'existe uma
terceira roda de apoio que gira livremente. Uma
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Fig. 1- Estrutura do veículo implementado.

(12)

(13)

Na Fig. 3"tem-se:
Pc : interseção entre o eixo de simetria e das rodas.

: deslocamento da roda esquerda no período de
amostragem.
: deslocamento da roda direita no período de
amostragem.

Xc , Yc : coordenadas do veículo com origem em Pc.
X, Y : coordenadas do sistema de referência.
4> : ângulo medido entre "o eixo de simetria da

plataforma e o eixo X.
b : distância entre as rodas e o eixo de simetria.

De forma similar a [4] e admitindo-se somente a
existência de movimento na direção do "eixo de
simetria, obtemos
yc coso - Xc sen 4> = O (1)

onde (y c' xc) são as coordenadas de Pc em relação às
coordenadas de referência (X, Y).

Considerando-se que as rodas do veículo não
deslizam, advém
édr = (2)

éer = Yc seno + xccos4>- (3)
onde r é o raio das rodas, Sd e Se são os
deslocamentos angulares das rodas direita e esquerda,
respectivamente.

Subtraindo-se (3) de (2) obtém-se
. édr-é r (4)
4> = e

2b
e somando-se (2) e (3) resulta

. . édr+éer. (5)
xc cos 4> + Yc sen 4> = = D

2
onde D é a velocidade do veículo na direção do seu
eixo de simetria.

Resolvendo-se (1) e (5) para xce Yc obt ém-se

Xc =Dcos o (6)

Yc =Dsen 4> (7)

4> = O) (8)

onde O) é a velocidade angular de Pc com relação às
coordenadas (X,Y) .

Discretizando-se (6), (7) e (8), de forma similar a
[8], e assumindo-se que a trajetória percorrida por Pc é
um arco de circunferência conforme Fig. 3, temos

Xc (k + I) = Xc (k) + + (9)
2

Yc(k + I) = Yc (k) + + O)
2

4>(k + 1) = 4>(k) + (11)
onde

= m(k)

= (k) + (k)
2

BÚSSOLA

y

Fig. 2- Foto do lEEE-Rover.

x

bússola digital é montada no centro do eixo das rodas
dianteiras, permitindo medir aorientação do veículo.

Uma foto do robô móvel pode ser vista na Fig. 2.

Il.I, Dead-Reckoning com o Odômetro
O modelo cinemático do veículo é desenvolvido com
base na Fig. 3.

Fig. 3- Representação do sistema de coordenadas da plataforma"
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onde t (k) é o valor verdadeiro do incremento de.
orientação.

Considerando-se que ' as magnitudes em (11) são
verdadeiras, subtraindo-se (20) de (11) e utilizando
(18) obtemos o erro de orientação, dado por

ô<j>(k+1) = ô<j>(k) + w(k)
que constitui a equação de estado para o
Kalman.
Assim, o filtro de Kalman linear é escalar com os

ruídos de medida, v(k), e de estado, w(k) , não-
correlacionados, permitindo-nos estimar o erro de
orientação, para a seguir subtraí-lo do valor calculado
a partir dos encoders, como é mostrado na Fig. 4. A
orientação corrigida é retroalimentada para calcular a
posição, de modo a se reduzir a acumulação de erro.

Fig. 5- Simulação do odômetro e da integração Odômetro/Büssola.

111. Resultados de Simulação
A integração dos sistemas foi simulada considerando-
se uma trajetória que começa em (0,0) e forma urna
circunferência no plano de 1,37 m de raio. Este
movimento é em sentido anti-horário, conforme
indicado na Fig . 1. A Fig. 5 mostra a trajetória do
ponto Pc só com o odômetro 'e a trajetória utizando-se
o filtro de Kalman, para uma velocidade constante do
veículo de 0,14 m/s . A Fig. 6 mostra as diferentes
orientações.

= (14)
2b

Note-se que quando = 0, = m(k)
não havendo indeterminação matemática em (12).

As expressões e em (13) e (14)
representam respectivamente os deslocamentos
lineares das rodas direita ' e esquerda no intervalo
[k,k+1], e são dadas por

(k) = 2nr NPd(k) (15)
n

= 2m NPe(k) (16)
n

onde n é o número de pulsos por revolução dos
encoders, e NPd (k) e NPe(k) o número de pulsos
detectados no intervalo [k,k+ 1].

As expressões (9), (10) e (1I) foram desenvolvidas
considerando-se uma trajetória circular, mas são
também exatas quando a trajetória é uma reta.

Existem, no entanto, erros de modelagem devido
ao escorregamento das rodas, às irregularidades do
solo, à não exatidão no conhecimento do raio das
rodas , à distância entre elas, etc., que são estudados
com maior detalhe em [9].

11.2. Orientação com Bússola Digital
O cálculo de orientação baseado na leitura de uma
bússola digital <!>B (k) é uma das soluções empregadas
mais elementares, devido ao modelo simples que
apresenta: o valor verdadeiro <!>t (k) é corrompido por
o ruído de medida v(k), isto é,

<!>B (k) = <!>t (k) + v(k) (17)
Neste experimento foi utilizada a bússola digital

Vector 2X Compass Module fabricada pela Precision
Navigation, Inc. , cujas especificações estão em [10].

11.3. Integração dos Sistemas
A integração de ambos os sistemas, odômetro e
bússola, foi realizada mediante um filtro de Kalman
linear. A orientação calculada com base nos encoders,
<!>E (k), pode ser modelada como o valor verdadeiro
<!>t (k) mais um erro de orientação ô<!>(k) , i.e.,

<!>E (k) = <!>t (k) + ô<j>(k) . (18)
A medida, y(k), é a diferença de orientação entre

ambos os sistemas, (17) e (18). Portanto,
desconsiderando-se o signo do ruído branco v(k),
temos
y(k)=Ô<!>(k)+v(k) (19)
Supondo-se que ruído branco w(k) é adicionado ao

incremento de orientação em cada instante de tempo , a
orientação <!>E (k + 1) é calculada com base em (l l ) da
seguinte forma

<!>E (k + 1)= <!>E (k) + (k) +w(k) (20)
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Fig. 8- Diagrama de temporização dos encoders .

Percebe-se, então, que a leitura da bússola não
pode ser feita pelas técnicas convencionais de busy-
wait, pois, devido ao seu tempo de processamento em
torno de 13Sms, isto faria com que os encoders não
pudessem ser processados a cada SO ms . Necessita-se
portanto de um ambiente multitarefa. Neste caso, a
leitura da bússola e a leitura dos encoders são feitas
por tarefas periódicas diferentes, cada uma com seu
tempo de amostragem. Quando uma tarefa necessita
efetuar um delay ela é posta para dormir durante este
tempo, liberando o processador para as demais tarefas.

Este ambiente multitarefa foi implementado
utilizando-se o sistema operacional Linux[ I I] . É
importante notar, porém, que as tarefas não foram
implementadas como processos, mas sim como
threads[ I2]. Processos operam com espaços de
endereçamento diferentes entre si, enquanto threads
compartilham o mesmo espaço de endereço, além de
vários outros recursos. Uma conseqüência direta deste
fato é que a troca de dados entre thréads é feita mais
facilmente do que entre processos.

O programa implementado possui quatro threads:
I) leitura da bússola, com período de amostragem de
200ms; 2) leitura dos eneoders, com período de
amostragem de SOms; 3) fusão de dados, sem período
de amostragem fixo. mas sincronizado com os dois
threads anteriores; 4) interface com o usuário, com
período de amostragem de Is . Este thread possui a

portas de 1/0, portanto é executado em no maximo
alguns us, Os números indicam os delays necessários
em ms. O símbolo ::r indica o tempo restante dentro do
período de amostragem da bússola de 200ms. Note que
embora o processamento para leitura da bússola
demore em torno de 13Sms, o processamento é
necessário apenas durante breves intervalos de alguns
us . A maior parte do tempo necessário para leitura da
bússola é constituído por delays.

Para implementação em tempo real do sistema
proposto é necessário também efetuar a leitura dos
encoders, cujo diagrama de temporizaçã0.rode ser
visto na Fig . 8. Novamente, o símbolo 11 indica
processamento pelo da ordem de
alguns us, e o símbolo ':1indica o tempo restante
dentro do período de amostragem dos eneoders, que é
de SOms.

16.0012.008.00
Tempo (si

4 .00

Fig. 6- Simulação da orientação

0.00

IV. Implementação em Tempo Real,
A fusão de dados de diversos sensores utilizando o
filtro de Kalman é uma técnica que tem sido bastante
utilizada para obter-se uma estimativa mais confiável
das grandezas medidas. É comum assumir-se que
todos os sensores são capazes de fornecer medidas
periodicamente e que este período é constante e igual
para todos os sensores.

No entanto, quando são utilizados sensores com
diferentes princípios físicos, é comum a situação onde
cada sensor exige uma taxa de amostragem diferente.
Nestes casos, · a simulação do sistema, ou uma
implementação da fusão de dados off-line não é muito
diferente -do caso com uma única taxa de amostragem.
Porém,' uma implementação para fusão dos dados em
tempo . real apresenta uma série de problemas
relacionados ao processamento para aquisição de
dados de cada sensor, com o sincronismo entre os
sensores e destes com o filtro de Kalman.

O diagrama de temporização para acionamento da
bússola utilizada pode ser visto na Fig. 7. O símbolo I
indica processamento pelo microcomputador que
consiste apenas da leitura ou escrita de alguns bits nas

0.00 -jL- --,--- ,--------,,-----,- ---,-- --.-- ,------,

0.40

1.20

o
c-
rn

5 ·O.BO

1.60

2.00

Utilizou-se um período de amostragem TE=O,OSS
nos eneoders e T8=0,2s na bússola. O algo ritmo do
filtro de Kalman requer o conhecimento das variâncias
dos ruídos de estado e medida Q e R,
respectivamente. No que se refere ao ruído de medida,
v(k) em (19), sua variância pode ser obtida do manual

_ do usuário[IO], resultando R=0.0698rad2. Quanto ao
ruído de estado, w(k) em (21), utilizou-se o valor
Q=0.08 rad", pois este foi o valor adequado obtido
experimentalmente, vide seção V.

80 - 100
espera leitura (16 bits) desabili

ta ão
livre

Fig. 7- Diagrama de temporização da bússola.

456



-------

c--;
Ii controle dos motores

sem posu&(data->cps_data-»ackj):
Ii filtragem

Na Fig. 9 são mostrados os períodos de
amostragem da bússola e dos encoders. O nível lógico
do sinal é invertido a cada amostragem. Note que a
amostragem da bússola não é realizada em
sincronismo com a amostragem dos encoders, mas é
mantida a razão de uma amostragem da bússola para
cada quatro amostragens dos encoders.

1,.. 1 L
W1JlIUlr

6T=B .Bms
.S AVE

TEKTRONIX 2232
..U1= 'l .6YU TRIG =-=B .5V
..V2='l.72V

menor prioridade e portanto executa apenas quando
os demais threads não necessitam utilizar o
processador.

O sincronismo entre os threads é realizado através
de semáforos[13]. Semáforos são vari áveis
controladas pelo sistema operacional sobre as quais
são definidas as operações post e wait (além da
inicialização). A operação wait testa o valor do
semáforo. Se o semáforo é zero, o thread é posto para
dormir. Caso contrário, o valor semáforo é
decrementado e o. processo continua normalmente. A
operação post acorda um processo que esteja
dormindo no semáforo ou, caso não haja nenhum
processo dormindo, o valor do semáforo . é
incrementado.
Aqui semáforos são utilizados para garantir: a)

que a operação do sistema em tempo real comece
apenas após todos os threads terem completado a sua
inicialização, e b) que a fusão de dados ocorre apenas
quando os dados da bússola e dos encoders estão
disponíveis , sincronizando a operação entre os
threads de leitura dos sensores e o thread de fusão de
dados. Em linhas gerais, os threads de leituras dos
sensores seguem o algoritmo resumido abaixo (note
que os semáforos são inicializados com valor zero):

void compass(struct cps_param *data)
{

Ii inicialização
serrr postf&data->ready);
sem_wait(&data->start) ;
for(;;)
{

Ii leitura do sensor
sernposn&data->avail);
Ii dormir até próximo período de amostragem
sem_wait(&data->ack);

Fig. 9- Períodos de amostragem da bússola e dos encoders.

O sincronismo é feito no thread de fusão de dados,
como pode ser verificado na Fig. 10, onde é mostrado
o sinal gerado pelo thread de leitura da bússola e o
sinal gerado pelo thread de fusão de dados.
Novamente tem-se uma inversão do nível lógico do
sinal por loop da rotina . Note que o período de
execução da fusão de dados não é mantido
exatamente em SOms, variando ligeiramente para
forçar o sincronismo entre os sensores.

Fig. 10- Temporização da bússola e da fusão de dados .

V. Resultados Experimentais
Navegou-se em uma trajetória circular, com raio
mantido constante via elo rígido, de um ângulo de
90°. A trajetória nominal percorrida pelo veículo foi
então calculada. As covariâncias Q e R foram as
mesmas utilizadas na seção Ill, sendo que Q foi
determinado experimentalmente, pois o ruído de

6 T =B .Bm s
SAVE

.
2U

TE KTRONI X 2232
.. U1= Y .Ô'lU TRIG
.. V2=Y. 72 u

T

KI
2 U

sem_wait(&(data-c-cpsjíata-c-availl);
Ii processamento da bússola

sem_wait(&(data->enc_data->avaiI»;
Ii processamento dos encoders
sernposu&(data-c-encjíata-c-ackj);
if(c==O)
{

Ii inicialização
int c=3 ; Ii c = contador de sincronismo
semposu&data->ready);
sem_wait(&data->start);
for(;;)
{

O thread de fusão de dados executa o seguinte
algoritmo:

void fusion(struct fus_param *data)
{
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amostragem diferentes, o que motivou o
desenvolvimento de um software em ambiente
multitarefa no sistema operacional Linux[lI] .

A utilização da orientação e posição determinadas
neste trabalho em um sistema de controle tipo fuZ2Y,
para guiagem de robôs móveis, será reportada
oportunamente.
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Fig. 12- Orientações obtidas em tempo real.

1.20

I
>-
o

0.80

c,

0.40

1.20

o.ao Valor Bli u u la
nom ina l

o

m

-c; 0.40
O

0.00

Note-se que a posição estimada oscila em torno da
trajetória nominal crescendo com o tempo (devido à
acumulação do erro de posição), mas sempre está
mais perto do valor nominal do que o odômetro. A
Fig. 12 mostra as várias orientações relativas a esta
realização.
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Fig. 11- Posicão calculada pelo odômetro e pela integração
OdômetrolBússola em tempo real. '

VI. Conclusões
Foi apresentado neste artigo um sistema de estimação
de -orientação e posição para veículos autônomos,
utilizando a integração, via filtro de Kálman, de .
orientação fornecida por uma bússola digital[10] com
a orientação calculada a partir de um odômetro com
encoders. Os subsistemas apresentam períodos de

estado depende do ruído na leitura dos encoders, e
esta dependência é dada por (14) , onde aparece
inclusive a distância b entre as rodas e o eixo de
simetria. Desta forma, convém determinar esta
variância via experimentação. O valor adequado
assim obtido foi Q=0 .08rad2. A Fig . Ii mostra a
. trajetória nominal e as posições calculadas com base
na integração odômetro/bússola e com o odômetro
apenas.
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Abstract: This paper introduces the modeI called Temporal Multidirectional Associative Memory
(TMAM) to pIan trajectory for a manipulator. TMAM is a new version ofthe !vIAM in which the state
of activation of each processing units ranges from -I to +1 and each unit has self-connections.
Furthermore, the correlation matrices are trainable. TMAM is tested to produce trained trajectories
with non-trained points and to yield new trajectories by means of generalization.

Resumo: Este trabalho introduz o modelo chamado Memória Associativa Multidirecional Temporal
(TMAM) para planejar trajetória de um manipulador. TMAM é uma adaptação de MAM, na qual cada
unidade de processamento tem ativação entre -I e 1 e cada unidade de processamento realimenta ela
própria . TMAM tem matrizes de correlação treináveis . TMAM é utiliiada para produção de trajetória
espacial entre um ponto inicial e um ponto meta dados. TMAM é testado para reproduzir trajetórias
treinadas com pontos não treinados ou produzir novas trajetórias por generalização .

1. Introdução
Um modelo de memona associatrva neural é
entendido como uma classe de redes neurais
artificiais, que armazena informações como atratores
estáveis gerados a partir de regras Hebbianas
[Hassoun (1993)]. Quando uma versão perfeita,
ruidosa ou parcial de um padrão treinado é
apresentado à rede, esta responde com o estimulo
mais próximo armazenado em sua memória. A saída
é alcançada através do processo de auto-
relaxamento .

Este trabalho se ftrndamenta em uma classe de
modelos de memória associativa caracterizado por
topologia com um conjunto de camadas totalmente
conectadas, construção de matrizes de correlação
através de regras Hebbianas, representação discreta e
dinâmica de auto-relaxamento. Nesta família de
modelos é escolhido um e são propostas
modificações para melhorar seu desemp.enho e
aumentar seu range de aplicações, incluindo
planejamento de trajetórias.
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Os modelos de memória associativa são
classificados de acordo com a natureza de suas
associações em autoassociativos e
heteroassociativos. Os primeiros [Nakano (1972)],
[Amari (1972)], [Hopfield (1982)], são formados por
uma camada na qual todas unidades de
processamento são totalmente conectadas por links
. de realimentação . Estes modelos armazenam padrões
binários ou bipolares e podem operar sincrona ou
sequencialmente. .Seus processos de convergência
alcançam o final em um ponto desejado, um atrator
espúrio ou um cíclico limite. O principal' campo de
aplicação destes modelos envolve a recuperação de
padrões armazenados através de informações
incompletas, ruidosas ou distorcidas . Os modelos
heteroassociativos [Okajima et aI. (1987)] , [Kosko
(1988)], [Hagiwara (1990)] são considerados uma
extensão dos modelos anteriores. Eles são formados
por mais do que uma camada e cada camada é
totalmente conectada com todas as outras. Estes
modelos produzem mapeamentos entre pares de
camadas para armazenar padrões binários ou
bipolares e operam sincronamente . Os modelos



A matriz de correlação entre as camadas I e k

Figure 1. Arquitetura de MAM com 5 camadas.

As equações que determinam o comportamento ·
de MAM são apresentadas a seguir.

(1)

(2)
nl

NET; (t) =I Wlk Yk
T (t - 1)

k=1
Io'k

A regra de propagação para a camada I é:

np

Wlk = I(Xr)Tyt
p=1

para camada k e »: sua transposta é responsável
pela informação fluindo na direção contrária. Neste
trabalho, a descrição de MAM será restrita a um
modelo de 5 camadas porque esta opção será usada
mais tarde nas simulações.

Considerando uma versão de MAM composta
por 5 camadas ( nl = 5 ) no qual np padrões
bipolares serão armazenados. Os estados de ativação
de duas camadas diferentes devido a um padrão p

são representados por vetores X P e yP. A somatória
dos pesos da camada I para um instante de tempo
t é denotado por NET(t),. A arquitetura da rede é
mostrada na Figura 1.

é:

apresentam alguma tolerância a estímulos
incompletos ou ruidosos.

Memória Associativa Bidirecional (BAM)
[Kosko (1988)] é o modelo mais explorado entre os
modelos de memória heteroassociativa. É um
modelo de duas camadas, que associa pares de
padrões. As matrizes de correlação em BAM são
construídas por regra Hebbiana, a rede sempre
converge para um atrator estável e é relativamente
fácil de ser implementada em hardware. Como
limitações, BAM realiza um mapeamento um-para-
um. apresenta baixa capacidade de armazenamento e
não garante a recuperação correta dos padrões
treinados. Estas limitações motivaram a introdução
de um modelo com associações múltiplas, Memória
Associativa Multidirecional (MAM) [Hagiwara
(1990)] e estratégias de treinamento para melhorar a
capacidade de armazenamento de BAM [Araújo
(1994)].

Inicialmente este trabalho visa apresentar uma
versão modificada de MAM que permite
representação real e limitada, possui conexões
autoassociativas e treinamento rápido e simples para
melhorar sua capacidade de armazenamento. Em
seguida, este trabalho visa utilizar este novo modelo,
chamado de Memória Associativa Multidirecional
Temporal (TMAM), para produzir trajetórias no
espaço tridimensional a partir de um par de pontos
dado: ponto de partida' e ponto meta. As trajetórias
geradas são aquelas anteriormente treinadas com
pontos interpolados e ou extrapolados e novas
trajetórias geradas a partir da generalização do
treinamento. A complexidade das trajetórias geradas
é variada. Vale a pena salientar que TMAM não
utiliza camadas intermediárias e treinamento por
"Backpropagation" como a maioria dos modelos de
redes neurais que lidam com sequências temporais
[Hertz et aI. (1991 )].

Este trabalho discute as principais
características de MAM na Seção 2, introduz as
modificações de TMAM na Seção 3 e reporta os
testes para avaliar a capacidade do modelo em lidar
com sequências temporais na Seção 4. Os principais
resultados são discutidos na Seção 5.

2. Memória Associativa Multidirecional A regra de ativação para a camada I é:

A dinâmica de MAM pode ser descrita da
seguinte maneira. Dado um padrão de entrada
representada por (VI' V2 , V3 ' V4 , VS) in; O qual pode
ser uma versão incompleta ou com ruído do vetor

A Memória Associativa Multidirecional (MAM) é
uma generalização de BAM. Este modelo
correlaciona a existência mútua de n-tuplas de
padrões. As associações são expressadas por
nl(nl- 1)/2 matrizes de correlação, para uma rede
com nl camadas. As matrizes de correlação (W,k)
entre as camadas I e k são formadas pelo
somatório do produto externo de cada par de padrões
apresentados às camadas. A matriz W,k é
responsável pela informação que flui da camada I

XI (t) =sgn(NETI(t))

{
+ 1 se v > O

onde, sgn( v) =
-1 se v s;O

(3)
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(VI' V2 , V3 , V4 , Vs) ' a rede muda de estado
como descrito abaixo:

A segunda modificação concentra-se na
representação contínua, onde o valor de ativação de
cada unidade de proc;essamento varia entre -1 e 1. A
regra de ativação é descrita abaixo :Yfuc (Jt; ,V; ,T-j,v.;'Y;)1 ...

... (Jt;,V;,T-j ,v.; fin Wue (Jt;,V;,T-j,v.; ,y;)fin (4)
XI (t) = tanh(NEJ; (t» (7)

Com a adição da equação (5) a nova regra de
propagação é:

111
NETI (t) =I W1k (t -1) + Wl1XI (t -1) (6)

k=1
le k

3. Memória Associativa Multidirecional
Temporal
O modelo proposto [Araújo-Vieira (1997)] é tratado
como um sistema dinâmico de dimensão alta e
espaço de estado contínuo. Tal modelo preserva a
arquitetura original de MAM em termos de conexões
entre camadas , contudo é acrescentado um conjunto
de conexões autoassociativas em cada camada.
Logo, as várias conexões associam um estado
particular de ativação de cada unidade de
processamento com os estados de ativação das
unidades das outras camadas e com a ativação das
unidades da própria camada , todas elas atrasadas de
uma unidade no tempo . As matrizes de correlação
entre as camadas I e k são construídas empregando
a equação (1) . A matriz de auto-correlação para a
camada I é construída de acordo com a equação (5):

Cada estado apresentado gera um novo estado
através das matrizes de correlação. Esta dinâmica se
encerra quando o estado da rede parar de mudar ,
gerando um vetor final (VI' V2 , V3 , V4 , VS)fin que
deve ser o vetor desejado (VI' V2 , V3 , V4 , v.).
Entretanto, muito frequentemente isto não ocorre .

Em resumo este modelo têm as seguintes
características:

• O estado de equilíbrio corresponde a um
ponto de mínimo local.

• O treinamento resume-se à construção das
matrizes de correlação.

• A recuperação do par correto não é
garantida .

• Sua capacidade de armazenamento é baixa.
• A representação discreta do modelo limita

seu campo de aplicações.
As modificações propostas para MAM são

decorrentes das três últimas características

(8)np = nstate - nl + 1

t e p
= (V(t),V(t+ 1),...V(t+n1. -1»=(v,'\{+1"..,\{+nI-l) (9)

Este modelo é concebido para tratar de
processos contínuos. Desta maneira, o modelo têm
como objetivo armazenar as associações entre
padrões contínuos e recuperá-los quando requerido.
Os primeiros experimentos com este modelo
mostraram uma pequena capacidade de recuperação
dos padrões armazenados, apresentando "diferenças
significativas entre as saídas desejadas e as -obtidas.
Consequentemente, é introduzido uma fàSe<de
treinamento para diminuir eSJe erro .

O estágio de treinamento ocorre depois da
construção das matrizes de correlação. Tentativas
anteriores de treinamento de MAM foram propostas
por [Hattori-Hagiwara (1995)]. Esta proposta foi
baseada no algoritmo PRLAB [Oh-Kothari (1994)] o
qual aumenta sucessivamente a capacidade de
armazenamento de BAM através da adaptação do
método de relaxamento para resolver sistemas de
equações lineares. Çontudo, a regra de Widrow-Hoff
[Widrow-Hoff (1960)1 foi escolhida para treinar as
matrizes de correlação visto que apresenta uma

• Gere np padrões Pp para 1::;; p ::;; np
considerando:

3.1 Estágios de treinamento
O modelo TMAM possui dois estágios de

\ treinamento. No primeiro estágio, as matrizes de
correlação são construídas de acordo com MAM
original. No segundo estágio ocorre um treinamento
supervisionado.

As matrizes de correlação são construídas de
acordo com as equações (1) e (5) . Para armazenar
sequências temporais, os padrões são apresentados a
rede como segue:

• Seja nstate o número de estados V; de uma
sequ ência temporal dada ;

• Seja nl o número de camadas da rede, no
qual todas as camadas possuem o mesmo número de
unidades (n);

• O número de padrões (np) a ser armazenado
na rede é dado por :

(5)
np

WII = I(XnTXf
p=1

461



(a)

(b)

(c)

o I , " . "

OIS ,"

......
(}15 . , - ' ". . ., . - . . , .

°o"l ..

"F oram realizados dois tipos de estudos para
este modelo. O primeiro analisa a capacidade do
modelo em interpolar e extrapolar pontos em uma
sequência. Nesta etapa as matrizes de correlação são
construídas de acordo com as equações (1) e (5) e
são treinadas de acordo com a equação (10) .

As três trajetórias formadas possuem seis , oito
e oito pontos cada com seus respectivos tempos e
são tre inadas e testadas uma de cada vez. As
trajetórias levaram 2412 , 736, 212 épocas de
treinamento para alcançar o erro final de 0.0606,
0.0528 e 0.1446 respectivamente. Neste teste é
fornecido como entrada à rede 4 pontos treinados ou
interpolados e os tempos respectivos e no quinto
ponto repete-se o último ponto fornecido com o
tempo desejado. Observa-se que a rede é capaz de
extrapolar em ambas as direções e interpolar pontos
na sequência. As trajetórias desejadas são
representadas pelas linhas contínuas e as trajetórias
obt idas pelas linhas tracejadas em todas as figuras a
partir deste ponto. A Figura 2 ilustra estes primeiros
resultados.

Figura 2. Recuperação da sequência tempo ral
treinada com pontos interpolados e extrapolados
para: (a) sequência 1; (b) sequência 2 e (c) sequência
3.

O modelo apresenta uma boa recuperação das
trajetórias quando usado pontos dados, interpolados
e/ou extrapolados para recuperar a trajetória. Pode-
se observar que com o aumento da complexidade das
trajetórias é necessário uma maior quantidade de
pontos para recupera-Ias.
" ' O segundo estudo visa analisar a capacidade do

modelo . em recuperar trajetórias múltiplas. Foram

...... ." .":.." .

' ,..
CJl · ' -,

. '
1) 15 .. .. . •
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performace melhor que PRLAB para BAM [Araújo-
Haga (1997)]. Para diminuir ainda mais o erro foi
aplicado juntamente com a regra de Widrow-Hoff o .
método de desaprendizagem [Araújo-Haga (1997)] o
qual desaprende os atratores espúrios através da
subtração de sua influência nas matrizes de
correlação.

A fase de treinamento em TMAM, composta
por 5 camadas, trabalha da seguinte maneira:

• Um padrão inic ial (VI, V2, V3, V4,VS)ini é
apresentado a rede;

• Se a rede produzir um atrator espúrio
(SI ,S2,S3,S4,SS)ini como saída:

lOCada matriz de correlação é atual izada de
acordo com a regra Widrow-Hoff:

Li\\fk(t)=(À./ (n+ I») *(((:>q'(t) - Si(tf *Y:(t-l») (10)

onde : Ã.!(n+ 1) é a taxa de aprendizagem;
Xi ' são os resultados desejados;

Si é o atrator espúrio.
20 As matrizes de correlação entre as camadas

I e k são atualizadas pela regra de
desaprendizagem como mostra a equação abaixo:

À. .
LiW1k =- (--) -1) (11)

m+1
onde: iJ(m+1) é a taxa de aprendizagem;

é o resultado desejado

s] é o atrator espúrio.
O estágio de treinamento se encerra quando um

valor de erro menor do que o desejado é alcançado.

4. Resultados experimentais
Nestes experimentos são avaliados a capacidade de
TMAM para armazenar e recuperar sequências
treinadas e a habilidade em lidar com diferentes
trajetórias. Os dados para treinamento e teste do
modelo foram gerados usando o toolbox robotics do
software Matlab. Neste método são dados o ponto
inicial , o ponto final e a quantidade de pontos que se
deseja entre os pontos dados para o programa gerar
as trajetórias. Nesta etapa foram geradas 5 grupos de
trajetórias. Os 3 primeiros. são trajetórias únicas com
nível de complexidade variada. Os dois últimos
conjuntos são formados por trajetórias múltiplas.

Cada ponto gerado é associado a um instante de
tempo diferente. A representação de cada posição
espacial é contínua variando entre -1 e 1. A rede
para testes é formada por 5 camadas cada uma com 4
unidades de processamento, onde as três primeiras
representam a posição espacial de' um ponto e a
quarta unidade representa o tempo associado a este
ponto. A rede neural foi implementada em C e.
executada em um Pentium 100 Mhz.
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Figura 6. Testes de recuperação das trajetórias tipo
l-m com ponto inicial treinado e ponto final treinado
para: (a) trajetória 1 e (b) trajetória 2.

.....

(b)

(b)(a)

(a)

Figura 5. Testes de recuperação das trajetórias tipo
n-l com ponto inicial treinado e ponto final treinado
para: (a) trajetória 1 e (b) trajetória 2.

No teste representado pela Figura 6 foi
fornecido como ponto inicial e final os pontos
treinados. O modelo recuperou trajetórias próximas
às trajetórias desejadas. Os pontos mostrados na
parte superior da Figura 6 representam os pontos
fmais e os pontos mostrados na parte inferior
representam os pontos iniciais.

o modelo foi treinado com duas trajetórias ao
mesmo tempo para cada caso citado acima. As
matrizes de correlação foram construídas de acordo
com as equações (1) e (5) e o treinamento seguiu as
equações (10) e (11). Os testes para a avaliação do
modelo utilizaram: (i) ponto inicial treinado e ponto
final treinado e Oi) ponto inicial ruidoso e ponto
final treinado.

Figura 3. Trajetória tipo n-l ,

geradas dois tipos de sequências: n-l , I-m, neste
caso, m=2 e n=2. As trajetórias n-I (Figura 3)
possuem o mesmo ponto final e pontos iniciais
diferentes enquanto que as trajetórias l-m (Figura 4)
possuem o mesmo ponto inicial e pontos finais
diferentes.

Figura 4. Trajetória tipo .l -m.

Os dois conjuntos de trajetórias citados
levaram respectivamente 426 e 302 épocas para
convergirem para um erro de 0.106 e 0.11
respectivamente. O objetivo destes testes é analisar
se o modelo é capaz de recuperar tais seqüências. Os
testes acima citados foram realizados da seguinte '
maneira: foi fornecido à primeira camada o ponto
inicial treinado ou ruidoso com o instante de tempo
correto. Nas camadas 2, 3 e 4 foram repetidos o
ponto inicial associado ao instante de tempo
desejado em cada caso e na quinta camada é
fornecido o ponto final treinado.

No teste representado pela Figura 5 foi
fornecido como ponto inicial e final os pontos
treinados. O modelo recuperou trajetórias próximas
às trajetórias desejadas. Os pontos mostrados na
parte superior da Figura 5 representam os pontos
iniciais e os pontos mostrados na parte inferior
representam os pontos finais.

Nos testes cujos resultados típicos são
mostrados na Figura 7 o ponto inicial é um ponto
entre os pontos iniciais treinados de cada trajetória e
o ponto final é aquele treinado. O modelo gerou uma
trajetória entre as duas treinadas com pontos inicial e
intermediários diferentes mas com o mesmo ponto
. final desejado. Os pontos mostrados na parte
superior da Figura 7 representam os pontos iniciais e
os pontos mostrados na parte inferior representam os
pontos fmais.

Figura 7. Testes de recuperação das trajetórias tipo
n-I com ponto inicial ruidoso e ponto final treinado.
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No teste representado pela Figura 8 foi
fornecido como ponto inicial um ponto próximo
aquele treinado e como ponto final o desejado. Os
pontos mostrados na parte superior da Figura 8
representam os pontos finais e os pontos mostrados
na parte inferior representam os pontos iniciais.
Como se observa na Figura 8a o modelo foi capaz de
recuperar o ponto inicial e de recuperar uma
trajetória próxima a desejada enquanto que na Figura
8b o modelo apresenta um pequeno erro na
recuperação da trajetória.

É importante ressaltar que os erros
apresentados estão na escala da segunda casa
decimal e muitas vezes em apenas um dos eixos.

Figura 8. Testes de recuperação das trajetórias tipo
I-m com ponto inicial ruidoso e ponto final
treinado: (a) trajetória I e (b) trajetória 2.

Este trabalho propõe uma modificação da versão do
modelo de MAM: MAM Temporal. É uma
adaptação do modelo com representação contínua, a
qual não requer longo processo de treinamento,
camadas intermediárias e treinamento por
"backpropagation" . O modelo é testado para
reproduzir sequências temporais .

Os resultados obtidos mostram que o modelo
TMAM é capaz de recuperar e treinar sequências
temporais, interpolar e extrapolar pontos na
sequência, é capaz de lidar com duas trajetórias ao

tempo, apresenta rápido treinamento,
capacidade de associar n-tuplas e capacidade de
recuperàr n-tuplas a partir de informações parciais
ou ruidosas.
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Abstract: The ROBOTLAB is a MATLAB based software package developed for robot
simulation and analysis. MATLAB users can analyze and simulate any arbitrary serial
link manipulator using ROBOTLAB by specifying robot kinematics, geometric and
dynamic parameters. The package incorporates an extensive library of functions of
transforrnations, kinematics, dynamics, control, trajectory and 3D animation of robots .
IIIustrative examples are presented to show the capability of the ROBOTLAB.

1. INTRODUCTION

The availability of powerful software packages such
as Mathematica, MATLAB and MAPLE, has
motivated the development of software tools for the
analysis and simulation of robotic systerns (Nethery
& Spong, 1994; Corke, 1996). Also, for Unix
operating systems a robot graphic simulator
(Marhefka & Orin, 1996) has been developed which
is portable over wide range of platforrns . The use of
software based tools for the simulation and analysis
of robotics systems provides a very attractive
solution of design problems & is ideal for
educational purposes, since the cost of experimental
setups is generally high. Moreover, the flexibility of
the software tools perrnits convenient training and
teaching aids (White, et al., 1989) as well as allows
the investigation of control strategies without the
need of an experimental prototype (McMillan, et aI.,
1995; Agba, 1995). In this paper, the ROBOTLAB:
A Graphic Robot Laboratory Simulator (Alsina, J

1996) is described which consists of a versatile
robotics functions library, interactive graphic user
interfaces and forceful 3D animation tools .
ROBOTLAB was developed for personal computers,
running MATLAB 4.0 in Windows . Given an
appropriate description file of any arbitrary N-link

serial robot, the ROBOTLAB functions, like
MATLAB functions, are used in the analysis,
dynamics simulation and 3D animation to create a
Virtual Prototype. ROBOTLAB user interface is
described in Section 2. In Section 3, robot modeling
commands are discussed . Section 4 presents a
general description of the RüBOTLAB
environment, including details of the different
program modules and graphic output interface. An
iIIustrative example is given in Section 5 to show the
versatility of the package. A comparison with other
state-of-the-art packages is given in Section 6.

2. ROBOTLAB USER INTERFACE

ROBOTLAB is an interactive environment for robot
analysis , dynamic simulation and graphic 3D
animation. ROBOTLAB front end is a friendly
graphical user Interface, developed in MATLAB,
which provides an easy way of executing the
ROBOTLAB tasks. The ROBOTLAB command
functions (see Table I) are norrnally transparent to.
the user and are utilized for writing RÇ)BOTLAB
user programs. Figure 1 shows an example of the
Graphic user interface.
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variables : one for the forrn and size and other for the
reiative positioning of the part in the link . The first
variable foIlows the forrnat: P<xx>L<yy>, where
<xx> is a two-digit number associated to the part
and <yy> is a two-digit number associated to the
corresponding link. This var iabIe must be initialized
by means of an appropriate graphic primitive
function in order to store the forrn and size of the
corresponding part oThe second variable defines the
relative positioning of the part with respect to the
link reference frame by means of a homogeneous
transformation. The general format of this variable
is TP<xx>L<yy>, where <xx> and <yy> were
defined above. For example, the part 3 of link 4
could be created as:

1,

The number 2 in part P03L04 is a code for a
hemispheric part and 0.5 is the radius length . The
variable TP03L04 indicates that the hemispheric
part is aligned with the reference frame ofthe link 4
(rotation matrix equal to identity matrix) and its
center is localized 5 units in the positive direction of
the x-axis of the frame. Using the geometri c
modeling form given above, user can specify any
robot of desired structural detai ls. Figure 2 shows an
example ofrobot manipul ator geometric modeling.

0.5

o

X(m)
-o. -0.5

Y(m)

0.2

0.4

0.8

N

P03L04 = [2 0.5]

TP03L04 = [ I O O 5
O 1 O O
O O 1 O
O O O 1];

Any serial robotics manipulator can be simulated in
ROBOTLAB. The manipulator is specified by the
user by a proper parameter file in the format
MATLAB "script-file". This file includes the
kinematics, dynamics and geometric parameters of a
robot to be simulated. The input data (from files or
keyboard) is written in the MATLAB language
forrnat: matrix between brackets, elements in a row
separated by blank spaces and each row separated by
a semicolon. The kinematics parameters are given in
a matrix named KINPAR. Each one ofthe N rows of
matrix KINPAR consists of tive elements that
describe completely the kinematics of one link: the
type of joint and the four Denavit-Hartenbeg
parameters (ai, ai, di, ai) (Craig, 1986). For
example, for single-link system with a rotational
joint, the cinematic parameters.are specified as:

Similarly, the dynamics parameters are given in an
N row matrix named DYNPAR. Each row includes
the mass (m.), vector of center of mass (S = [S, S,
Sz]T), inertia tensor elements n, = n, Iyy I,z]T and
I, = [Iyz .Ixz Ixy]T), Coulomb friction coefficient (Ac)
and viscous friction coefficient (Av) of.one link. For
example, for single-link ' system with a rotational
joint, the dynamic parameters are specified as:

Fig. 1 - ROBOTLAB Menu .

3. ROBOT MODELING

The geometric model of the robot is composed by
\

links, which are numbered sequentially, starting
from the base of the manipulator. Each link is
Cõmposed by several numbered parts (graphic
objects), which are created using some special
graphic primitive functions (prism, cone, cylinder,
sphere, hemisphere). Each part is specified by two

Fig. 2 - Example ofrobot geometric modelin g.

4. THE PROGRAM

4.J General Characteristics
ROBOTLAB is structured in several module s, which
can be expanded accordin g to the user needs .
ROBOTLAB is divided: in . six main modules :
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Table I ::.List ofROBOTLAB Functions

/

Homogeneous Transfonns, Trajectory Generation,
Kinematics, Dynamics, Graphics and Dynamics
Simulation. Each module consists of a set of
MATLAB functions, developed for each specific
problêrn, and, due to the open structure, they can be
utilized by the user in his own programs. A list of
the available ROBOTLAB functions is given in
Table I. <,

4.4 Kinematics

This module includes a set of functions related to the
kinematics of manipulators: Home Position, Link
Transfonnations, Direct Kinematics, Inverse
Kinematics, Euler Angles, etc. Due to the
complexity of the inverse kinematics problem, a
"script-file", for computing the inverse kinematics of
its own robot , must be fumished by the user . This
file must update the vector of joint variables from a
given position and orientation of the tool. The user
has the option of 3D view of the manipulator in the
chosen spatial configuration.

4.5 Dynamics
This module includes several functions, based on the
Newton-Euler fonnulation (Featherstone, 1987), for
computation of the tenns of the dynamics equation:
Direct Dynamics, Inverse Dynamics, lnertia Matrix,
Coriolis/ CentrifugaI Torques, Gravitational
Torques, etc .

4.3 Trajectory Generation

This ROBOTLAB module consists of a set of
function for trajectory generation (position, velocity
and acceleration) in joint space. The trajectory
generation is realized through a 5º order polynomial
interpolation between the initial and final point of
the path. This module includes functions to update
the polynomial coefficients and the state vector at
any instant ofthe trajectory. The generated trajectory
is stored in a file named trajdata.mat (Trajectory
generation results).

4.2 Homogeneous Transforms

This module includes severaI functions to deal with
the homogeneous transfonns, which are used to
describe link translation and orientation.

4.6 Dynamics Simulation
This module consists of a dynamics simulator for
serial manipulators based on numerical integration
through a fourth-order Runge-Kutta method. A
controller script-file must be fumished by the user to
implement his own robot control law, however, a
standard Computed Torque Controller is provided in
the ROBOTLAB. "Measured" values of position,
velocity and acceleration can be used for this file to
update the driving torque vector in a variable named
TORQ. The initial state and the simulation time are
interactively requested by the programo The
manipulator state is updated in the matrices THIST
(simulation time), QHIST (joint var iables), DQHIST
(joint velocities) , D2QHIST (joint accelerations) e
TORQHIST (driving torques). Beside these
var iables , the following variables are associated to

and

5!h order
trajectory

of
for

Cone-type graphic object.
Cylinder-type graphic object.
Hemisphere-type graphic object.
Prism-type graphic object.
Sphere-type graphic object.
Graphic display ofa link .
Graphic display of a part ofa link .
Graphic display ofa robot.
Graphic display of unifilar
diagramo
Transforms position
orientation of graphic object.

rotmaty

rotmatz

traject
trajpnt
Kinematics
transfor
transfb

HomogeneousTransforms
rotmatx Homogeneous transfonn about x-

axis.
Homogeneous transfonn about y-
axis.
Homogeneous transfonn about z-
axis.

Trajectory Generation
coefiraj Coefficients

polynomial
interpolation.
Trajectory generation.
Specific point of a trajectory.

Link homogeneous transfonns.
Link homogeneous transfonns in
base reference frame.

eulerang Euler angles.
dirkin Direct kinematics.
invkin Inverse kinematics.
homepos Home position.
Dynamics
dirdyn Direct dynam ics.
invdyn Inverse dynamics.
inermat Inertia matrix.
inertorq . Inertialload.
reactorq Non-inertial load.
coritorq Coriolis/Centrifugalload.
gravtorq Gravitational load.
visctorq Viscous Friction.
coultorq Coulomb friction .
Dynamics Simulation
rgkrobot Runge-Kutta solution of robot

dynamics.
State derivatives ofrobot dynamics.robotdyn

Graphics
pcone
pcylind
phemis
pprism
pspher
showlink
showpart
showrob
showunif

transfpa
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the reference trajectory: QRHIST, DQRHIST and
D2QRHIST. The simulation resuits are storedin a
file named simudata.mat (Dynamics simulation
response).

4.7 Graphic Results
As explained in Section 3, by using a set of graphic
.primitive functions, the user can construct a 3D
graphic model of its own manipulator, including as
many details as one wants. By means of this model ,
RüBüTLAB can be utilized to execute several kind
of graphic simulations, resuiting in a powerful 3D
animation tool for robotics. The RüBüTLAB
graphic output module includes time response
curves, 3D animation, 3D tool trajectory, unifilar
diagram, etc. Figures 3, 4 and 5 show the graphic
capabilities of the RüBüTLAB.

11
I

N I
I

0.4
I
I

0.2
01
I,

Y(m) X(m)

Fig, 5 - 3D Animation with multiple poses .

t(s) t(s)
2

5. APPLICATION EXAMPLE

RüBOTLAB can be used as an educational aid in
Robotics , as well as a design tool for off-line testing
of control strategies. Suppose, for example, that the

arm , shown in Fig. 2, is required to track a
circular trajectory in Cartesian space. üne way to
accomplish this is updating, through inverse
kinematics, the corresponding joint references frorn
the desired Cartesian trajectory, and then, computing
the driving torques by a computed torque control
law. Figure 6 shows the user file code needed for
this task. This file updates vector TORQ of driving
torques, utilized by RüBOTLAB for the
simulation .
% COMPUTED TORQUE CONTROLLER FILE

1,

O.

In.
N
O.

o.

Fig. 3 - Time Response graphic output.
% Circular Trajectory Generation in Cartesian Space

t=2*pi* simtime/maxtime; % Time Interval
POSVEC=[R*cos(t); pycenter; di +R*sin(t));
ORIENTMAT=eye(3);

% Inverse Kinematics & Reference Trajectory

Qr=invkin(ORIENTMAT,POSVEC);
DQr=(Qr-QrO)/samplingtime; QrO=Qr ;
D2Qr=(DQr-DQrO)/samplingtime; DQrO=DQr ;

o
CID

<, . <'" //' 0.5

Y(m) X(m)

Fig. 4 - Unifilar Diagram

% Tracking Error & Command Acceleration

Err=Qr-Q; DError=DQr-DQ;
D2Qc=D2Qr+Kd*DError+Kp*Error;

% Computed Torque Controller

TORQ=invdyn(Q,DQ,D2Qc);
Fig. 6 - Computed Torque Controller - User file
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1 .

6. COMPARISON WITH OTHER PACKAGES

\

educational purposes. Other simulators with the
same overall goal are Xanimate (Marhefka & Orin,
1996), Robotica (Nethery & Spong, 1994) and
Robotics Toolbox (Corke, 1996). Xanimate is a
powerful tool for graphical simulation of robotics
systems of any topological structure and is portable
on a wide range . of platforms. However, the
Xanimate does not include dynamics simulation,
whereas ROBOTLAB petforms both dynamics and
graphics simulations. Robotica is a computer aided
design package for serial manipulator, including
dynamics simulation, based on the Mathematica
package, Simnon and a C language front end .
Robotica is capable of generating symbolic solution
for robot kinematics and dynamics, whereas,
ROBOTLAB provides numeric solutions. Both .
Robotics Toolbox as well as the ROBOTLAB are ao
extension of MATLAB language, although , .'
ROBOTLAB also runs with a Windows front end .
The Robotics toolbox has a more complete set of
robotic functions than ROBOTLAB, but
ROBOTLAB is more versatile and realistic in
graphic animation capabilities. A MATLAB
compiled version will further improve this salient
features of the ROBOTLAB.

7. CONCLUSION

APPENDIX

The graphic robot simulator ROBOTLAB was
presented. This program, based on MATLAB
language, includes several open modules and can be
expanded and improved by the user. The
ROBOTLAB provides user friendly graphic interface
and graphic output with 3D animation. These
features make the ROBOTLAB a suitable tool for
research and teaching. The suggestions for future
work to enhance the functionality of ROBOTLAB
are : Simulation of any fixed topological robotic
structure, Inclusion of collision detect ion, Expansion
of GUI & CAD based generation of parameters.

Dynamics Simulation by Newton-Euler Method

The robot dynamics simulation problem can be
stated as follows : given the vector of driving torques
and the initial state, update the time response of the
arm position. This can be attained by the numerical
integration of the direct dynamics of the Nvlink
manipulator, which is represented by the following
non-linear second order differential equation,

2
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Note that vectors Q and DQ (joint trajectories and
joint velocities) are available "measured values", that
the user can utilize for controller feedback. Figure 7
shows the simulated time response and
corresponding driving torques for this example. It
can be noted the high torque required by joint 2, due
to the high gravitational load over this joint. Figure
8 shows the corresponding Cartesian trajectory
tracking. .

were, t is the Nx 1 vector of driving torques, q is the
Nx 1 vector of joint positions, M(q) is the NxN

Although powerful commercial robot simulation
packages such as SILMA are available, most of
them were developed for industrial needs. The
ROBOTLAB was developed for research and

q = (1)
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utilized for the inertia matrix computation by an
indirect way (Walker & Orin, 1982). First, the vector
of coriolis, centrifugai and gravitational torques, 'td
is updated from:

where '[(O) is the solution of the Newton-Euler
algorithm for the vector of joint accelerations e
equal to zero. Then , each column M, of the inertia
matrix is obtained from:

inertia matrix and '[ d (q, q) \is the Nx I vector of
coriolis, centrifugaI, gravitational and disturbance
torques. The computation of the driving torques
(inverse dynamics) can be realized in an efficient
recursive way by means ofthe Newton-Euler method
(Featherstone, 1987). This formulation method is
realized in two stages: the Forward and Backward
Recursions. In the Forward Recursion, the cinematic
variables are transformed recursively from the base
to the robot tool. In the Backward Recursion, forces
and torques are updated recursively from the tool to
the base of the robot, thus allowing the computation
of the joint driving torques:

(8)

(9)

- Forward Recursion:

= (2)

where vector r (O) is the solution of the Newton-Euler
algorithm obtained by imposing ej = 1 for j = ·i e

ej = ofor j:t= i .

(6)
(7)

A jT( . j . .( j ))= . I ro.X p. , + V · + ffi· x ffi·x p. I +1+ 1 1+ I 1 t 1+

(4)

- Backward Recursion:

f; = A;+1f;+1 XlTI;Si +ffi; X(ffij xmsj-rmv,
(5)

A;+l n j+l + j'pj+l x(A:+,fj+l)+I jcO j +
+ffi j xl jffij -i m.s, XV.Y
\
ZTn.+zTf

I t I I

where ffii , cOi are respectively the 3xl vectors of
angular velocity and acceleration the link i reference
frame; vj is the 3xl vector of linear acceleration of
link i reference frame; f; and n, are the 3x 1 vectors of
force and torque applied on link-i-l)y link i-I; m, is
the mass of link i; Ij is the inertia tensor of link i
expressed in its own reference frame; Si is the 3x I
vector of position of the center of mass of link i. ipi+)
and À:+I are respectively the 3x 1 position vector
and 3x3 rotation matrix of frame i+ I in relation to
frame i. Zj = [O Ol]T, (Zj = [O OO]T) if joint i

is rotational and Zi =[O OO]T, (Zj = [O Olf) if
joint .i is prismatic.

The robot dynamics simulation problem
involves the numerical integration of Eq. (I), thus ,
the computation of the inverse of the inertia matrix
is necessary. The Newton-Euler formulation cannot
be used directly for the direct dynamics calculation,
because it only updates the vector of driving torques.
In spite of this , the Newton-Euler method can be
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Abstract: The availability of sensorial data is a major drawback for mobile robot navigation systems.
For a mobile robot under construction at UFES, an agent-based control system is being implemented,
for which an ultrasonic system was developed . This sensing system is able to provide the information
on the type of detected obstacle as well as on the distance from it to the robot. Using the agents model,
it was possible to design the ultrasonic sensing system with the capability of avoiding the generation of
redundant or unnecessary information, as well as to decide if an information is relevant or not.

Resumo: A limitada disponibilidade de informações sensoriais é um dos maiores entraves para a
melhoria de desempenho dos sistemas de navegação de robôs móveis. Um sistema sensorial ultra-
sônico foi desenvolvido para um robô móvel, com sistema de controle baseado em agentes. Este
sistema sensorial fornece informações sobre o obstáculo detectado e a distância ao mesmo. Usando o
modelo de agentes, foi projetado um sistema sensorial capaz de evitar a produção de informações
redundantes ou desnecessárias, além de decidir quando uma informação é relevante ou não.

1. Introdução
Um robô móvel a rodas do tipo differential drive está
em construção no Laboratório de Automação
Inteligente (LAI) da Universidade Federal do Espírito
Santo (UFES). Este robô móvel consiste em uma
plataforma redonda com quatro rodas, sendo que
duas delas são montadas sobre um eixo comum e são
independentemente acionadas por dois motores DC,
enquanto que as outras duas são rodas livres. A
plataforma redonda e o esquema de tração do tipo
differential drive aumentam a capacidade de manobra
do robô móvel. A figura I mostra este robô,
denominado Brutus . Além da plataforma mecânica, é
possível ver alguns transdutores ultra-sônicos .

a robô é dotado de um microcontrolador MC68332, 2
MB de memória RAM e I MB·de memória RaM. a
microcontrolador é utilizado para controlar diversos
processos (percepção sensorial interna -através de
encoders- e externa -através de sensores de ultra-o
som-- e planejamento de trajetórias). a robô é
projetado para ser capaz de evitar colisões enquanto
executa algum tipo de comportamento em ambientes
semi-estruturados.

Ambientes semi-estruturados são aqueles nos quais os
limites não são conhecidos a priori pelo sistema de
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controle, mas é um ambiente fechado, de terreno
regular. a ambiente de operação do robô também
contém um número finito de objetos conhecidos:
paredes: cantos, cadeiras e mesas. No entanto,
objetos desconhecidos, que porventura estejam na
trajetória do robô, serão detectados pelo sistema de
sensoriamento e o sistema de controle estará apto
para desviar dos mesmos, evitando colisões.

Fig. 1: Robô Móvel Brutus.

2. Estrutura para Construção de Sistemas ode
Controle Baseados em Comportamentos
[Schneebeli (1992)] apresenta uma abstração para
controladores baseados em agentes, na qual eles são
representados por módulos concorrentes e
interconectados, distribuídos em três categorias:



Fig. 2: Categorias de agentes .

Fig. 3: Um sistema de controle baseado em agentes.

Neste trabalho optou-se por distribuir um conjunto de
transdutores ultra-sônico ao redor da plataforma
circular do robô (com posicionamento fixo), como
forma de permitir um monitoramento omnidirecional
quase instantâneo do ambiente de operação do robô
móvel. Os transdutores não são acionados
simultaneamente, sendo a mudança da direção de
monitoramento dos mesmos efetuada por software.
Foi preciso no entanto, determinar o número de
transdutores ultra-sônicos (Polaroid série 7000)
necessários para uma cobertura satisfatória do espaço
que cerca o robô móvel. Este cálculo foi realizado
com base na simulação dos lóbulos de emissão dos
transdutores, usando o software Matlab , e concluindo
que a melhor relação custo-benefício obtida foi para
o caso em que foram utilizados 16 transdutores ultra-
sônicos .

Fig. 4: Lóbulo de emissão de energia do transdutor e
ampliação dos lóbulos secundários.

Polaroid série 7000. A freqüência de ressonância de
cada um é de aproximadamente 50 kHz e o lóbulo de
radiação tem abertura total aproximada de 34°
(figura 4) .

Uma forma de obter informação sobre o ambiente
onde o robô opera é utilizar um transdutor ou um
vetor de transdutores presos ao eixo de um motor de
passo para fazer uma varredura do ambiente ao redor
do robô [Tsuzuki (1990)]. Está técnica é útil nos
casos em que o sistema de sensoriamento ultra-sônico
é utilizado apenas para localizar marcas do ambiente,
com o objetivo de aferir a localização do robô
efetuada pelo sistema de sensoriamento interno. Por
outro lado, nos casos em que se deseja guiar o robô a
partir dos dados sensoriais externos (caso do robô
Brutus) , esta técnica tem o inconveniente de que é
possível que um objeto que esteja no caminho do
robô não seja detectado, uma vez que durante o
tempo necessário para que o motor de passo complete
uma volta, Ó robô já terá avançado uma distância
considerável, ocasionando uma colisão.

ATUADORESCOMPORTAMENTOS

agente sensor, agente comportamento e agente
atuador (figuras 2 e 3). Nesta abordagem, como na de
[Brooks (1986)], um grupo de módulos é responsável
por uma atividade (comportamento) a ser executada
pelo robô. Cada atividade representa um objetivo a
ser atingido por uma parte do sistema . Mecanismos
de interação entre os módulos são responsáveis pela
mediação e definição do objetivo prior itário.

EJ COMPORTAMENTO VAGAR
O COMPORTAMENTO EVITAR OBSTÁCULOS

A estrutura para a construção de sistemas de controle
baseados em comportamentos desenvolvida por
[Xavier (1996)] implementa as abstrações de
[Schneebeli (1992)] utilizando a linguagem C++ e
blibliotecas de concorrência. Com isso é construída
uma estrutura concorrente orientada a objetos, que é
bastante apropriada ao modelamento dos sistemas
baseados em comportamentos, agrupando
características interessantes como a modularidade,
encapsulamento, herança, concorrência e a eficiência
do C++.

Nessa estrutura, os módulos de controle (agentes) são
construídos como 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 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.

3. Hardware do Sistema Sensorial Ultra-Sônico
Os sensores ultra-sônicos podem ser utilizados para
ajudar o sistema de navegação do robô, fornecendo
informações úteis para o planejamento de trajetórias.
Para implementar o sistema de sensoriamento ultra-
sônico, foram usados transdutores elestrotáticos da

Uma placa da Polaroid (6500 Series Sonar Range
Module) foi adaptada para ser compartilhada pelos
16 transdutores ultra-sônicos através de um circuito
demultiplexador. A placa da Polaroid fornece os
pulsos de excitação dos transdutores e executa o
processamento básico dos sinais de eco recebidos
(através do circuito demultiplexador) .
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Com o objetivo de compensar o efeito da variação da
temperatura no ambiente de operação do robô sobre a
velocidade do som (que afeta a informação de
distância), foi utilizado um sensor de temperatura
baseado no circuito integrado LM3S.

(paredes e armários), cantos, pés de mesa
(retangulares e cilíndricos) e pés de cadeira
cilíndricos. Esta capacidade, torna a tarefa de
controle do robô mais flexível, desde que é possível,
por exemplo, distinguir uma parede de um pé de
mesa.

onde Kp, K, e K; são constantes, x é a distância, r é o
raio do cilindro e a é o coeficiente de atenuação do ar
(igual a 1.61xlO- 12f dB i/em, ondefé a frequência).

A técnica utilizada consiste em medir o valor de pico
do sinal de eco refletido pelo objeto, e compará-lo
com o valor obtido através da aplicação de uma das
seguintes relações entre valor de pico e distância,
(uma para cada tipo de obstáculo) [Abreu (1990)):

4. Técnicas de Medição de Distância e
Reconhecimento de Obstáculos
Foram implementados alguns algoritmos no software
desenvolvido para controlar e test ar o sistema de
sensoriamento ultra-sônico do móvel Brutus. Este
software intitulado "ultra som ", foi escrito na
linguagem de programação Borland C++ 3.1.

4.1. Técnica de medição de distância
A técnica utilizada para medir distâncias foi o
conhecido método de Pulso-Eco [Bastos (1994)] .
Utilizando esta técnica, a distância x entre o sensor e
o obstáculo detectado é dad a por:

(1)
2

onde Co é a velocidade do som a O°C (331,6 m/s), T é
a temperatura em °C e t é o tempo de vôo do sinal
ultra-sônico.

K e-ar
U,,(x)=-"--
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K -ar b

U (
_ ,e -a-
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X

K -arESU,,(x) = _ ce r_
x x+r

(2)

(3)

(4)

A figura S mostra o desempenho do sistema de
sensoriamento ultra-sônico na obtenção de distância a
um obstáculo. O experimento foi realizado utilizando
uma parede (plano infinito) a uma distância de SOcm
do sensor ultra-sônico. O valor médio do conjunto de
1000 medições realizadas foi igual a SO ,09cm e o
desvio padrão do conjunto de medições foi igual a
0,14cm.
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Fig . S: Valores de distância obtidos com o sistema de
sensor iamento construído.

4.2. Técnica de reconhecimento de obstáculos
Com o objetivo de obter mais informações sobre o
ambiente de operação do robô móvel, foi
implementado um algoritmo que permite ao sistema
de sensoriamento ultra-sônico reconhecer os
obstáculos que são detectados. O sistema é capaz de
reconhecer os seguintes tipos de obstáculos: planos
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A figura 6 mostra as relações teóricas e experimentais
entre o valor de pico e distância, além da faixa de
distância na qual cada tipo de obstáculo pode ser
reconhecido [Freire (1997)] . A equação 2 é utilizada
para calcular a relação entre valor de pico e distância
para os planos (paredes e armários), a equação 3
para pés de mesa retangulares e a equação 4 para pés
de mesa e cadeira cilíndricos.
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> 1
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Fig . 6: Relações experimentais e teóricas entre o
valor de pico e distância para o conjunto de
obstáculos que podem ser reconhecidos.

Como mostra a Figura 6, é possível caracterizar bem
todos os obstáculos à exceção dos cantos e pés de
mesa cilíndricos. Este problema foi .so lucionado
utilizando uma característica construtiva particular do
sistema de sensoriamento ultra-sônico desenvolvido,
que permite o reconhecimento de cantos da forma



mostrada na figura 7. Desta forma , um canto não é
mais reconhecido utilizando a relação entre valor de
pico e distância, mas sim pela detecção das duas
paredes que formam o canto .

Transdutores Ultra-sônicos

..... . m .... .. .

Fig.7 : Reconhecimento do canto detectado pelo
transdutor Tb através das paredes detectadas pelos
transdutores Tk-2 e Tk+2.

5. Estratégia para a Ativação dos Sensores Ultra-
Sônicos
Nas arquiteturas de controle já desenvolvidas, os
agentes sensores normalmente são muito simples:
funcionam acionando comportamentos quando suas
saídas excedem certo limiar. Desta forma, os agentes
sensores são portanto acionados periodicamente. Esta
característica limita o desempenho do sistema de
sensoriamento.

Por esta razão é proposta uma maneira não periódica
de acionar os agentes sensores. Para isso, é utilizada
a ferramenta de software explicada na seção 2. Os
sensores ultra-sônicos são controlados por agentes
sensores denominados 5, que são acionados de
acordo com o grau de importância associado a cada
um deles . Quando este grau de importância aumenta,
o agente sensor 5 é acionado mais freqüentemente. O
grau de importância do k-ésimo agente sensor 5 varia
de acordo com a seguinte função:

. /k(X) = )-b(:)+ [05 x (cos(8+1I1r) +cos(48+1I1r))+ It
(5)

onde x é a distância do transdutor ultra-sônico ao
obstáculo detectado; e é o deslocamento angular
entre o k-ésimo agente sensor 5 e o agente sensor 5
referencial (51); n é um parâmetro que indica que se
n=O, o robô está se deslocando na mesma direção do
agente 51 (referencial), e se n=l, o deslocamento do
robô éna direção oposta (o valor de n é determinado
pelo agente atuador virtual Aciona_motor - seção 6);
a e b são constantes ajustadas empiricamente.

474

O primeiro termo da equação 5 significa que o grau
de importância do agente sensor 5 em questão
aumenta quando ele detecta obstáculos mais
próximos. O segundo termo, garante que o grau de
importância do agente sensor 5 aumenta à medida
que o transdutor ultra-sônico sob a sua
responsabilidade se aproxima do obstáculo detectado.
O último termo (cujo valor varia de acordo com e e
com a direção de deslocamento do robô), evita que o
grau de, importância associado ao agente sensor 5 seja
muito reduzido.

6. Sistema de Controle Baseado em Agentes
Com a finalidade de utilizar adequadamente as
informações fornecidas pelo sistema de
sensoriamento ultra-sônico, foi proposto um sistema
de controle baseado em agentes (controle central do
robô) que se conecta ao agente sensor ultra-sônico
(figura 8).

" : ror

..
.
: : L___ _ 'MO'" : 'b :§18 : E .•

.

§; :-
Fig . 8: Sistema de controle baseado em agentes.

Este sistema de controle é composto de 16 agentes
denominados 5 e dois agentes denominados encoderJ
e encoder2, derivados da classe sensor primitivo, e
um agente derivado da classe sensor virtual
denominado Sensor_ultra-sônico. Também são
implementados quatro agentes derivados da classe
comportamento, denominados Evitarcolisão.
Orienta robô, Reconhecedor e Mapeador. Da classe
atuador virtual , são implementados os agentes
Andar-fJaraJrente, Girar e Aciona_motor. Por fim,
da classe atuador primitivo é implementado o agente
PJD.

Como mostra a Figura 8. estes agentes são
conectados de forma a implementar quatro
comportamentos ou níveis de controle denominados:
Controle_motor, Explorar, Reconhecer_obstáculos e
Contruir_mapa.



Os agentes S são responsáveis por disparar os
transdutores ultra-sônicos e por processar o sinal de
eco (obtenção de distância aos obstáculos,
digitalização da envoltória do sinal de eco,
determinação do seu valor de pico e da área sob o
primeiro eco) de cada um dos 16 transdutores. Estas
informações, além do grau de importância absoluto
de cada agente S (calculado através da equação 5),
são passados através de uma mensagem ao agente
Sensorjultra-sônico, que mantém internamente duas
listas: uma contendo a distância ao obstáculo e outra
o grau de importância de cada agente S. Quando o
agente SensOl"_ultra-sônico recebe uma mensagem
que contém uma informação de distância de valor
inferior a 100cm (considerada uma distância de
perigo) , ele envia uma mensagem ativando os agentes '
Evitar_colisão e Orienta robô . Se esta distância for
inferior a 40cm, o agente Orienta robô é desativado
e o agente Evitar_colisão inicia o seu processamento.
Caso a distância esteja na faixa entre 40cm e 100cm,
o agente Evitar_colisão retoma ao seu estado de
dormência e o 'agente Orientarobô é que inicia o seu
processamento.

Quando o agente Sensor_ultra-sônico recebe uma
mensagem de um agente S, ele a responde
informando o somatório dos graus de importância
(calculado pela equação 5) dos 16 agentes S. Dessa
forma, o agente S pode calcular o seu grau de
importância relativo, dividindo seu grau de
importância absoluto pelo somatório recebido do
agente Sensorjultra-s ônico. O inverso deste grau de
importância relativo é usado pelo agente S para
programar o seu relógio interno (que todo agente
derivado das classes sensor primitivo e sensor virtual
possui), alterando os intervalos de tempo ao final dos
quais o agente S é ativado. Uma vez que os recursos
de hardware são compartilhados por todos sensores
ultra-sônicos, quando um agente S é ativado ele entra
em uma fila e aguarda a sua vez de utilizar estes
recursos de hardware. À medida que o grau de
importância de um agente S aumenta, o intervalo de
tempo entre duas ativações diminui e o agente S entra
na fila mais freqüentemente.

Cada agente S é responsável por atualizar , a cada
segundo, o período do seu relógio interno. Como ele
não dispõe de um outro relógio que possa contar o
tempo de I segundo ao fim do qual a atualização
deve ser realizada, isto é feito dividindo-se I segundo
pelo período atual do relógio, O resultado é usado
como uma variável de contagem regressiva, que é .
decrementada a cada vez que o agente é ativado.
Quando esta variável atinge o valor O, então o agente
aplica a equação 5 e envia o seu grau de importância
absoluta ao agente SensOl"_ultra-sônico, que por sua
vez retoma o valor atual do somatório de todos os
graus de importância absolutos armazenados em sua
tabela interna.
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Quando .um determinado agente .S
medição de distância que tem como resultado um
valor dentro de uma das faixas de reconhecimento de
obstáculos, ele envia imediatamentepara_o_ agente
Sensorultra-sõnico (sem esperaf""o próximo
momento de atualização do período de seu relógio
interno), um grau de importância cuj;;valQf é muito
maior do que o calculado pela equação 6. Isto garante
que este agente S irá ter um grau de importância
relativo próximo de 100% e que os de;nàis agentes
terão um grau de importância muito pequeno. Esta
variação dos diversos graus de importância
associados a cada agente S garante ao agente S em
questão quase que a exclusividade de acesso aos
recursos de hardware e software do final
do processo de reconhecimento, o agente S ao
agente Senso r_ultra-sônico o valor real do seu grau
de importância absoluto (aplicando a equação 5),
voltando a ter um grau de importância normal.

Quando o agente Evitar_colisão micra o
procedimento de evitar obstáculos, .ele envia uma
mensagem de pausa ao agente Andar-paraJrente,
que pára o robô enquanto ele gira em torno de seu
próprio eixo, devido a uma mensagem enviada pelo
agente Evitar_colisão ao agente Girar, A direção e
velocidade de giro são determinadas aleatoriamente.
Depois de algum tempo, determinado pelo objeto
Relógio associado ao agente Evitar_colisão, este
agente envia uma mensagem desativando o agente
Girar e então, a mensagem de pausa enviada ao
agente Andar-paraJrente é suspensa, permitindo
que robô continue a o seu ambiente de
operação, Se o giro efetuado não foi suficiente para
evitar a colisão com o obstáculo detectado, então um
dos agentes S irá novamente detectar este obstáculo a
uma distância inferior a 40cm e o processo descrito
será repetido .

O agente EvitarJolisão possui um tipo de buffer de
entrada denominado Canal, que é capaz de receber
mensagens de todos os agentes S e executar uma
operação com elas, tal como obter o valor médio,
máximo ou mínimo por exemplo. No caso do agente
Evitarcolisão, o canal passa ao agente a mensagem
que contiver o menor valor de distância medido (que
é proveniente do agente S cujo transdutor associado
está apontado para a direção onde é mais provável
ocorrer uma colisão).

O comportamento Reconhecer_obstáculo é acionado
sempre que o agente Sensor_ultra-sônico receber
uma mensagem que contenha um valor de distância
na faixa entre 40cm e 100cm. Quando isto acontece,
o agente Orienta robô inicia o procedimento que
permite o reconhecimento do obstáculo detectado.
Inicialmente, o agente Orienta.robõ envia uma
mensagem de pausa ao agente Andar-paraJrente
que faz com que o robô pare, e uma mensagem ao



agente Girar, fazendo com que o robô gire em torno
de seu próprio eixo, procurando um melhor
alinhamento entre o eixo de emissão acústica do
transdutor ultra-sônico e o obstáculo detectado.
Quando esta orientação é atingida (verificada através
do máximo valor de pico do eco) , o agente
Orienta robô calcula a média dos próximos dez
valores de distância, valor de pico e área sob o
primeiro eco, contidos nas mensagens' recebidas do
agente Sensorultra-sõnico. Depois disso, o agente
Orienta_robô envia uma mensagem contendo os
resultados obtidos para o agente Reconhecedor. Uma
outra mensagem suspende a mensagem de pausa
enviada ao agente Andar-paraJrente, permitindo ao
robô retomar a sua tarefa de exploração do ambiente.
O agente Reconhecedor, que foi ativado pela
mensagem recebida do agente Orienta_robô, executa
o algoritmo de reconhecimento de obstáculos descrito
na seção 4.2 e uma vez tendo reconhecido o
obstáculo detectado, envia o resultado obtido em uma
mensagem que ativa o agente Mapeador, responsável
por construir e manter atualizado o mapa do ambiente
de operação do robô móvel. O agente Mapeador
recebe também mensagens do agente Sensor_ultra -
sônico, todas as vezes que a tabela contendo as
distâncias medidas pelos 16 agentes S for atualizada.
Desta forma, é implementado o comportamento
Costruirjrnapa.

o agente Aciona_motor também tem uma entrada do
tipo canal, que passa ao agente o somatório das
componentes de velocidade recebidas dos agentes
Andar-paraJrente e Girar. O agente Aciona_motor
calcula a velocidade que deve ser atribuída a cada
motor DC e envia esta informação ao agente PID,
responsável por controlar os dois motores. Os agentes
Aciona_motor e PID compõem o comportamento ou
nível de controle denominado Controle_motor.

7. Conclusão
O sistema de sensoriamento construído demonstrou
que é 'capaz de fornecer a informação necessária para
permitir .uma navegação segura do robô móvel em
ambientes semi-estruturados.

A localização dos transdutores ultra-sônicos sobre a
plataforma do robô permitiu sensoriar de forma
eficiente e rápida o seu ambiente de operação, além
de reduzir o problema de crosstalk entre os
transdutores, devido ao fato de que estando eles sobre
a plataforma redonda do robô, estão todos apontados
para direções diferentes .

A estratégia proposta para a ativação dos agentes
sensores S (responsáveis pelos sensores ultra-
sônicos), permitiu a redução da produção de
informação redundante ou desnecessária, tornando a
tarefa de navegação do robô móvel mais fácil.
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A capacidade de reconhecer obstáculos conferiu mais
flexibilidade ao sistema de controle, permitindo o
projeto de um maior número de comportamentos, o
que atribui ao robô a possibilidade de executar
tarefas mais complexas.

Finalmente, o sistema de controle baseado em
agentes proposto mostra como conectar o sistema de
sensoriamento ultra-sônico ao sistema de controle
central, de uma forma eficiente.

/
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Abstract: This paper presents an AI based technique for automatic control of several robots
collaboratively undertaking tasks within a dynamic environment. In lhe particular application
described, that of computer animation, lhe robots have human form and are endowed with a repertoire
of autonomous behaviour. The robots are endowed with a degree of intelligence enablíng them to
respond to lhe high levei instructions and to events in lhe environment. An application demonstrating
this technique has been simu1ated and visualised using computer graphics.

Resumo: Este artigo apresenta uma técnica baseada em IA para o controle de diversos robos que
realizam tarefas dentro de um ambiente dinâmico. Nesta aplicação em particular em animação por
computador, os robos tem a forma humana e são dotados de um repertório de movimentos autonomos.
Os robos tem um grau de inteligência que os permite responder às instruções de alto nível e aos
eventos do ambiente. Uma aplicação utilizando esta técnica foi simulada e visualizada utilizando
computação gráfica.

1 Introduction
The systern to be described is concerned with lhe
control of a number of agents, specifical1y robots,
that have autonomous behaviour and can react to
changes in lhe environment [Ho, 1996]. The
problem of controlling lhe behaviour of a collection
of agents is a general one and lhe framework
developed is adaptable to many applications.

Many high-1evel programming languages have
been developed to control the motion of robots in
lhe areas of computer animation (Calvert et al.,
1994; Morawetz and Cal vert, 1990] and robotics
(Arkin, 1987; Brooks and Connell, 1986; Meijer et
ai., 1991]. However such programming languages
do not provide a complete solution and additional
software is necessary to imp1ement complex
motions. Thus, in lhe present work, lhe approach of
behavioural control [Calvert et al., 1994; Ridsdale
et al., 1986; Sun and Green, 1993] has been
adopted and a control structure or framework has
been implemented based on lhe blackboard model
[Engelmore and Morgan, 1988]. This framework
does not rule out existing work on motion control
(Georgeff, 1990; Hayes-Roth, 1993], but can be
adapted to support it. An application demonstrating
this technique has been simulated and visualised
using computer graphics.

2 Requirernents of the Sirnulated Environrnent
The motion of the robot figures can be regarded as
actions [Wilkins, 1988] or processes that are created,
suspended, interrupted, and completed asynchronously.
Some of lhe characteristics considered desirable for a
simulated animation of robots are :
• a multiplicity of objects that may have similar, or

different, behaviour;
• agents that perform actions in response to different

sources of stimuli in lhe environment;
• provision for lhe execution of actions that cause

changes in lhe environment which can be perceived
by lhe agents;

• a decision mechanism, based on criteria, to choose
lhe most appropriate action from severa! possible
alternatives.

Based on lhe above requirements, the activities of
the simulated environment are controlled by ' a
knowledge-based framework comprising four co-
ordinated types of control:
• scheduling. The scheduling or interruption of actions

as required by lhe contexto
• instruction. A control structure from which may be

derived lhe planning and execution of activities in the
pursuit of goals.

• task. The execution of primitive motions which
require lhe allocation of resources .
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Fig. 2. The three controI stages of processo

Reasoning Component

frame instruction.
default state is plan_selection
default type is instruction
default history is none
default parameter_list is []
default parameter is []
defauIt plan_name is nothing
default plan_sequence is []
default child is nothing
defauIt quality is primary 11 or secondary
default owner is system 11 user script

environment. An instruction can also be interpreted as a
machine instruction that is generated consequent upon
events in the environment and carried out by the robot
itself. In either case such instructions are at a very high-
levei , lhe performance 01' which will depend on the
capability of the robot and the state 01' the environment.
An animation instruction has the general structure:

[<subject> <verb> <object>]
where <subject» is the agent performing the action
described by the «verb» using lhe parameter list
specified by the «object>, The <verb> is lhe focus of the
planning activity which gives the name to the instruction.
The «subject» and <object» are lhe parameters of the
instruction. Each instruction has a generic forrn, as
shown in Fig. 3. A specific instruction can be derived
from lhe generic form with the addition of slots initialised
to default values. The natural strategy for dealing with
varying leveis of abstractions is to use hierarchies,
schernatically shown in Fig. 2, where actions are
described by a number of sirnpler actions, thereby
associating lhe major instruction with a number of sub-
instructions. In the following sections some problem-
solving strategies used in the planning of instructions are
described.

Fig. 3. The instruction frame.

3.1 Planning in the Instruction
For lhe purpose 01' behavioural animation, planning an
action can be understood as an explanation of how an
activity is to be achieved according to the ·expectations of
the system developer. The planning of this activity
retlects lhe knowledge and experience of lhe animator.
The instruction levei is solely concerned with lhe plan
generation, which is accomplished by symbol
manipulation. A fully developed plan cornprises a
number of simple actions that are processed by the Task
levei using the associated Knowledge Source.

This kind 01' planning for behavioural animation
matches script-based planning in which plans are formed
by a priori knowledge rather than through lhe use of
algorithms or heuristics. For example, the high-level
action for picking up a glass from a counter can be
described by either of lhe sequences shown in Fig. 4.

Instruction
nodes

Task nodes

Objects
Motions Library

• message. The means by which animated figures
communicate by exchanging messages.
Each of lhe above activities represents one

levei of abstraction and is handled by separate sets
of knowledge called knowledge sources (KSs) ,
namely, the Scheduling KS, lhe Instruction KS, lhe
Task KS, and Message KS, This results in an
efficient overall control structure incorporating
knowledge representation. Fig. I shows lhe general
organisation of the controller. Arrows within lhe
blackboard indicate transitions of control from one
problem solving stage to another.

Fig. 1. Overview of the animation framework.

There can be many animated agents in lhe
environment, with at least as many sirnultaneous
processes being pursued in lhe blackboard data
structure, each being in a different state of analysis
and with its solution tree spanning across leveis in
lhe blackboard. In addition, lhe animated entities
possess internai information, such as posture and
location, which are also taken into account. Each of
lhe control leveis of Fig. I are shown in Fig. 2 as
connected nodes across three stages and are
described in more detail in lhe following sections.

Ooal schedulin

3 The Instruction Concept
In lhe present work, lhe term instruction is lhe
computational entity that implements lhe AI
concept of action [Georgeff, 1990]. It is a control
structure which will eventually be transformed into
sequences of motions. An instruction can be
interpreted as a command given by the animator to
a robotic agent to be performed in lhe animation
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1) look at the glass
2) walk to the counter
3) approach the Iett-front side of the counter,
4) extend the right arm
5) pick up the glass from the counter

detailed plan

1) approach the counter,
2) pick up the glass from tl1e counter

higher-Ievel plan

Fig.4. Two abstractions for the same instruction.

The specific planning of an action may take many
forrns, but a pragmatic is that plans should not
cornprise more than four sub-actions. Plans with
many sub-actions may include segments which are
cornmon to others and an intermediate levei
instruction that implements part of a plan may be
used in this case.

3.2 Plan Representation and Plan Selection
The general forrnat of a plan is:

plan Lst; <plan juime>, [<iltstrl>, ..., <iltstrN>] )
< instrl» => [<iltstructiolt>, «paraml » ...

«paramlz-i or <instruction>

where lhe clause plan Ls is associates the
plan ruime, with a sequence of instructions, or
tasks, and their relevant parameters.

Each instruction has a number of mies for
selecting the corresponding plans. The mies are
organised in groups of rulesets, Unless another
selection criterion is in place, these mies are
considered in the order in which they are listed
because a recursive strategy is employed, as
discussed in a later section. For the simplicity, the
name of the ruleset is the same as that of the
instruction :
group «instru ction ruime»«plan ruime I», ...,

«plan.nametv» .
The mechanism for the selection of an appropriate
plan is decided by mies . Each mie identifies one
class of situation that is accomplished by a plan and
causes some of the internai parameters to be set up.
One coIlection of parameters in the plan comes
from the internal parameters of the instruction and
the other part from the templated parameters. The
inference mie for plan selection is typicaIly of the
form:
rule «plançname>
ir plan( «instruction ruime», Instance, Agent )

and «conditions»
then
choose_plan( «plan ruime», Instance ) .

which means that, if the «condiiions» are satisfied, then
the <plan_name> is chosen to implement the instruction.
The «conditions» serves to identify the current context
and leads to the appropriate choice of a plan and tl1e
consequential passing of the appropriate parameters to
the plan. The presence of the variable Instance is
mandatory in the plan cIause, and may occur in the
«conditions» because it links and stores information
related to the plan selection and context identification
stages. The variable Agent also provides important
information for context identification.

The context is the environment in which an agent
relates to objects that may be involved in an action. The
current situation of the agent is aIso part of the context
and is aIso considered in ilie planning processo For
example, suppose that a waiter intends to pick a glass,
some elements of the context considered for the selection
of a plan are the posture of tl1é waiter and the distance
between thewaiter and the glass. If thewaiter is standing
up and the glass is out of the reach of his arm, he wilI
have to approach the glass first. However, if thewaiter is
standing up with ilie glass within his reach, he can simply
pick up the glass. Although the difference between these
cases is only the distance between the waiter and the
glass, they represent two distinct contexts requiring
different anaIyses.

3.3 Instruction Parameterisation
Each instruction has a parameter list serving as a
template by which communication can be established
with its immediate parent. The parameterisation of an
instruction permits data to be passed between parent and
child nodes. The instantiation of parameters connects the
objects from one instruction to another in a major plano
The parameter data is bound to the instruction instance
before context identification takes place.

3.4 Recursion in Instructíon Planning
Complex goals can be satisfied using a recursive processo
The solution of a problem is a self reference to a simpler
case until it is replaced by a set of non-recursive
instructions, which can subsequently be reaIised as tasks.

A similar approach is employed in planning an
action when the goaI can be achieved in different
contexts, each one with a varying levei of complexity. If
the goaI is to be achieved in a complex context, ilie
solution in the recursive approach is to realise a
preliminary action such that a new simpler context is
obtained for solving the original goaI. This can also be
understood as a succession of changes of contexts, each
ane requiring a simpler plan for achieving the goaI. An
instruction can be employed in a number of contexts with
solutions that could be cIassified as trivial, simple, or
elaborate. In the particular case of a recursive
instruction, at least one of its plans is of elaborate type
and at least one is a trivial or simple type. The trivial
case occurs when the goal of an instruction is aIready
satisfied and no further action is needed. In the simple
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case the salutian camprises a sequence of actions
where self reference does nat accur in the plan. In
the elaborate case, the cantext for the instructian
might be toa camplex so it is canverted to simpler
cases by recursian .

4 The Message Concept
An agent can request an actian fram another agent
thraugh the use of the message exchange scheme.
The message is an entity that behaves as a carrier
that embeds an instructian. Such an instructian,
which is called a requested instruction , specifies the
desired actian which the target agent is expected to
perfarm. The target agent can then be scheduled to
evaluate the requested instruction and, if possible,
fulfil it.

5 The Task Concept
The task is a canceptual entity for cantralling well-
defined matianal activities such as: walking,
pasitianing of a bady, waving a hand, picking up ar
putting dawn of abjects, etc . Tt is analogous to the
cancept of the operator in planning actians in AI.
Task entities contraI the actual motions perfarmed
by agents which can be achieved if the required
resaurces are available. Since tasks may be in
campetitian for resources, resaurces are explicitly
a1lacated and tasks are executed selectively
accarding to executian priarity. An active can be
suspended in a favaur of a higher priarity task.

5.1 Allocation of Resources
A task can be perforrned by an agent pravided the
necessary resources (internai ar externai to the
agent) can be a1lacated to it. The internai resaurces
are the agent's arms, legs, head, and torso; while the
externaI resaurces can be glasses, tables, ar places
at a caunter. The resources a1lacated by tasks are
recarded in lhe resources_used slot in the agent
instance. Carrespandingly, each af an agent's limbs
is characterised by a pair of items: the state ar
positión of the limb and the name of the instance of
the task that has been allacated it. For example,
the statement
aWaiter's cleg becames st( straight, walk_tl )

means thattheposition of the waiter's right leg has
became straight and is currently being used by the
task instance named walk_tl.

5.2 Priority to Access Resources
In a typical dynamic environment there are several
tasks that can patentially come into operatian if
canditians permit. Thus, if for a particular agent
there is no conflict in the use of resources these
tasks could be performed. However, if there is a
. conflict lhe access is resolved by priorities. It ís

obviously desirable to give preference to the most
interesting motians .

5.3 Database Updating
Following of each step of a movement, lhe animation
database is updated with new facts about the objects.
These updates pravide conditions to guide subsequent
actions ar serve as the canstraints to be tested by other
tasks. Examples are: in a plan selectian, "if the agent's
position is seated then select a plan that includes the
standing up action", "if the counter's front Left is
engaged then check other sides", and "if the counter's
object List is not empty then collect an object"; in the
walking task, "if the left Leg is forward, then the next
step will be to swing the righcleg forward".

6 The Scheduling Stage
The Scheduling stage is the first and the highest
component in lhe contrai hierarchy. The main goal of the
scheduling procedure is to keep the agents occupied with
activities . It is also responsible for deciding when to
initiate new instructions and for giving preference to the
most appropriate ones . The scheduling of motions is
actually achieved by the combinatian of two leveis of
contraI: lhe Scheduling levei and the Task leveI. At the
Scheduling levei, gaal instructions are scheduled to run
depending on lhe current load placed on agents, to avoid
unnecessary overlaading. At lhe task leve I, where go al
instructions are developed inta partially expanded plans,
decisions are made about the execution ar suspensíon of
an individual task of a processo The suspension ar
termination of one process will consequently bring others
into consideration, Normally such decisions are based on
the availability of resaurces and the priarities of the
contending processes. This issue gives rise to the main
aspects considered in the following sections namely: the
category af the instructions, the sources of the
instructions, the triggering of subsidiary instructions, and
íssues regarding priority for performing actions .
Consideration is given to identifying feasible
cambinatians of motions to achieve an interesting and
realistic animation.

6.1 Sources of Instructions
Instructions leading to a gaal executed during an
animation originate fram different saurces. The two
main sources are the anírnator's script and the animatian
system. Because the saurce of an instruction is an
important criterion in scheduling the animated activities,
the animation system as a source of instructions allows a
further classification into at least four types of sources as
shown in 8°.
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Animation Environment

Special
Message
Task
Default

Figure 9-1. Source of activities.

6.2 The Animation Script
Activities to be realised in an animation are
constitut ed as a collection of instructions which can
be organised by the animator as a script. Such
instructions are prescribed to happen at established
times or under defined conditions. These
instructions define a main line of actions serve as a
skeleton of an animation plan . They are expanded
during the animation. It is not unusuaI for an
animation script be composed of up to five main
actions, having many more gaps than prescribed
actions. Additionally, through scripts the animator
can introduce auxiliary comrnands to aIter the
cont1guration of the environment or the attributes of
lhe animated objects, and these are facts that may
be considered. in Lhe planning process o The
animator controls the animation through the script ,
which as the source of instructions, has precedence
over instructions originating from the system. The
general formar of a script instruction is given by:
agenda( «instr. no.>, «Condition>, <.Activity> )

«Condition» gives information about the time
at which the instructi on is due to
occur ;

<.Activity> is the action to be performed by the
agent or a command to create a new object.

6.3 Actions Triggered by the System
The automatic generation of actions by the
animation system extends those actions planned in
the script. Three kinds of sources of actions are
described in this section , however, variants of
sources might be identitied by the animator which
may provide the animation with more versatile
alternatives. New actions can be initiated in any
point of the process (task, instructi on, or message)
by asserting special cIauses onto the blackboard.
These clauses are recognised and processed by the
Scheduler which gener ates instructions that .can be
performed by the agents as opportunities arise.

Actions Requested Througb Messages. The
Message ís a means by which agents can
communic ate. In fact, the communication is limited

to requests for actions and acknowledgements. Thus the
message is an entity which provides Lhe carrier for an
instruction . This instruction is then scheduled to be
undertaken by an executor agent, which is the receiver of
Lhe message. There are two complementary types of
communictions between two agents: Lhe request message
andLhe acknowledgement message. The request message
typicaIly sends a request for aprimary motion to be
performed by Lhe receiver while Lhe acknowledgement
message sends a request for secondary motion to Lhe first
agent. Because such actions are instigated intentionaIIy
by agents and because more than one agent is involved,
Lhe message as a source of instruction is regarded as
being at a higher priority for scheduling than most other
sources in Lhe animation system.

Default Action. In Lhe absence of prescribed
activities for a given agent, Lhe scheduler will initiate a
defauIt instruction to cause an .agent to perform an
activity appropriate to its category. Thus a waiter might
clear tables as a default operation. Such an action is
specified in the activity slot of Lhe agent frame. The
Scheduler will realise that an agent has become inactive
because a speciaI cIause (idle_agent) has been placed on
the blackboard by Lhe end state of the last instruction
performed by Lhe agent.

7 Conclusions
A knowledge-based framework for computer animation
has been presented, focusing specificaIly on behaviouraI
animation which is concerned with animated entities that
can develop autonomous behaviours in dynamic
environments. The aim of this approach is to shift most
of the control to the agents because dynamic
environrnents can exhibit an excessive number of detailed
activities, which are toa difficult to (be controlled, or
scripted , by the human animator. AI techniques have thus
been exploited to produce control mechanisms that
implement autonomous behaviour.
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Abstract: Tools that were designed to automatically generate dynamic model for a robot need as input
data physical and geometrical parameters that describe the robot's structure. This work describes the
design of a system that automatically recovers and computes those parameters from AutoCAD robot
designs . The output is then used by an automatic generator of dynamic model called GAMDRI, which
finally produces the dynamic model of the robot.

Resumo: Ferramentas que geram o modelo dinâmico para robôs de forma automática precisam rece-
ber como dados de entrada parâmetros físicos e geométricos que descrevem a estrutura do robô . Este
trabalho descreve o projeto e a implementação de um sistema que extrai e calcula esses parâmetros de
pr6jetos de manipuladores realizados em AutoCAD. A saída é utilizada pelo GAMDRI, que é um ge-
rador automático de modelos dinâmicos de robôs , para produção final do modelo dinâmico.

1. Introdução
De maneira geral, pode-se dizer que um sistema ro-
bótico é constituído de quatro subsistemas [Craig
(1989)]: o manipulador e seus sensores proprio-
ceptivos, o órgão -terminal , sensores externos e o
controlador.

O presente trabalho encontra-se no contexto do
projeto do sub-sistema do manipulador com auxílio de
ferramentas computacionais. Em particular, o objetivo
é a obtenção automática dos parâmetros do modelo
dinâmico, e por conseguinte, do modelo cinemático.
Esses modelos são fundamentais, pois todas as demais
etapas do projeto dependerão deles .

Uma das primeiras fases do projeto de um mani-
pulador é o projeto mecânico, que é realizado através
de ferramentas CAD. Neste ponto estão disponíveis a
maior parte das informações que compõem os mode-
los cinemático e dinâmico. Seria, portanto, de funda-
mentaI importância extrairern-se esses parâmetros
automaticamente do projeto CAD, e transferi-los di-
retamente para a ferramenta que calcula os' modelos.
Isso não apenas minimizaria erros , mas também viria

a permitir otimizações no propno projeto mecânico
visando otimizar tais modelos.

O presente trabalho apresenta o desenvolvimento
e a implementação de um sistema que automatica-
mente produz os modelos cinemáticos e dinâmicos
após ter extraído diretamente do projeto mecânico, em
AutoCAD, os parâmetros geométricos e físicos.

As equações cinemáticas e dinâmicas de um ma-
nipulador são de grande complexidade e a obtenção
manual estaria sujeito a erros e imprecisões, daí a
grande vantagem na utilização de ferramentas com-
putacionais também para este fim. Neste trabalho uti-
liza-se o GAMDRI - Gerador Automático de Mo-
delos Dinâmicos de Robôs Industriais [Marques-
Siqueira (1996)].

.2. O Modelo Cinemático
Uma das etapas para o desenvolvimento do modelo
dinâmico é a obtenção do modelo cinemático, que de- .
fine os relacionamento entre juntas. e elos do meca-
nismo. Esse relacionamento é descrito por um con-
junto de transformações homogêneas, cujos elementos
são função de parâmetros do mecanismo denominados
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D-H (Denavit-Hartenberg) [Craig (1989), Paul
(1986)] (ai, ai, 8i e di na matriz abaixo):lco, e. - cos a; sen 8; sen a; sen 8; a. co, e.j
HA = sen 8; cos a; cos 8; - sen a; cos 8; ai sen 8;
, O sen ai cos a; d;

O O O 1

Esta s transformações servirao para representar rota-
ções e translações relativas realizadas pelos elos e
juntas do manipulador. Portanto, no modelo dinâmico,
os termos referentes a posição dos elos dependerão do
modelo cinemático.

O fato do projeto ser realizado em uma ferra-
menta de CAD vem facilitar a obtenção destes parâ-
metros, porém existem alguns pontos que devem ser
observados e serão discutidos a seguir.

2.1. Obtenção Automática do Modelo Cinemático
Para se obterem os parâmetros físicos e geométricos
de robôs através de modelos projetados em AutoCAD,
foi desenvolvido um sistema em AutoLISP - dialeto
de LISP utilizado pelo AutoCAD. Através de intera-
ção mínima com usuário e da análise da estrutura físi-
ca do robô, esse sistema produz um arquivo que pode
ser utilizado pelo GAMDRI para posterior geração do
modelo dinâmico do robô . A linguagem AutoLISP
une a estrutura de programação LISP com as facilida-
des embutidas no AutoCAD. Ela possui uma extensa
hiblioteca de funções para a análise estrutural de mo-
delos em três dimensões.

Inicialmente deverá ser escolhido um sistema de
coordenadas de referência. O usuário entrará com uma
seqüência de retas representando os eixo s das juntas
do manipulador e o sentido positivo de rotação. Além
disso, deve-se marcar o referencial da base do mani-
pulador (O). Com base nessas informações, serão de-
finidos os referenciais de cada junta e então calcula-
dos os quatro parâmetros D-H.

2.2. Obtenção dos Parâmetros D-H
Dos quatro parâmetros, dois (ai, ai ), se referem à es-
trutura do .elo e dois (8i e di ), ao relacionamento com
o próximo elo da cadeia cjnernática. Para se extrai-
rem esses parâmetros, primeiramente, deve-se esta-
belecer o eixo z do referencial O como se fosse mais
um eixo de junta (junta O). Os parâmetros D-H são
calculados para todas as juntas i para i > O. Calcula-
se, ent ão, a normal comum a todas as juntas consecu-
tivas . Feito isto, pode-se iniciar o cálculo de cada pa-
râmetro individualmente. .

A solução analítica para se determinar a normal
entre dois adjacentes é bastante complexa, re-
sultando em um número muito grande de termos. A
expressão correspondente é muito complicada para ser
escrita em Lisp , que disso possui a característica de

notação pré-fixada de operadores. Portanto, decidiu-
se aplicar uma abordagem numérica à resolução do
problema da normal comum.

O algoritmo adotado baseia-se no fato de que o
comprimento do segmento da normal entre os pontos
de interseção é igual à menor distância entre as duas
retas . Esse procedimento é dividido em três partes: A
primeira move P e Q simultaneamente em uma dire-
ção tal que esses se aproximem utilizando-se o mesmo
parâmetro de deslocamento. Deve-se notar que exige-
se no mínimo um deslocamento de P e Q para que
haja alguma variação na distância se P e Q puderem
se aproximar mais. Dessa forma, o algoritmo não só
converge mais rapidamente, mas também garante que
se o novo incremento for menor que a precisão espe-
cificada, então uma solução suficientemente boa terá .
sido encontrada. Isso também é utilizado nas outras
duas partes do algoritmo. A segunda parte tenta apro-
ximar P de Q movendo-o ao longo de sua reta em
uma direção que o aproxime de Q. A terceira parte
segue o mesmo algoritmo da segunda, porém tentando
aproximar Q de P. A figura I mostra este processo.

m

f

Figura J - Determinação da normal comum.

Calculados os pontos que a normal intercepta
para cada par de eixos consecutivos, ela est á comple-
tamente determinada e poderá ser usada para o cálculo
dos parâmetros D-H, bem como para o assinalamento
dos referenciais de coordenadas. Resta, agora, aplicar
. o algoritmo descrito sucessivamente a cada par de ei-
xos de juntas consecutivas do manipulador. O próxi-
mo passo consiste em se determinar a origem do refe-
rencial de cada junta. Como pode ser observado na fi-
gura 2, P, estabelece a origem do i-ésimo referencial.

Estabelecida a origem do i-ésimo referencial , é
necessário definir seus eixos x., )li e z, .0 eixo Zi tem a
direção do eixo da i-ésima junta e seu sentido é dado
pelo sentido de rotação da junta correspondente pela
regra da mão direita. O eixo x, tem a direção e o sen-
tido do vetor dado pela diferença (Qi+/ - Pi) e o eixo
)li é dado pelo produto vetorial Zi x x.. A figura 2
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mostra este assinalamento. Pas sa-se, então à extração
dos parâmetros O-H.

Cálculo do Parâmetro ai
O parâmetro (I; é o comprimento da normal comum
aos eixos das juntas i e (i + /) . Pode-se verificar na
figura 2 que o valor de (l i é a distância entre os pontos
Pie Q ;+I.

Cálculo do Parâmetro a;
Este parâmetro é o ângulo entre o eixo da i-ésima
junta e o ei xo da (i+l)-ésima juta. Pode ser obtido
diretamente utilizando a função ANGLE do AutoLISP,
que calcula o ângulo entre dois vetores.

Cálculo do Parâmetro di
O parâmetro d, é a distância, ao longo do eixo da junta
i. entre as duas normais comuns aos respectivos eixos
i. i-I e i .i«l . Esse pa râmetro será a variável de junta
se a junta for prisrn ática. No caso de juntas de revo-
lução, ele é definido como a distância entre os pontos
Q; e r;

Cálculo do Parâmetro 8i
Este parâmetro é o ângulo entre os eixos x, e Xi_I . Para
juntas de revolu ção , 8 i é a variável de junta. No caso
de junta prism ãtica, 8 i é constante, pois nesse caso o
ângulo entre x, e Xi_/ é fixo.

i- ésimo eixo

Q,

P,

vI

Figura 2 - Assinalamento de um referencial

2.3. Algoritmo para o cálculo dos parâmetros D-H
O usuário deve selecionar os elos do modelo em se-
qüência, incluindo o elo O(base). Para cada elo deve-
se entrar com o eixo de rotação da junta correspon-
dente, representado por um ponto e um vetor cuja di-
reção dá o sentido positivo de rotação para a junta
pel a regra da mão direita. O algoritmo que faz a carga
desses dados é o seguinte:

E : = lD : = lista v a z i a ;
Enquanto houver mais elos

Seleciona elos;
inclui em lD;
Lê eixo; inclui em E;

Dados de entrada
Em seguida, o usuário deve entrar com os nomes das
vari áveis do problema: Devem ser digitados três no-
mes, um para a variável de junta (8 , juntas de revolu-
ção) , um para sua derivada e uma para sua derivada
segunda. Deve-se notar que tais nomes de variáveis
não influenciam no cálculo dos parâmetros, mas são
utilizados durante a escrita do arquivo de saída.

Os dados de entrada servem para construir duas
listas . A lista E contém todos os eixos das juntas do
robô, incluindo o eixo do referencial zero, em ordem
cre scente do número da junta A lista 10 contém todos
os identificadores dos elos selecionados, em ordem
crescente do número do elo , incluindo o elo O: É ge-
rada uma lista E, partir da lista E sendo que o i-ésimo
elemento de E, é o par constituído pelos i-ésimo e do
(i- I)-é simo elementos de E.

E f- lista de eixos de j un t a s ;
Ep f- vazio;
Enquanto E possuir mais de 1 elemento

el f- primeiro elemento de E;
e 2 f- s egundo elemento de E;
colocar o elemento (el e 2) no fi-
nal da lista Ep
retirar o primeiro elemento de E.

A normal comum aos eixos das juntas de número i e
i+1 as corta nos pontos P, e Q i+1 respectivamente. São
calculados os pontos P, e Qi para cada junta. Para
isso, a lista E, é percorrida em duas etapas:

I) Para el, o primeiro elemento de E, (eixo z do refe-
rencial zero e eixo z dajunta 1):

Zo f- primeiro elemento de el ;
ZI f- segundo elemento de e l'
Se Zo for paralelo a ZI' (dI f- O)

Po f- o r i g em do referencial O;
QI f- proj eção ortogonal de Po

sobre o eixo Zl ;
Senão , utilizar o algoritmo da
normal comum para o cálculo dos
pontos Po e Ql .

Esta primeira etapa é uma preparação para se
iniciar o cálculo dos parâmetros O-H. Isso porque os
parâmetros D-H para um elo necessitam de dados do
elo anterior. O referencial de coordenadas Oé utiliza-
do como sistema global de referência .

A segunda etapa é a etapa mais geral e serve
para o cálculo dos parâmetros para os elos de 1 até n -
1, onde n é o número de graus de liberdade. A figura
3 ilustra a relação entre o (i-1 )-ésimo e o i-ésimo
eIXO.
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Xi-1 f-

Yi-1 f-

°i-1 f-
ai-l f-

2) Para e., o i-ésimo elemento de EI" i > i (eixo z da
junta i-i e eixo z da junta i)

Zi-1 f- o primeiro elemento de ei
(eixg l Z da junta i-I);

Zi f- segundo elemento de ei
Z da junta i);

Se z ; / / Zi-1 (d1 f- O)

Pi-1 f- .Qi -1;
Qi f- proj eção ortogonal de Pi-1

sobre o eixo da i-ésima
junta (Zi)

Senão, calcular Pi-1 e Qi pelo algoritmo
da normal comum entre os eixos Zi-1 e z ,

Cálculo dos parâmetros D-H e o referencial para o elo
i-I :

Qi - Pi-1
Zi-1 X Xi-1
Qi-1
distância ( Pi -1, Q;';

d i-1 f- distância( Pi- 1 , Qi-1};
ai f- ângulo entre 2i-1 e Zi;

dem ser calculados a partir do desenho e de informa-
ções contidas na base de dados de projeto. O GA-
MDRI, em particular, o utiliza a formulação L-E-
Lagrange-Euler que, embora não sendo computacio-
nalmente a mais efici ente, permite obter o modelo di-
nâmico de um manipulador de maneira sistemática e
relativamente simples.

A formulação L-E baseia-se no Lagrangiano,
que descreve a diferença entre a energia cinética e a
energia potencial de um sistema:

L=K-P

A energia cinética, K, e a energia potencial, P, podem
ser expressas no sistema de coordenadas que for mais
conveniente. Normalmente, utiliza-se o sis tema de
coordenadas da base do manipulador. O relaciona-
mento entre uma força ou um torque ao Lagrangiano é
descrito pela equação diferencial de Lagrange-Euler:

Figura 2 - Parâmetros D-H e referenciais,

Dados de Saída
O programa produz como saída um arquivo com o
formato do arquivo de entrada para o GAMDRI.

(I)Ti =D(q(t»+h(q(t),q(t»)+c(q(t) )

onde Ti é o valor da força (ou torque) aplicado à junta
i, q, são as coordenadas generalizadas do manipulador.
Sem perda de generalidade, a discussão a seguir con -
sidera manipuladores com juntas de revolução. Por-
tanto Ti será o torque na i-ésima junta e qi correspon-
derá a 8i - o ângulo da i-ésimajunta.
Na forma matricial, a Formulação de Lagrange-Euler
pode ser expressa por:

onde D é uma matriz simétrica (n x n) de coeficientes
inerciais relacionados com a aceleração, h é o vetor
(n x I) de força centrífuga e de Coriolis e c é o vetor
de força gravitacional (n x i) .

A descrição completa do modelo pode ser en-
contrado em [Fu (1987)] .

z ,

Q

......

eixo ieixo i-I

-'

3. o 'Modelo Dinâmico
A modelagem dinâmica para manipuladores robóticos
é um problema que tem sido amplamente estudado e
possui várias formulações, como a de Lagrange-Euler,
Lagrange Recursiva, Newton-Euler e a do Princípio
de D'Alembert Generalizado [Fu et. AI (1987)] . Des-
tas, as mais utilizadas são as de Lagrange-Euler e de
Newton-Euler.

Essas formulações envolvem diversos parâme-
tro s físicos (e.g. massa) e geométricos (e.g. descrições
dos elosr-A maioria desses parâmetros podem ser ob-
.tidos diretamente de desenhos do projeto, outros,
como a massa dos elos (incluindo sistemas de trans-
missão , atuadores e fiação), coeficientes de atrito, po-

3.1. Parâmetros Físicos de um Manipulador
Além do modelo cinemático, que aparece nos termos
da equação (I) , é necessário obterem-se os parâmetros
físicos do manipulador. Estes parâmetros são os mo-
mentos de inércia (Ir" I)')" I,,), os produtos de inércia
(Ix)', l w I)'J, e os primeiros momentos ( mx, m)', mz) .
Esses parâmetros entram no modelo dinâmico através
da matriz de tensores de inércia li'
. Os parâmetros ffsico s-para cada elo, a saber a

d . ' \ ' dmassa, os momentos e mercia e o centro e massa.
podem ser obtidos diretamente AutoCAD
da função AutoLISP ap_get_rnas'sprop.

. Utilizando tais facilidades, selecionar os
elos e associá-los a seus referenciais para em seguida
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se determinar suas propriedades físicas relevantes
para a modelagem dinâmica.

4. Obtenção Automática do Modelo Dinâmico
De posse do modelo cinemático e dos parâme-

tros físicos do manipulador, pode-se calcular automa-
ticamente o modelo dinâmico. Essa etapa será realiza-
da pelo gerador de modelos dinâmicos.

O GAMORI [Marques-Siqueira (1996)] foi des-
envolvido em SICS-tus Prolog. A estrutura de dados
básica utilizada em Prolog é a lista e tanto vetores
como matrizes são representados por listas . Para a ge-
ração do modelo dinâmico para um robô é necessário
um grande número de operações sobre matrizes, como
soma, multiplicação e cálculo do traço. O Prolog, no
entanto, não fornece uma maneira explícita de se ope-
rar com os elementos de uma matriz, ou mais especi -
ficamente , não possui mecanismos de indexação de
vetores ou matrizes. Isso não impede que se possa
implementar essas estruturas de dados, pois pode-se
operar seqüencialmente em uma lista, o que na maio-
ria dos casos, elimina a necessidade de indexação.
Esse é o caso da maioria das operações realizadas so-
bre matrizes, em que os elementos são percorridos em
uma determinada seqüência.

O gerador utiliza lógica de combinadores, o que
simplifica a implementação de algoritmos de caracte-
rística funcional em Prolog [Siqueira et. aI. (1986)] .
Combinadores são aplicados a conjuntos ou a seqü ên-
cias de objetos. O result ado de sua aplicação em
conjuntos resulta em sua combinação através de apli-
cações de funções binárias ou unárias . No caso espe-
cífico de Prolog, as seqüências de objetos citadas são
as listas .

Dados de entrada
O nome das variáveis de junta que aparecem na pri-
meir a linha do arquivo devem se repetir na lista de pa-
râmetros de O-H seguindo o seguinte critério. Se a i-
ésima junta for de revolu ção, o parâmetro e da i-
ésima lista de parâmetros O-H deve ser o nome da i-
ésima variável. Se a i-ésim a junta for prismática, o
. parâmetro d da i- ésima lista de parâmetros O-H deve
ser o nome da i-ésima variável.

Dados de saída
Os arqui vos de saída são gerados pelo programa em
um formato legível pelo programa Mathematica"
Foi escolhido esse formato para que o usuário tenha a
flexibilidade de trabalhar os dados de saída, caso ne-
cessário , dentro do ambiente fornecido por aquela fer-
ramenta. Utilizando o Mathematicat v, o usuário pode
simplificar os resultados e fazer operações com os
mesmos.

5. Conclusão
Este trabalho descreveu o desenvolvimento de uma
ferramenta para a obtenção automática dos parâmetros
necessários à obtenção do modelo dinâmico de mani-
puladores robóticos a partir de modelos de robôs pro-
jetados em AutoCAO. A interação do usuário com o
programa ocorre através do fornecimento dos dados
necessários. A tarefa de se determinar o posiciona-
mento dos eixos das juntas foi deixada para o usuário,
ou seja , ele deve saber, a partir de seu projeto, qual o
posicionamento de cada eixo.

Uma da restrições da implementação descrita
aqui, relaciona-se com a geração de arquivos de en-
trada para o GAMORI apenas para rnanipuladores que
possuem somente juntas de revolução. As modifica-
ções necessárias para o sistema funcione também
para juntas prismáticas não é tárefa difícil. Essas alte-
rações deverão ser realizadas oportunamente.

Um outro ponto que deve ser considerado refere-
se ao tratamento dos erros nos cálculos dos
parâmetro s. O AutoLISP disponibiliza as imprecisões
resultantes do projeto em AutoCAO em todas as
funções de análise estrutural que fornece . Entretanto,
nesta implementação do sistema não é feita nenhuma
tentativa de se incluir tais erro s nos cálculos. Os
valores retornados vêm sempre em listas nos quais o
primeiro elemento é o valor calculado e o segundo
elemento é a imprecisão no cálculo. Como exemplo,
a função getmassprop retoma uma lista de
parâmetros estruturais (massa, momentos de inércia,
etc .), sendo que cada parâmetro é retornado com seu
respectivo erro, em uma lista . A falta de tratamento
na propagação de erros nos cálculos feitos pelo
programa, embora restrinja a sua aplicabilidade
imediata, pode ser facilmente sanada escrevendo-se as
rotinas específicas.

A convergência do algoritmo da normal comum
mostrou-se bem rápida. A complexidade do programa
é determinada por este algoritmo, que deverá ser
usado uma vez para cada par de eixos de junta. Seria
.interessante uma comparação entre o tempo que o
AutoLISP leva para encontrar a normal a partir da
expressão que implementa a solução analítica e o
tempo de convergência do algoritmo.

Apêndice 1 - Exemplo.

O sistema desc rito foi utilizado para se determinar os
.modelos cinemáticos e dinâmicos de um manipulador
simples, com 3 graus de liberdade mostrado na figura
3. Embora o sistema possa rodar totalmente em uma
máquina tipo PC, na presente implementação foram '
utilizadas duas plataformas. Em uma plataforma tipo
PC foi realizado o projeto mecânico em AutoCAO, e
em uma estação de trabalho Sun, rodou-se o Mathe-
matic a e GAMORI.
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Figura 3 - Manipulador de 2 graus de liberdade.

As variáveis são 82 (t2) e 8 1 (t I), que são especifica-
dos pelo usuário.

Sessão típica:

% Variáveis ·da s j u n t a s :
[tl,t2] ,
[v1,v2] t

[aI , a2],
% Parâmetros para cada junta (alfa , a,
d , teta) :
[ [O, i . O, tl] t [O , r . O, t2] ]
% Momentos de I n é r c i a :
[Ixx , I xy , Ixz, Iyy , I y z , Izz]

O,
O, ]

% Massa dai-ésima junta :
[m1 !m2] ,
% Centros de massa :
[ . [- 1 /2, O, O] , [-1/2, O, O] i .
% Vetor gravidade :
[O, -g, O, 1] .
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ABSTRACT

An organization is a scheme by which agents such as: birds, fish, humans, books and computer programs (software) are
combined to form super-agents, such as: flocks of birds, schools of fish, corporations, libraries and distributed software
systems. The work done as part of the Asynchronous Teams project (A-Teams) [Talukdar 199:2], can be categorized in
the realrn-of organizational theory [Shafritz 1992]. The challenge is to better understand and propose new organizational
structures which are able to support the collaboration among different software agents, each with its own specialized
skills , into teams in order to solve difficult engineering design problems.

This paper presents some guidelines, developed within the A-Teams project, to design teams of autonomous agents .
These guidelines were applied successfully to many industrial problems, demonstrating thepotential of autonomous
agent technology for industrial applications.

RESUMO

Uma organização é uma estrutura na qual agentes tais como: pássaros, peixes, humanos, livros e programas de computa-
dores (softwares) são combinados para formar super-agentes, tais como: bandos de pássaros, cardumes de peixes, corpo-
rações, bibliotecas e sistemas distribuídos de computador. Os trabalhos realizados dentro do projeto Times Assíncronos
(A-Teams), podem ser classificados no âmbito da teoria organizacional [Shafritz 1992]. O desafio é obter uma melhor
compreensão e propor novas estruturas organizacionais que permitirão a colaboração entre diferentes agentes de soft-
ware , cada qual com suas capacidades especiais, de maneira a formar times para a resolução de problemas difíceis em
projetos de engenharia.

Este artigo apresenta algumas regras desenvolvidas dentro do projeto A-Teams, para auxiliar no projeto de times de
agentes autônomos. Estas regras foram aplicadas com sucesso em vários problemas industriais, demonstrando o poten-
cial da autônomos para aplicações industriais.

Keywords: Autonomous Agent Design, Asynchronous Teams, Organizational

1 What is an A-Team

An asynchronous team (A-Team) is a strongly cyclic com-
putational network. Results are circulated through this net-
work by software agents . The number of agents can be
arb itrary large and the agents may be distributed over an
arbitrarily wide area . Agents cooperate by working on one
another's results . Each agent is completely autonomous,
that is, it decides which results it is going lo work on and
when . Results that are not being worked on are accumulated
in shared memories to form populations. Randomization
(the effects of chance) and destruction (the elimination of
weak results) play key roles in determining what happens to
the populations.

2 Where did the ideas came from?

The ideas for A-Teams carne as a combination of lhe best
features from a number of natural and synthetic systerns,
including: insect societies, cellular communities, genetic
\ algorithrns, blackboards, simulated annealing and Tabu
search .

3 What are A-Teams good for?

A-Teams have proved to be extremely effective in solving
very difficult problems for which many ' algorithms are
available, but none are entirely satisfactory. Some may be
reliable but slow, others may be fast but unreliable. An A-
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Team combines such algorithms 50 they can cooperate to
produce much better results much faster than they could if
working alone. The number of algorithms in an A-Team can
be arbitrarily large. Ali the algorithms can work in parallel
ali the time . Moreover, the addition of a new algorithm is
quick and easy within the A-Teams framework.

4 A-Teams Previous Work

At Carnegie Mellon University, A-Teams have been used to
solve a number of difficult and important problems, includ-
ing: travelling salesman problems, high-rise building
design , reconfigurable robot design , diagnosis of faults in
electric networks, contrai of electric networks , job-shop
scheduling, protein structure analysis, robot-path-planning
and train scheduling. Other groups, to whom A-Team tech-
nology has been transferred, have applied it to stee l-mill
scheduling, paper-mill scheduling and constraint satisfac-
tion.

. Some of the contributions may be seen through the work of
the following researchers. De Souza [DeSouza 1993] dem-
onstrated that A-Teams are scale efficient by using them to
solve the TSP problern . In other words, if more agents are
incorporated into the organization, a better quality of solu-
tions will be obtained. Murthy [Murthy 1992] demonstrated
the importance of balancing the construction and the
destruction of solutions in an A-Team organization, and
also, the benefits of A-teams in solving multi-objective opti-
mization problems. Quadrei [Quadrei 1991] used an A-
Team to successfully solve a multiple-objective optimiza-
tion hi-rise building problem. Chen [Chen 1993] designed
an A-Team to solve Power System Diagnosis Problerns and
Ramesh [Ramesh 1994] demonstrated the qualities ofthe A-
Team's organization when used for global optimization

search. Tsen demonstrated the capabilities of A-Teams to
work with multiple-representations [Tsen 1995].

5 Basic Elements

• Let us define some of the key concepts of an A-
Team [Talukdar 1992a]. There are only two types
of elements in A-Teams: shared- rnemories and
agents.

• Shared Memories are repositories of solutions
(i.e.: one or more solutions) where agents can
read solutions in-set memories, and write new
found solutions into out-set memories.

• Agents are defined by its four components: In-Set
memory, Out-Set memory, Computational Proce-
dure and Management function s.

• The management component is further divided
into two contrai functions : scheduling and selec-
tion. The scheduling contrai determines WHEN
an agent is activated and the selection control
determines WHERE or which input s frorn the In-
Set I the agent will work on.

An A-Team may be seen as a network of memori es and
agents . It is common to use a directed graph (digraph to
represent such a network. Each memory is represented by
one node of the graph , and each agent is represented by a
directed arcoThe tail of the agent comes from the In-Set
memory and the head of the agent po ints to the Out-Set
memory . Figure 2 exemplifies the network representation
of an A-Team whereby the uppercase letters: A, B, C, D, E,
F and G symbolize agents ; and lhe lower case letters: a, b, c

Table 1: A-Teams applications -
Domain CompIetion What was learnedDate

NonlinearAlget:raic Equations 1990 Proof of concept

Traveling Salesman Problem 1993 Scale Efficiency (more agent s --> better solutions)
...-

Hi-rise Building Design 1991 Handling multiple, conflicting criteria

Robots-On-Demand 1992 Balancing construction with destruction

Power System Diagnosis 1992 Qualitative Bayesian Nets

Power System ControI 1994 Global Optimization Strategies, Formations

Train Scheduling 1995 Multiple Representations
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Figure 3: Example of a generic Control Flow

• A-Team organizations have cyclical ç1ata flow
(agents create cyclic paths) and null control flow
(ali agents are autonomous).

6 Classifying Agents and Memories.

According to [Talukdar 1992a], [Talukdar 1992b], [Taluk-
dar 1993] there are different types of agents and memories .
Figure 4 shows an example of a typical A-team configura-
tion with agents, memories, and the relationship among
them.

Management
S 1 f

Procedure

----- -" ----

- e ec ron
- Scheduling

In-Set Memory -.. Out-Set Memory

Computational
...

• Control-Flows are digraphs representing the
supervisory (i.e.: management) relations among
different agents. An agent is represented by a
node, and there will exist an are between two
nodes if a supervisory relationship between the
agents represented by the nodes exists. The tail of
the are is connected to the supervisor agent, and
the head of the are is pointing to the agent being
supervised (supervisee). Within a supervisory
relationship, the superv isor has control over the
management components of the agent being
supervised. Figure 3 demonstrates that agent A is
the supervisor for agent B, although agent A has
no supervisor agent A is an autonomous

Figure 1: Functional description of a computer-based agent.
and d represent memories . The in-set for agent A is memory agent).
a, and the out-set is also memory a. The in-set for agent B is
memory c and the out-set is memory a. The network repre-
sentation of an A-Team is also called data-flow.

-------------

- Initialization Agents (IA) generate solutions
from the problem description . They are used to

A
D

E

G '"",
d

Figure 2: Networkrepresentation or data-flow.
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Problem
Initialization Description
Agents .: ..-... - I Modification

Destr01'er I - Memory I - I Agents--Agent
J

\
gent gent

-- I Modification- Memory 2 - Agents
Destr01'er I - -- I
Agent

Figure 4: Example of A-Team with multiple agents and memories.

the computational
(algorithm) of the

1
I

populate memories of solutions in the initializa-
tion process of an A-Team.

- Construction Agents (CA) take solutions from
a particular in-set memory, and generate new
SOIUtiOllS that wilI be inserted into a different
out-set memory (i.e.: the in-set memory is differ-
ent fram the out -set memory) .

- Modification Agents (MA) take solutions fram
-ª--partic_ular ) n-set .rnernory , and generate new
solutions to be inserted into the same memory.
i.e ., the in-set memory and the out-set memory
of the agent are the same.

- Destrayer agents (DA) delete "bad" solutions.
One of its purposes is to limit the number of
-solutions in the memory. The other is to "herd"
the population of solutions towards good solu-
tions .

7 A Design Prescription for A-Teams

In the effort to develop Asynchronous Teams, a design pre-
scription is proposed in this section in order to consolidate
the knowledge acquired over the last 5 years . The folIowing
are guidelines that have béen useful in designing and refin-
ing new A-Teams in order to solve various engineering
prablems. The guidelines are composed of seven major
steps:

I) Choose a "difficult" optirnization problem
(difficult = no efficient deterministic algorithms
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to solve it)

2) Decompose the prablem into sub-problerns,
although not necessarily hierarchical sub-prab-
lerns, but rather something related and usefuI.

3) Create a memory for each subprablem

4) Se lect or create algorithms for each subprab-
lem

5) Form each algorithm into a simple autono-
mous agent:

Choose a Scheduler to decide
when and how often the agent
will run.

Choose a Selector to select input
solutions frorn the in-set merno-
ries.

Implement
procedure
agent.

Choose the out-set memory in
which to deposit results from the
computational pracedures.

6) Interconnect the agents and memories into a
strangly cyclic network

7) Repeat if necessary frorn step 4, if stilI neces-
sary repeat fram step 2



8 Conclusions

Agent based computer organizations are a fast growing
technology with many potential industrial applications. A-
Teams is one of the earliest developments of this new tech-
nology and has proved to be very efficient in solving multi-
objective problems, multiple-representation problems, com-
plex combinatorial problems, among others .

A-Teams has a well defined structure, based on memories
and agents, and its main characteristics are autonomous and
asynchronous agents.

A design prescription has been developed over many years
of research and development of A-Teams and the next steps
in the research and development are to automate the design
of A-Teams.

9 Bibliography

[Chen 1993]\Chen, C. L. and Talukdar, S. N.,"Causal nets
for Fault Diagnosis", 4th International Conference on
Expert Systems Application to Power Systems, Melbourne,
Australia, Jan 4-8, 1993.

[DeSouza 1993] DeSouza, P. S., "Asynchronous Organiza-
tions for Multi-Algorithm Problems", Ph.D. dissertation,
Department of Electrical and Computer Engineering, CMU,
1993.

[Murthy 1992] Murthy, S., "Synergy in Cooperating
Agents : Designing Manipulators from Task Specification".
Ph.D. dissertation, Department of Electrical and Computer
Engineering, CMU, 1992.

[Pyo 1985] Pyo, S. S., "Asynchronous AIgorithms for Dis-
tributed Process ing", Ph.D. dissertation, Electrical and
Computer Engineering Department, Carnegie Mellon Uni-
versity , Pittsburgh, PA, 1985.

[Quadrei 1991] Quadrei, R. W., "Asynchronous Design
Environments: Architecture and Behavior". Ph.D . disserta-
tion, Department of Arch itecture, college of Fine Arts ,
CMU , 1991.

[Ramesh 1994] Ramesh, V. c., "Inertial search and Asyn-
chronous Decompositions", Ph.D dissertation, Department
ofElectrical and Computer Engineering, CMU, 1994.

[Shafritz 1992] Shafritz, J. M. [editor] , .Ott, J. S., "Classics
of organization theory ", Pac ific Grove, CA: Brooks/Cole
Pub. Co., c1992.

[Talukdar 1992] Talukdar, S. N., and Souza, P. S. de, "Scale
Efficient Organizations", (Proceedings of the 1992 IEEE

493

International Conference on Systems, Man and Cybernet-
ics, Chicago, Illinois, Oct. 18-21, 1992.).

[Tsen 1995] Tsen , C. K. "Solving Train Scheduling Prob-
lems Using A-Teams", Ph.D dissertation, Departrnent of
Electrical and Computer Engineering, CMU, 1995.



Path Generation for a Redundant Sensor Guided
Unloading Crane

Adolfo Bauchspiess '
Wolfgang Bãr2

lGRACO - Grupo de Automação e Controle - Universidade de BrasílialUnB
Depto. de Engenharia Elétrica - 70910-900 - Brasília I DF - BRASIL

http://www.graco.unb .br/-adolfo, bauchspiess@graco.unb.br

2IRT - Institut für Regelungstechnik - Universitât Erlangen-Nürnberg
Cauerstr. 7 - 91056 - Erlangen - GERMANY
baer@rt .e-technik .uni-erlangen.de

Abstract: The path generation for a redundant sensor guided coai unloading crane is discussed in this
paper. After using much of task specific knowledge to restrict the possible Tool Center Point (TCP)
trajectories to a feasible subspace , two approaches are analyzed to optirnize the dig head trajectory in
this subspace: a Fuzzy Logic and a Dynamic Programming based trajectory generation. Experimental
results are presented for a CCD-camera guided hydraulic manipulator tracking an optimized unload
trajectory.
Keywords: Trajectory Planning, Robotics, Fuzzy Logic, Dynamic Programming.

1. Introduction
, To obtain greater productivity and reliability a lot of
processes are being automated using robotic
manipulators. As quality specifications are tighter the
use of sensor guided manipulators can improve the
inter àctibility of the robot with its environment,
providing greater flexibility .

Redundant manipulators are characterized by
more than six degrees of freedom. This yields greater
flexibility to meet special requirements, presented e.g.
in [Hõfer, 1992], [Bauchspiess, 1995]. One set of all
joint variables (angles for rotational or lengths for
prismatic joints) define a unique position and orienta-
tion of the manipulator and is called a configuration.

S6 called "intelligent controllers" have been
proposed to simplify the design of guidance control-
lers, e.g. [Vaneck, 1997]. But rarely they are com-
pared. with classical "optimal" controllers for real
implementations. In _ this .paper the automatic
generation of paths for a sensor guided redundant coai
unloader crane is discussed. The goal is to unload a
euro-coal-ship by a continuously working conveyor
belt crane which is only supervised by a crane
. operator. After reducing the possible trajectories that
can perform the task in a feasible trajectory subspace
by . using a priori knowledge, two approaches for
optimizing the trajectory of the dig head in a feasible
subspace are compared: an "intelligent" Fuzzy Logic
based path generator and an "optimal" Dynamic
Programming based system.

2. Structures of trajectory generators
A path generator system can be classified, according
to the strategy of the joint reference generator, in:

Stored Trajectory (Play-Back)

This is the most commonly encountered situation
for real-world robot systems. The path trajectory is
known (e.g. acquired in a teach-in procedure) and only
minor corrections will be done during the execution
phase. The data may also be provided by a CAD
system (off-line programming), and the trajectory
generator only needs to verify the realizability of the
demanded task. In most cases some on-line
interpolation is needed to generate the real-time
reference values for the joints based on the stored
trajectory points. Very often the spline interpolation is
used [Wurmthaler, 1994].

Sensor Guiding

In this case the trajectory describing the task must
be obtained on-line from measured sensor data. The
sensors should be mounted in order to get look-ahead
information. .This information can then be used in a
predictive controller to minimize the tracking error
[Bauchspiess , 1995]. ,

Task Optimization

In this 'situation only a task definition is given to
. the automation system, e.g. "unload the coai ship".
The trajectory that performs must be obtained using a- '
priori knowledge in conjunction with sensor data. This
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case will be investigated for a sensor guided redundant
coaI unloader in this paper.

4. Obviously , the ship will be emptyafter a sufficient
number of coallayers have been removed.

(1)

Movement direction
gorge hit angle

Sensor2
./

V 3'T - Shiploud
uoloud - [m3 / s] ,

4. Feasible trajectory subspace
The trajectory generation for redundant manipulators
can be formulated as a optimization problem. The best
trajectory for the TCP and for the other degrees of
freedom will be determined using optimization criteria
and existing boundaryconditions.

When considering the coaI unloading process , the
first optimization criterion coming in mind would
probably be a minimization of the unloading time. But
looking closer to the problem, another criterion seems
to be more advantageous. Since the conveyor only
carries a nominal load, it would be a waste of
resources to move the TCP faster or deeper than
required for this nominal load. Indeed, when this
nominal load can be provided in a suitable subspace of
the realizable trajectory space, then for alI these
trajectories the unloading time will be a constant,
namely

........surface

Fig. 3 . Disposition of uItrasonic sensors at the dig head.
In this figure sensor I foresees the coal surface, sensor 2
captures the resulting coal surface. ,

Fig. 1 Traditional batchcoal unloading: l-Coal capture,
2-Transport to haven,3-CoaIdischarge, 4-Backto ship.

3. The continuous coai unloader
In traditional batch coaI unloading very much time and
energy is wasted turning the 'entire crane forth and
back, Fig. 1. \

To optimize the unloading process the
continuously working conveyor belt crane
schematically shown in Fig. 2 was developed [MAN,
'1991]. Here only a dig head and a double conveyor
belt faced arm (needed for the vertical coaI transport)
are moved over the coaI surface to capture coaI into
the conveyor belt system.

Fig. 2 Continuous coaI unloader: Dig head + Conveyor
beItsystem: 1- Capture, 2-Transport, 3- discharge.

Equipping the dig head with sensors, (e.g.
ultrasonic distance sensors, which can work in dusty
environments) as shown in Fig. 3, one obtains the
information needed for a stand alone autonomous
unloading system. During the unloading process the
sensors capture the actual coaI surface, and this
inforrnation is then used by the frajectory generator
system to calculate the Tool Center Point (TCP)
trajectory .for the next planning horizon .

The ship can be unloaded removing layer after
layer by traversing the dig head forth and back while
moving the entire crane along the ship on a rail system
[MAN, 1991]. The automation system should control
the unloading crane such that properly chosen coaI
slices are carried out in each traverse, as shown in Fig.

where V shipload is the total coaI volume contained in
the ship, and QNomis the nominal load rate of the
conveyor belt.

So we conclude that the optirnization of the
unloading trajectory should consider other objectives
than simply reducing the unloading time..
. A suitable criterion is based on theenergy used in
the crane operation, taking into account given
geometrical/mechanical restrictions resulting
forbidden positions of the paddle-wheels (describable
by the dig head elevation angle alpha, Fig . ·3), when
traversing . Fig. 4 shows the cross section profile afier
the first forward traverse as welI as the path of ·the
TCP . The resulting new surface is obviously non-
symmetrical, Fig. 5. .
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3. Due to mechanical restnctions the dig angle
near the ship wall should be 150 ,

4. At the end of a traverse the dig angle should be
about Odegree in order to prepare the backward
traverse.
As a resuIt of this Fuzzy trajectory generator we

find unloaded bulk material (rest coaI hills) near the
walls o f the ship (Fig. 7) . The reason is the local
aspect of lhe Fuzzy strategy - not con sidering lhe
complernentary nature of the forward and backwarcl
movemenl ("from haven" - "to haven" ) of lhe crane.

alfa, [dcb][1'.. "to haven"
I 23,0 '

11.5 '

-e-

/ Stan surface

7 7 q0 ::::=
TC? trajectory

new resulting surface

Fig. 4 ' Modification of the coal surface by the dig head
in an axial ship view.

Fig. 5 CoaI surface arte!' lhe first unloading traverse,

So it is better lo consider a complementary
unloading strategy that comprises forward and back
traversing, for a same position of the crane along lhe
ship on lhe rail.

5. Optimization of the unloading
trajectory
Two approaches that can be used to obtain optirnal
trajectories to ernpty the ship in the feasible subspace
will be considered in this paper. One approach is
fixing the remaining degree of freedorn of the redun-
dant manipulator by establishing lhe dig head eleva-
tion angle for each traverse position by a fuzzy infe-
rence system. This leads to a unique unloading seque-
nce of configurations, and will be considered next.

y [m]

Fig. 6 Dig angle for a unloading traverse obtained using
Fuzzy-Logie.

Fig.7 Resulting end coaI surface wirhout
cornplernentary lraverses. Dig angle obtained using by
Fuzzy-Logic.

5.2 Dynamic programming trajectory
generation
A uniquely defined unloading trajectory also results ,
when fixing the starl and goal surfaces, so that no rest
hills remain . From Fuzzy approaches it is known that
the effect of mechanical restrictions is reduced by
using complementary traverses. Complementary layers
are then interpolated between start coai surface and
ship floor, This approach fixes the degree of freedom
by finding optimal intermediate surface with the aid of
the dynamic programming technique, starting from

5.1 Fuzzy Logic path generation
If a fixed dig angle is used in a traverse inefficienl
conveyor belt feeding arises, due to inherenl
mechanical restrictions of the redundanl unloading
crane (Fig. 3).

The dig angle can be obtained considering the
following Fuzzy Rufe Basis Fig. 3:

1. Good conveyor belt feeding is obtained at
a=25° . In this case both the paddle-wheels are
in a proper position,

2. Good conveyor belt feeding is obtained at <p=O°.
In this case the bulk material jet is parallel to lhe
gorge and the coai (theoretically) can be
transported by the conveyor belt without losses,

This
numerical
approach .

result will
method ,

be now cornpared with a
lhe dynamic programming
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pred efined start and target surfaces. Thu s in each tra-
verse, the position of the dig head and its elevation
ang le IX must co nfor m with the pre-computed
dig heig th.

stan sutfi:

inttrmediale surfae
- taget swf ace

Fig.8 Axial view of a complementary traverse strategy.

Bellman prapos ed an optimization procedure
known as "dyn amic pra gramming" [Bellman-Kalaba ,
1965] , which is well su ited for discretisable
optimization probl ems with bound ary cond itions. Th e
idea is here to systemat ica lly inspec t ali possible
traje ctories (in a discretized space) connecting start
and target TCP. The best trajectory is dete rmined in a
local searc h using a mul tistage decisi on processoTh e
systematizat ion of the sea rch is based on following
prin cipIe (Bellman optima lity prin cipIe):

The complete strategy will only be optima l,
when each rest strategy is optimal, independent ly
froni which intermediate state it will be
considered.

The applica tion of this optimality principIe lead s
to a backward search of the solution , fram the target to
the start poin t. In this manner ali trajectories that
should be considered can be evaluated. For arbitrary
point s dur ing the search prac ess it can be decided with
local op timiza tion cr iter ia which trajectories will be
fu rther examinated and which ones can be e liminated.

As a result of preliminary studies [Bauchspiess,
1995], we will consider the unloadin g with two
comp lementary traverses. In this paper the
optimization will be used to obtain the shape of the
e fficient intermedi ate surface of a complementary
layer unloading. Start and resulting surface are given
and the optimization objective is to find the
intermedi ate surface so that a given cos t function is
minimized

To ob tain the intermedia te -surface the area
between start and res ulting surface will be quantized in
a grid with N; points between start and target TCP.
The reversion process will be considered by a proper
choice of the start and target configuration of the
redundant manipulator , i.e ., the eleva tion angle of the
dig head must be zero at these points.

In the vertical direction a quantization with N,
po ints between start and target sur face will be used .
The main advantage of the dynamic pragramming
approach is now ev ide nt: the boundary conditions,

compl icating most analytical methods, here bring a
significant redu ction of the search space.

A determined shape of the intermediate surface,
characterized by the path frorn P;.j to P i+/. k has an
asso ciated cost, i.e ., the coaI removal cost in this
particul ar poin t (forward and backward tr averse) can
be evaluated analytically. For the opt imal shape of the
intermediate surface from p ;.j to the target , the sum of
the individual costs will be a min imum. This minimum
value is defined as the value of the criter ion for that
point. To find the optimal trajectory with Bellmans
pr incipIe we must store succes sive va lues that will be
used in the decision process (the so called mul tista ge
deci sion). The path can be locally stored as a direction
vec tor: each point stores on ly the path inforination
needed to find the next optimal point, as
illustrate d in Fig. 9.

o
Start

-.. Targel surface
Decísíonpbase ( i )

Fig. 9 Use of the dynamic programming for the
optimization of the complementary layer unload ing,

Each point in the quantized space will also be
associated with a cr iteri on value and a directi on
vector. These can be interpreted in the following way :
Once one reac hes point Pi,j, there will be only one
optimal way to the target (given by the store d direct ion
vectors), and it will be traveled with the cost value
associated with P i.j .' 50 the quanti zed search space
leads to a path-network; eac h registered path is a
optimal path .

Using Bellmans principIe the systematic
genera tion of the path network can be formulated :

For ali paths, that in phase i can lead from
point P;,j to a poin t in phase i+1, i.e. to points
P i+I .k> k=l ,Nj • we will evaluate the local path
costs. The niin imal sum. of the patlt costs from p;.j
to P i+ l .k*, and the crite ria value of P ;+I.k*,
characterize the optima l trajectory from P i.j to the
target FC}' point, and will be stored as the
crite ria value of P i.j. The value k* will be store d
as the trajecto ry direction from Pi.j to phase i+1 .

For the doub le complementa ry layer unload ing
the intermediate surface is obtained after the removal
of the first layer. Thi s implies that by th e second
(bac k) traverse, no degree of freedom is available; i
must be so removed that the target surface results. Thi s
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interrelation is shown in Eig. 10. Thc crosscs ind icate
a point in the quantized search space. The cri teria
value mus t also consid er a common eva luation in this
point for forward and back traversing.

Fig.10 Participation of both traverse directions in the
complementary unloading approach, illustrating their
contribution to the cost function for three positions of the
intermediate surface.

So we need only to estab lish the cost function to
obtain the opt ima l trajectory. In ma ny opt imizati on
pro blems weighted sums of conflicting objectives are
used . In this work the fo llowi ng objectivc s were used :

- k good hit in the gorge; i.e. a confi guration
will be chosen that gives thc sniallest y.

- A short intermediate surface length, to reduce
energy consumption.

- Equality in the volumes carried by the
forward and backward travers es.
In our approach variations in the layer heigh t

must be compe nsa ted by traverse ve loc ity adj ustments.
Mathematically the evaluation of o pa th that

connects po ints Pi ,j=(x,y) and Pi+ I ,k=(xzw,yzw) can be
give n by:

Th ere the dig angle was es tab lished in a
heu risti cally given rul e basis . Here we used an
analytica l meth od, but we must po int out that the
cho ice of the we ighting fac tors is also a more OI' less
heu ristically procedure . So by no mean s one ca n
ca tegorica lly say that in ali cases the dynami c
programmi ng with its greater computa t iona l efforts
will give the bett er trajectory planning. It is the best
for the give n cost func tion, but who ca n give us the
ultimate cost function?

The proposed technique ca n be expanded to co n-
s ide r a globa l ax ial optimization, as shown in
[Bauchspi ess, 1995 ].

6. Experimental Results
Digit al process ing eq uipment per mits ac tua lly the
co ntrol of co rnplex tasks e.g. hydraulic driven
manipulators in such a precis ion as demanded by the
manufacturi ng ind ustry . T hese, which for long time
were co nsidere d as "very difficult" to be contro lled
because of their extremely non-l inear cha rac teris tics ,
have newly attracted research interest.

To verify the theoreti cal results a hyd raul ic
manipulator guided by a CCO-video camera was used
[Bauchspi ess, 1995], Fi g. 13. T he main components of
the experime nta l assembly are depi cted sc hematica lly
in Fig. 13.

To implement a non-linear decoupl ing co ntro ller
a OSP32C digit al sig na l processor in a PC-486 host
was used . The image inter pre tation and a pred ictive
servocontro l was carrie d ou t by anot her PC-486 with a
OSP 16A and a OSP32C.

Th e ind ices v and R stand for forward and back
traverse, so that Yv and YRdescribe the hit ang le for the
forward and the back traverse in the position (xzw,Y,w) '

Th e res ult of the optimiza tion is pre sented in Fi g.
11, for the given weighting factors. In this figure we
reco gni ze a similarity with the trajectory obta ined
usin g the Fu zzy Logic approach, whi ch gives a smaller
dig ang le at the start and a greater va lue towards the
end of the traverse .

2 2 2 2 2 2
VZII ' = 'iY\, + 'iYR + '3YI'u + '4YRu + '5H:... + ' (,H zlI'u

+ '7«x ZII ' - X li"" )
2 + (Y : II ' - y ZII' U )

2
)

(2)

-

Fig.12 Hydraulic manipulator guided by a CCD-camera.

•9l- 10 ; + ;! : . . . : ; ; . :

-11
-------'-14--Y':;'[ru-;-j.-'IG

Fig.ll Optimized trajectory obtained using Bellman' s
principie for the complementary layer approach.
Weighting factors: 1' 1=1'2=1'3=1'4=1, 1'5=1'6=0.01, 1'7=1 .
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Trujectary Painel

Fig. 13 Schematic view of the hydraulic manipulator.

The unloading trajectory tracking (of the
optimized trajectory obtained before) is shown below.
The corresponding joint angles and error values are
shown in Fig. 15. A good tracking performance is
observed , only in points of greater trajectory
discontinuity a errar greater than 2 mm is registered.

a) TCP cartesian posi!ion I [mm]: reference(-). measuredU

50
xI[mm]

7. Conclusion
Main aspects of the automatic path generation for

a redundant coai unloader were examined in this
paper. Two techniques were used to optirnize the
sensor guided unloading processo It was shown that the
trajectory obtained by dynamic programming
resembles that obtained by the fuzzy logic approach.

Considering the' heuristically manner of
establishing weight factors in the dynamic
programming it can not be said that the result will be .
necessarily better than that obtained by fuzzy
evaluation of rules obtained from the expertize of a
crane operator. The Fuzzy Logic approach seems to be
better suited for industrial applications, since it can
better cope with new situations (simple - adding new
rules to the existing rule base) . Thus, it is, in fact, an
expandable variable structure controller, easily
designed based on expert 'knowledge and experimental
practice.

The implementation of a predictive
servocontroller on a CCD-guided hydraulic robot
demonstrates that the obtained trajectories are feasible .
The dynamic tracking error, a crucial factor to
guarantee quality in automated robot guiding, is very
smal\. The residual error observed in the measures are
mainly due the friction in the hydraulic cylinders . This
is a matter of technological restriction of this kind of
drives and demands constructive issues to reduce their
influence.

b) Velocily I [mm/s]: reference(-), measuredU
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Abst ract. This papel' intends , using the Systems Theory approach , to const ruct a formal basis
to th e concept of Au tonomous Agents' (AAs) . The aim of this formalization is to become clear er
theAutonomous Agents and the Environment concepts , as well as th e interactions between
these two Systerns, a llowing a basis to assessment and comparison between performances and
implementations .

R esum o . Est e trabalho procura construir um a fund am entação form al par a o problema da
conceituação de Agentes Autônomos (AAs) , util izando a abordagem de Teoria de Sis temas.
O objet ivo desta formalização é torn ar mais claro os conceito s de Agentes Autônomos e de
Ambiente, bem como as interações ent re estes dois Sist emas e permi tir uma base para a ava liação
e comparação ent re performances e implementações.

1 Introdução

Os trabalhos na ár ea de Agentes Autônomos têm
características multi-disciplinares, e dep endendo da
área de interesse de det erminado autor , a nomen-
clatura encont rada e a abordagem utilizada pode
variar imensamerite. O significado preciso do termo
'agente ' é mal-definido , porém, hoj e em dia encon-
tram-se trabalhos envolvendo agentes em duas gran-
des áreas.

A primeira grande área de pesquisa envolvendo
agen tes parece estar mais relac ionada com os "soft-
ware agents" , um campo emergente de pesquisa que
combina elementos da inteligência artificia l tradici-
onal , teoria de jogos, psicologia e programação ori-
ent ada a obj etos. Maiores informações sobre 'soft -
ware agents ' podem ser encontradas em [1] [13] [18]
[25]

A out ra grande área de pesquisa envolvendo os
agentes, e a que nos interessa mais especificamente
é a área da robótica, t ambém conhecida como a
dos 'hardware agents' [13]. Nesta área , além do
termo "Agentes Autônomos" , vamos encontrar au -
tores que ut ilizam o termo "Rob ôs In teligentes"

[11][2], "Sistemas Autônomos" [8][23], outros cha-
mam de "Sistemas Veiculares Autônomos" (AGVs -
Autonomous Guided Vehicles)[IO] ou simplesmente
"Veículos Autônomos" [7][17], outros ainda de "Or-
ganismo Artificia l" [19], "Embedded Systerns" [14]
e "Situa ted Automata" [15] [9] .

Da mesma maneira que a abordagem adotada,
as definições e a nomenclatura var iam entre os di-
versos autores, também os resul tad os apresentados
ut ilizam métricas de avaliação bastante diversas, o
que torna difíci l a comparação entre os resultados
de difer entes autores [14].

2 Uma primeir a d efin ição

Ao pro curar um a defini ção de Agente Autônomo
comum a vários autores, encontrou-se uma definição
bastan te clar a que apar ece na chamada de t raba-
lhos para a Primeira Conferência In ternacional so-
. bre Agentes Autônomos que se realizou na Califórnia
em fevereiro de 1997 [21] .

"Agentes são sistemas computacionais que ope-
ram em ambientes dinâmicos e imprevisíveis . Eles
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interpretam dados obtidos pelos sensores que re-
fletem eventos ocorridos no ambiente e executam
comandos em motores que produzem efeitos no am-
biente. O grau de "autonomia" de um agente está
relacionado à capacidade de decidir por si só como
relacionar os dados dos sensores com os comandos
aos motores em seus esforços para atingir objetivos,
satisfazer motivações, etc."

De modo geral, todo AA opera de uma ma-
neira cíclica, examinando o estado do ambiente e
ativando seus atuadores como especificado pelo ma-
peamento fornecido pela entidade cognitiva. A Fi-
gura 1 mostra de forma esquemática -os elementos
que compõem e o funcionamento de um AA.

AGENTE AUTÔNOMO

Figura 1: Funcionamento genérico de um Sistema
Autônomo.

A entidade cognitiva responsável pelo mapea-
mento coerente entre os dados obtidos pelos sen-
sores em ações executadas pelos atuadores é a res-
ponsável pela autonomia do agente. Se o conceito
de agente é simples de ser compreendido, o conceito
de autonomia é bem mais vago. Ao se procurar
um dicionário, vemos que o conceito de autonomia
relaciona-se com a capacidade de governar-se por
si mesmo. Assim, um agente torna-se autônomo
quando , qualquer que sejam os dados obtidos do
ambiente através dos seus sensores, as ações daí
decorrentes continuarão permitindo ao agente sub-
sistir no ambiente e a continuar a sua operação.

Outro conceito bastante importante no estudo
dos AAs é o conceito de comportamento. Podemos
entender comportamento, neste caso, como sendo
a resposta fornecida pelo AA para os estímulos re-
cebidos do ambiente, ou seja, o mapeamento, efe-
tuado pela entidade cognitiva, entre os dados rece-
bidos pelos sensores e a saída dos atuadores (17].
Deve-se atentar para, o fato de que este mapea-
mento pode possuir estados internos, fazendo com
que a saída dos atuadores dependa potencialmente'
de todas as entradas passadas recebidas pelos sen-
sores [14].

3 Alternativas de Implementação

O projeto e a implementação de AAs ,é tarefa ex-
tremamente difícil e complexa e sem a utilização

de modelos conceituais claros e ferramentas de pro-
gramação poderosas, as /complexidades do mundo
real podem facilmente tornar esta tarefa simples-
mente impossível de ser realizada. Do mesmo modo,
a questão da definição de uma arquitetura ade-
quada para a implementação de AAs ainda é um
problema em aberto. Pode-se dizer que pesquisas
nesta área ainda estão em sua infância, e que re-
sultados práticos somente poderão ser obtidos após
numerosos sistemas terem sido projetados e testa-
dos [17].

4 Conceitos de Sistemas

A noção de sistema se desenvolveu durante 'os Jlltimos
anos, tendo suas raízes associadas à cibernética [24]
introduzida por Norbert Wiener nos anos,quarenta.
Sendo a cibernética essencialmente uma ponte en-
tre diferentes disciplinas, é natural que o conceito
de sistema tenha suas raízes na biologia, na en-
genharia, na matemática, em modelos populacio-
nais, na economia, e mais recentemente em teoria
da computação. Um primeiro esforço para obter
estes conceitos foi feito no contexto de formalizar
o problema de otimização [4], e' no estudo de re-
presentação de conhecimentos sobre o mundo físico
[6]. Aplicações recentes envolvem também a mo-
delização de redes neurais artificiais [12] [3]. As-
sim, a teoria' de sistemas é usada apoio aos
principais conceitos de Agentes, o p êrrnite de-
finir graus de autonomia, comportamento de um
AA, aprendizado, performance de um AA, e outros
conceitos, baseados em suas propriedades funcio-
nais em lugar de dar ênfase à 'detalhes ligados a
um campo de aplicação particular.

Na teoria de sistemas e, em particular, na te-
oria de sistemas' aplicada à modelagem e forma-
lização de Agentes Autônomos, alguns conceitos
são de fundamental importância. São eles: o que
constitui um sistema; orientação do sistema, ou
seja, quais as entradas e quais as respostas do sis-
tema; os diversos níveis de descrição de um sistema;
' ret iculação; topologia no caso de um sistema for- ,
madc por vários outros, ou seja, um sistema com-
plexo; adaptabilidade que é alcançada pelo apren-
dizado e evolução.

4.1 Os Sistemas em Diferentes Níveis de
Descrição

Um primeiro passo na aplicação dos conceitos de
sistema a um problema específico é definir o que
constitui o sistema. Um segundo ponto a ser con-
siderado é a escolha do nível de descrição desejado
o que leva a uma hierarquia de conceitos que será
apresentada a seguir.
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4 .1.1 Sistema Geral
Desta forma a primeira definição concerne o que
pode ser considerado como o menor nível de des-
crição possível em que somente as possíveis intera-
ções com o mu ndo exterior são retidas.

D efini ção 4 .1 Um sistema geral.E g é definido por
um conjunto de relações entre as entidades que ca-
racte rizam as interações com o mundo exterior.
Então, .Eg E I onde I é o conjunto de todas as
interações. •

4 .1. 2 Si st ema Orien t ado
Caso se deseje definir quais das variáveis serão usa-
das como excitação (entrada) e quais como resposta
(saída) tem-se um Sistema Orientado .

Defin ição 4 .2 Um sistema orientado pode ser ca-
racterizado por uma relação entre o conjunto de
entradas e saída s:

onde:

.Eo : o sistema;
n : o conjunto de entradas admissíveis;
r : o conjunto de saídas admissíveis. •

4 .1. 3 Sist em a Tem p or al
Os dois conceitos apresentados, sistemas geral e ori-
entado não incluem o tempo como intrínseco ao sis-
tema. Entretanto, freqüentemente, quando lidando
com sistemas que são abstrações do mundo real, o
tempo é um parâmetro relevante.

D efinição 4. 3 Um sistema orientado onde n e r
são funções do tipo: n :T -t U e r :T -t Y
onde:

U é o conjunto dos colores da entrada,
Y é o conjun to dos valores da saída ,
T é um conjunto ordenado com um pri-

meiro elemento, comumente denotado
por to (às ve",es é usual considerar to
como - 00) que é chamado de conj unto
de tempo T .

é um "sistema temporal" representado por .E t •

D efin ição 4.4 Um 'Sistema Temporal ' cujas fun -
ções n e r são funções constantes (a imagem é
sempre os mesmos eleme ntos de U e Y , respectiva-
mente) é dito ser um "Sistema Estático" . •

Até agora o sistema foi descr ito em relação ao
mundo exterior. Diz-se que o sistema é descr ito no

nível comportamental. O nível comportamental é
importante porque é neste nível de desc rição que se
colhe informações por meio de experiências. Entre-
tanto, est a descrição não diz nad a'sobre os mecanis-
mos necessários para produzir este comportamento
e é possível que dois mecanismos inteiramente di-
ferentes produzam o mesmo comportamento.

4 .1.4 Si st em a Funcional: Conceito d e E s-
tado

O conceito de estado é freqüentemente usado em
várias disciplinas, por exemplo , na teoria de autôma-
tos finitos . Aqui este conceito será apresentado de
forma mais geral, aplicável ao conceito de sistema
como uma relação matemática.

Definição 4.5 Um sistema funcional .EJ .é carac-
terizado por:

.EJ : n x X -t r
onde:

n: conjunto das entradas adm issíveis ,
r: conjunto das saídas admissíveis,
X : conjunto dos estados. •

4 .1.5 Si st em a Dinâm ico
Um sistema pode também ser funcional e tempo-
ral. Neste caso o estado varia com o tempo. Este
sistema se chama de sistema dinâmico. Em um sis-
tema dinâmico, descreve-se um sistema como se
tivesse descrevendo o mecanismo de como ele traba-
lha (int ernamente), especificando como o conjunto
dos estados varia com o tempo. Tal descrição é su-
ficiente para gerar uma descrição comportamental.
Para isto basta fazer o 'mecanismo' funcionar para
cada ent rada desejada gerando o sistema orientado
correspondente. Formalmente tem-se:

D efin ição 4 .6 Um sistema dinâmico é ·o objet o
matemático:

5 = {T,U,n,Y, r ,X , <1> ; 17}
onde :

T é o conjunto dos tempos,
n é o conjunto das funções de entrada w E
n = {w : T -t U},

U é o conjunto dos valores da entrada,
Y é o conjunto dos valores da saída,
r é o conjunto das funções de saída I E
r = b :T-t Y};

X é o conjun to dos estados,
<1> é a fun ção de tran sição dos estados: <1> :
TxTxXxn-tX,

1] é a função de saída: 1] : T x X x U -t Y

satisfaz endo algumas condições de compatibilidade

•
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Nota 1: Informalmente, a noção de sistema dinâ-
mico corresponde a um sistema funcional tem-
poral cujo estado varia com o tempo dep en-
dendo do valor da entrada.

Nota 2: Todos os sistemas dinâmicos são sistemas
temporais e fun cionais.

Nota 3: Outro exemplo de sistema dinâmico com
o qual os engenheiros estão fami liarizados é o
caso de um sistema dinâmico definido por um
sistema de equações diferenciais , onde a função
de transição de estado F é a solução do sis-
tema.

Escolhas particulares dos conjuntos envolvidos
na definição de sistema dinâmico conduzem a dife-
rentes tipos de sistemas. Então, tem-se:

Definição 4.7 Um Sistema Dinâmico Temporal -
Discreto (ou sistema dinâmico discreto no tempo)
é um sistema dinâmico cujo conjunto dos tempos é
um subconjunto dos inteiros. •

Um tipo muito usual de sistema dinâmico em
ciência da comput ação é a máquina de estados fi-
nitos. Uma generalização da máquina de estados
finitos é o autômato. Formalmente, um autômato
pode ser definido por:

Definição 4.8 Um autômato (ou máquina) é des-
cri to abstratamente como uma sêxtupla :

S = {U,Y,X ,xo, .x , 1]}

onde:

U é um conjunto finito de entradas,
Y é um conjunto finito de saídas ,
X é um conjunto de estados ou espaço ·de

estado,
Xo E X é o estado inicial,
.x : U x X -+ X é a função de transição

de estado,
1] : U X X -+ Y é a função saída. •

Comentários: Note-se que o tempo não aparece
explicitamente na definição de autômato apresen-
t ada . Da mesma forma, tradicionalmente, não se
coloca na definição a diferença ent re função e va-
lor admissível da função. Isto é uma questão de
cost ume, podendo-se considerar que o autômato '
nada mais é do que um sistema din âmico particular.
Além disto, como é bem conhecido dos profissionais
em simulação , no estudo de sist emas dinâmicos eles
são aproximados, com a precis ão que se deseje, por
um autômato, o qual é implementado em compu-
tador .

FOOD
MOVE

Figura 2: Grafo representando um autômato que
descreve um agente a procura de comida..

4,1.6 Sistema Complexo
Finalmente, em um sistema dinâmico complexo,
um sistema é descrito como se estivesse sendo espe-
cificado como construí-lo pela conexão conjunta de'
vários sistemas elementares. Tal descrição também
pode ser chamada· de descrição em nível de rede.
As caixas pretas elementares são sistemas defini-
dos como os descritos previamente. O acoplamento
entre cada sistema elementar determina uma es-
trutura complexa. Este tipo de sistema é também
chamado de sistema hierárquico. .

Definição 4.9 Um sistema complexo é uma 'rede
de sistemas interconectados. •

A Figura 3 representa os principais conceitos dos
sistemas apresentados. Sistema geral, sistema ori-
entado, sistema temporal são conceitos ao nível
comportarnental. Sistema funcional e dinâmico ao
nível de estado, e sistema complexo ao nível de
rede. Nesta figura, os conceitos de sistema geral ,
orientado, temporal e funcional estão ligados por
flechas indicando que os conceitos podem ser obti-
dos dos precedentes juntando mais estrutura ma-
temática na definição. O dinâmico é oh-
. tido quando 'simultaneamente osistema é temporal
e funcional. Por outro lado , as linhas ligando os
pontos representativos dos conceitos de sistema ge-
ral , orientado, funcional , temporal e dinâmico ao
de sistema complexo são tracejadas, bem como o
ciclo se fechando em torno do' nó representativo do
conceito de sistema complexo. Elas indicam, não
uma hierarquia perfeita de conceitos, e sim que o
sistema complexo é constituido pelo menos por dois
sist emas que podem ser de qualquer dos outros ti-
pos , ou ainda de um outro sistema complexo.

Cada subsistema pode, muitas vezes, ser par-
ticionado em outros subsistemas, dependendo do
propósito do estudo.
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U é, o conjunto dos valores de entrada.
E o conjunto que representa a parte
do estado do ambiente que é percebida
pelo agente . É um conjunto de veto-
res onde cada elemento corresponde a
uma entrada dos sensores,

Y é o conjunto dos valores de saída. É
o conjunto que representa os valores
dos atuadores do agente que afetam
o ambiente. É um conjunto de veto-
res, onde cada elemento corresponde a
uma saída dos atuadores,

X é o conjunto dos estados internos possíveis
ao agente. Ele representa a memória
do agente, ou seja, o resíduo da história
que afeta a sua ação atual e futura,

<1> é a função de transição dos estados:
<1> : T x T x X x n -+ X , cujo valor é o
estado x(t) = <1>(x, u, t, ,) em X . É a
função que gera o próximo estado in-
terno em função de estados anteriores
e dos valores dos sensores do agente,

'TJ é a função de saída: 1] : T x X x U -+ Y,
é a função que transforma o estado e
as entradas do agente nos valores de
saída dos atuadores .

Sistema funcional

/'

-.>i:;:..Sistema complexo

Sistema geral

//y
Sistema dinâmico

/

Figura 3: Hierarquia de tipos de sistemas.

Sistema temporal

5 Modelo de Agente

Conforme [12], o sucesso e potencialidade de uma
abordagem depende, primeiramente da habilidade
desta abordagem de representar, seja através de um
modelo formal, seja através de uma representação
abstrata, as características mais importantes do sis-
tema que se está considerando. Em seguida, da ca-
pacidade de se manipular esta modelagem formal
do sistema, de modo a se obter novos teoremas e
conjecturas, facilitando a tarefa de projeto e análise
deste sistema. Tendo identificado todas as variáveis e funções en-

Assim , procura-se nesta seção empregar uma volvidas na definição de agente, pode-se dizer que o
ferramenta formal, mostrando que o modelo de agente modelo de agente é um exemplo de sistema dinâmico.
autônomo pode ser descrito como um sistema dinâmico •
e a partir daí se obter novos teoremas e conjecturas.

Teorema 5.1 Todo agente é um sistema dinâmico.

Prova: Basta identificar as várias variáveis e fun-
ções com as da definição de sistema dinâmico. As-
sim, na definição de sistema dinâmico, (definição 4.6)
se considera o seguinte objeto matemático:

S = {T, U,n,Y,r, X, <1>, 'TJ}

Identificando com as variáveis e funções do
agente tem-se:

Definição 5 .1 À [unção de saída 'TJ que mapeia os
valores de entrada U dos setisores e seu estado in-
terno X em valores de saída paraos aiuadores,
chamamos de Comportamento Observável do Agen-
te.

É importante ressaltar que o comportamento
observável do agente pode ser alterado se alterar-s e
a função de saída 1] ou a função de transição de
estados -se (pois esta altera os valores de X) . •
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. T é um conjunto que representa instantes
de tempo e serve para ordenar even-
tos . Escolhas usuais são um intervalo
do conjunto dos números reais ou um
subconjunto do conjunto dos números
inteiros,

n é o conjunto das funções de entrada pro-
venientes do ambiente. Pode ser consi -
deredo como uma seqüência de vetores
do espaço vetorial ?Rn ,

r é o conjunto das funções de saída, cu-
jos valores são representativos dos va-
Iores dos atuadores do agente. Pode
ser considerado como uma seqüência
de vetores do espaço vetorial ?Rm ,

Definição 5.2 O grau de autonomia de um agente
é dado pela capacidade do sistema de modificar suas
funções <1> e 'TJ em função dos valores anteriores de
<1>, das entradas dos sensores e um parâmetros 'in-

/ terno (3 que representa o objetivo a ser atingido
pelo agente. Este objetivo (3 pode ser um compor-
tamento, ou seja, um conjunto de valores de estado
interno X e de saída Y válidos ou desejáveis . •

Defin ição 5 .3 Ao algoritmo que é capaz de modi-
ficar a funções <1> e 'TJ de modo que o comportamento
do agente se aproxime de um comportamento de-
sejável, chamamos de Algoritmo de Aprendizado.

•



6 Modelo de Ambiente

o ambiente, do ponto de vista do agente, é tudo que
é exterior ao agente prop riamente di to, incluindo
outros agentes e processos. Deste modo, pode-se
dizer que o ambiente pode ser modelado como um
sistema complexo composto por uma gama enorme
de sistemas dinâmicos. Esta enorme gam a de siste-
mas , conectados entre si das mais diversas manei-
ras e repletos de ciclos , faz com que, sob o pon to
de vista prático o amb iente seja um sistema não-
det erminístico e aberto, pois, na maior ia das si-
t uações , é im prat icável se conseguir modelar todos
os sistemas que fazem parte do ambiente e como
estes sistemas estão interconect ados.

Para fins de estudo , é int eressante que se possa
tr ab alh ar com um modelo mais simples de ambi-
ent e'. Uma simplificação natural é considerar o
amb iente um sistema dinâmico , mais espe-
cificamente , podemos usar a inspi ração forn ecida
po r Kaelbling [14] e modelar o ambiente como um
autômato

G = {U,Y, X , <I> , 1]}

onde:

U é o conj unto dos valores da entrada,
nest e caso, o conjunto de todas as saídas
possíveis (ou ações) gerad as pelo agente
no ambiente,

Y é o conj unt o dos valores da saída, neste
caso, o conj unto de todos os sina is ex-
te rnos que refletem o estado do ambi-
ente e que event ua lmente podem ser
. utilizados como sinais de ent rada para
o agente,

X é o conj unto dos estados, é o conj unto
de todos os estados possíveis para o
ambiente,

<I> é a função de t ra nsição dos estados que
mapeia <I> : X x U -t X,

1] é a função de saída que mapeia 7] : X x
U -t Y

Nest e modelo , a inconsist ência do ambiente é
fund am ental para exercitar as características de au-
tonomia do agente . Est a inconsistência _pode ser
provocada por diferentes razõ es:

• O agente não possui capacid ade de descriminar
todos os diferentes estados do ambiente. O
número e capacidade dos sensores do agente
não permite fazer um mapeam ento um-para-
um entre todos os est ados do ambiente .

• As entradas dos sensores pod em estar conta-
m inadas por ruído ou ainda estar parcialmente
inoperantes.

• As saídas dos atuadores podem não possuir ca-
pacidade de alterar o estado do ambiente ou
ainda estar parcialmente inoperantes .

• A função de transição de est ados <I> pode ser
probabilística. Nest e caso , o ambiente é um
autômato estocást ico e o novo próximo est ado
X da máquina de est ados é determinado por
uma funç ão de distribuição de probabilidades.

• Estados não observ áveis do . ambiente para o
agente ou para o algoritmo de aprendizado.

7 In t er a ção entre Agente e Ambiente
O modo como um agente interage com o ambi-
ente é a t ravés do seu comport amento obs ervável.
Durante o desenvolvimento de um AA, ô proje-
t ista muitas vezes se depara com o problema: de
como descrever o comportament o observável dese-
j ado para o AA [22]. O objetivo desta seção é in-
troduzir uma abordagem que, assim como os con-
ceitos formais propostos anteriormente, seja livr e
de conot ações psicológicas , imprecisas e informais,
de modo a poder facili tar a tarefa de especificar
os comportamentos desejados para um agente du-
ran te o pro cesso de desenvolvimento . Este' trata-
mento formal é ext remamente atrativo , pois uma
vez que o compo rtamento observável possa ser des-
crito e especificado, pode-se utilizar ferramentas
me temáticas para modelamento, análise e otimiza-
ção que facili tem a tarefa de implementação deste
comport amento.

De fato, existem algumas propostas par a esta
espec ificação . Smithers [22] coloca que a inter ação
entre um agente e seu ambiente forma o espaço de
fase de um sistema din âmico ; nest e caso , um sis-
tem a din âmi co produzido pela int eração ent re os
pro cessos do agente t: do ambiente que formam a
realid ade do agente.

Segundo a abordagem proposta nes te traba-
lho, como o comportamento observ ável do agente é
dado pela função de saída 1], a tarefa do projetista
de um agente autônomo é especificar esta função .

Suponhamos , como exemplo, que um agente
esteja sendo projetado para se mover em um ambi-
ente . Um comportamento básico que este agente
deve possuir é o de evita r obstáculos. .Em ou-
tras palavras , ele não deve ficar 'tra ncado' ou bater
em algum obstá.culo . Não importa quão fáci l ou
difícil seja implementar este comportamento, qual-
qu er robô móvel deve possuí-lo , para que ele conti-
nue sendo um robô MÓVEL. Entrentanto, 'evit ar
obstáculos' e 'não ficar tr ancado ' são termos infor-
mais utilizados para especifar um comportamento
básico de um agente.

Uma vez que definiu -se que ' um agente autô-
nomo é um sistema dinâmico, pode-se utilizar um
autômato, que é um tipo de sistema dinâmico , para

505

J



------ - - - --- - - --- - -- -- - ------

modelar este agente. Assim, uma maneira mais
conveniente de descrever este comportamento é es-
pecificar que não importa qual estado, ou o con-
junto do valores de entrada do autômato, a função
de sarda deve ser tal que, o próximo conjunto de
valores de entrada seja diferente do anterior . A
questão agora, de como gerar este autômato, é dei-
xada a ca rgo do algoritmo de aprendizado .

8 C la sse s de Comportamentos e Agen t e s

Os conceitos aqui apresentados pe rmitem associar o
comportamento observável de agentes com a estru-
tura de modelos capazes de descrever e implemen-
tar os agentes que apresentam d iferentes classes de
comportamentos.

Em [20] podemos encontrar a seguinte classi -
ficação de comportamentos que são encontrados em
agentes biológicos (os animais) e que podem ser
utilizados como fonte de inspiração para o desen-
volvimento de agentes artificiais que ap resentem as
mesmas classes de comportamentos:
- Taxias ;
- Reflexos;
- Reativo ou Seqüencial;
- Instintivo e
- Racional.

As duas primeiras classes de comportamentos
são essencialmente uma função apenas dos valores
de entrada lidos pe los sensores, e a ação correspon-
dente é executada de forma imediata e indepen-
dente de qualquer estado interno do agente. As-
sim, agentes que apresentam apenas este tipo de
comportamento podem .ser modelados como siste-
mas orientados, ou ainda no caso de operarem em
um ambiente no qual o tempo seja uma variável
independ ente, como um sistema temporal.

J á no caso dos comportamentos reativo e ins-
tintivo, o agente necess ita uma memória ou estado
interno, já que a ação executada depende não ape-
nas dos valores lidos pelos sensores, mas também do
estado interno do agente, e portanto, um sistema
dinâmico deve ser utilizado nesta modelagem.

Finalmente, um comportamento racionalne-
cessita:ria ser modeloado por um sistema dinâmico
que apresente '.uma evolução com o tempo mesmo
em ausência de exc itação externa.

9 M edida s de P erform ance

que se possa comparar diferentes alternativas
de implementação de AAs e algoritmos de aprendi-
zagem de comportamentos, é necessário que se esta-
beleça um critério que permita julgar os agentes sob
cons ideração . Kaelbling [14] propõe três aspectos
principais sob os quais se pode comparar os com-
portamentos ou os algoritmos de aprendizagem im-
plementados em diferentes agentes: correção, con-

vergência e complexidade espaço-tempo. Assim,
uma vez determinado um comportamento "Correto
para um agente em um dado domínio, poderia se
medir com que grau de correção o comportamento
aprendido pelo agente se ap roxima do comporta-
mento desejado, com que veloc idade este compor-
tamento se aproxima do comportamento desejado
e o espaço e tempo necessários para im plement ar o
algoritmo de aprendizagem .

Estamos então, claramente, diante de um pro-
blema de otimização. De acordo com Barreto [5],
um problema de otimização pode ser considerado
como o objeto matemático:

{E,S,J,L}
onde:

E: é o sistema a ser otimizado;
S: é o espaço de soluções;
J: é a função que mede a qualidade de
cada solução em particular;

L: é o conjunto de valores da função J .

Para o caso da implementação de um com -
portamento, começamos com um objetivo a ser al-
cançado, mais especificamente a descrição do com-
portamento observável desejado , como mencionado
na seção anterior . Restrições , como por exemplo ,
a quantidade e precisão dos sensores , são coloca-
das. Uma vez que o objetivo e as restrições estão
expressos em termos matemáticos, utilizamos um
processo, que pode ser, po r exemplo, um algoritmo
evolucionário, um algoritmo de aprendizado de red e
neural artificial ou mesmo estes dois processos com-
binados, para gerar ou construir um modelo do
. agente. O agente gerado é posto para operar e
o comportamento observado é comparado com o
comportamento desejado especificado no objetivo ,
permitindo validar ou descartar o agente gerado.

10 Con cl u sões e Tr ab a lh os Futuros

Foram apresentados os principais conceitos encon-
trados na literatura para AAs e procurou-se che-
gar a. um conceito comum, abrangente e adequado.
Também foram apresentadas as principais alter-
nativas existentes para a implementação de AAs .
Nota-se a inexistência de uma ferramenta formal--.
que possibilite estabelecer parâmetros para a com-
paração entre as várias abordagens, bem como a
necessidade de uma base teó rica sólida que per-
mita a defin ição e manipulação formal dos con-
ceitos. P ropôs-se então a formalização de alguns
conceitos básicos fundamentais, tais como Agente ,
Ambiente , Comportamento, Grau de Autonomia e
Algoritmo de Aprendizado , util izando uma abor-
dagem baseada na Teoria de Geral Sistemas .

Tendo-se considerado um AA como um sis-
tema dinâmico , pode-se utilizar um autômato, que

506



é um tipo de sistema dinâmico , para modelar este
agente.

Como trabalho futuro, sugere-se que, utilizando
a formalização do conceito de Agente Autônomo
e· de Ambiente baseada na Teoria Geral de Sist e-
mas, estudos comparat ivos ent re as vár ias alterna-
t ivas de implementação , usando uma métrica co-
mum seja' efetuada .
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