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Mensagem da Coordenação

o SBAI Simpósio Brasileiro de Automação Inteligente completa 6 anos. Desde sua primeira edição, em
1993, o SBAI tem sido o evento que oferece a oportunidade dos pesquisadores discutirem as transfor-
mações na automação. Inicialmente, fomentou a discussão sobre automação industrial e técnicas de
inteligência artificial. Logo em seguida, com a perspectiva das lógicas fuzzy, redes neurais artificiais e
algoritmos genéticos, provocou discussões nos meios acadêmicos quanto às possibilidades práticas destas
técnicas no contexto nacional evidenciando a necessidade de capacitação acadêmica, industrial e empre-
sarial antecipando a atual conjuntura de competitividade devido à globalização.

Nesse período, ocorreram muitas inovações e transformações que afetaram não somente a automação, mas
a informática e as telecomunicações. Produtos como notebooks, CD-ROMs, scanners, impressoras colori-
das e telefones celulares se popularizaram. Nesse período de existência do SBAI, os controladores lógico-
programáveis se popularizaram e evoluiram para controladores programáveis incorporando novas tec-
nologias e flexibilizando ainda mais suas aplicações junto com a instrumentação inteligente, as redes cor-
porativas de automação, a Internet, dentre tantas outras inovações.

É com esse compromisso com as novas tecnologias e fundamentado neste histórico de presença nas trans-
formações que se realiza o 4° SBAI.

Prevê-se que o impacto das tecnologias de automação inteligente na aceleração dos processos decisórios,
no encurtamento de distâncias, e na modificação de hábitos será muito significativo. O impacto dessas
mesmas tecnologias nos sistemas de manufatura inteligente, automação dos processos contínuos, edifícios
inteligentes, automação de serviços, deve ser incorporado à nossa cultura.

Para se ter uma amostra do que está se fazendo, o que já está previsto e as tendências nessa área, foi orga-
nizado um programa temário para o Simpósio que é composto de Sessões Plenárias, para explorar temas
de interesses específicos; Painéis, para estimular o debate sobre tópicos do momento; Apresentações Orais,
para apresentar as realizações atuais. Paralelamente, uma mini-exposição apresenta empresas que exibem
produtos na área da automação.

É sem dúvida a ocasião adequada para o contato direto entre pesquisadores e profissionais que têm em
comum assuntos de automação inteligente, para gerar soluções, idéias e novas atividades.

Espero encontrá-lo no 4° SBAI. Tudo foi preparado com dedicação especial, para proporcionar aos par-
ticipantes e visitantes a melhor oportunidade de atualização e reflexão concentradas em três dias de ativi-
dade.

Da organização,

Paufó PigiMryagi
Presidente do IV SBAI
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SESSÕES PLENÁRIAS

Plenary Sessions
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Palestra: Aplicaciones de la Lógica Borrosa (Fuzzy) en la Automatización de los Processos

de Mecanizado, AIgunas Experiencias. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Palestrante: Rodolfo Haber Haber - Universidad de Oriente - Santiago de Cuba, CUBA
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Coordenador: Paulo Eigi Miyagi, Escola Politécnica da USP

08/09/99 (Quarta Feira) - Início: llh30min
Palestra: Aplications of Cellular Neural Networks to Image Understanding
Palestrante: Mariofanna Milanova - Professora Visitante da Bulgária

MecatrônicalEPUSP
Local: Anfiteatro
Coordenador: Paulo Eigi Miyagi, Escola Politécnica da USP

19

09/09/99 (Quinta Feira) - Início: 8h30min
Palestra: Industrial Applications of Intelligent Systems . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Palestrante: George Vachtsevanos - Georgia Institute ofTechnology - Atlanta , EUA
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Coordenador: Marcelo Godoy Simões, Escola Politécnica da USP

09/09/99 (Quinta Feira) - Início: 10h30min
Palestra: Automatic Advanced Control of a Distillation Plant. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 698
Palestrante: Did ier Dumur - SUPELEC - Gif-sur-Yvette, França
Local: Anfiteatro
Coordenador: João Maurício Rosário, Faculdade de Engenharia Mecânica - UNICAMP

09/09/99 (Quinta Feira) - Início: llh30min
Palestra: Contribution to the Grafcet Formalisation a Proposal for a Static Meta-Model , . 41
Palestrante: Jean-Marc Faure - CEST - Toulon, França
Local: Anfiteatro
Coordenador: João Maurício Rosário, Faculdade de Engenharia Mecânica - UNICAMP

10/09/99 (Sexta Feira) - Início: 8h30min
Palestra: Applications of Intelligent Based Systems . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
Palestrante: Eugênio da Costa Oliveira - Universidade do Porto - Porto, Portugal
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Coordenador: José Reinaldo Silva, Escola Politécnica da USP

10/09/99 (Sexta Feira) - Início: 10h30min
Palestra: Comparing Curvature Estimation Techniques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
Palestrante: Luciano Fontoura da Costa - Instituto de Física da USP - São Carlos, SP
Local: Anfiteatro
Coordenador: Newton Maruyama, Escola Politécnica da USP

10/09/99 (Sexta Feira) - Início: llh30min
Palestra: Algoritmos Genéticos em Projetos de Engenharia: Aplicações e Perspectivas . . . . 64
Palestrante: Heitor Silvério Lopes - CEFET - Curitiba, PR
Local: Anfiteatro
Coordenador: Newton Maruyama, Escola Politécnica da USP
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PROGRAMA TÉCNICO

08/09/99 (Quarta Feira)
Sessão Técnica IA: Redes Neurais em Sistemas de Controle
Início: 14hOO - 15h40
Local : Sala Amarela
Coordenador: Atair Rios Neto, Universidade do Vale do Paraíba - UNIVAP

IA.I Redes Neurais para Controle de Atitude de Satélites . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
Valdemir Carrara, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, Atair Rios Neto, Universidade do Vale
do Paraíba - UNIVAP

IA.2 Controle Inteligente Robusto Baseado no Cerebellar Model Articulation Controller . . 83
Celso Pascoli Bottura, DMCSI - FEEC - UNICAMP, Marcelo C. M. Teixeira , DEE - FEIS -
UNESP, Mauricio Jose Bordon, DMCSI - FEEC - UNICAMP

IA.3 Classificador com Redes Neurais Baseado em um Modelo Olfativo. . . . . . . . . . . . . . . . 88
Giovani Baratto, Universidade Estadual de Londrina, Danilo Rodrigues, Universidade de São
Paulo, Francisco Javier Ramirez-Fernandez, Universidade de São Paulo

IA.4 A Neural Network Controller Design for Control Schemes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93
Valery Moreno Vega, ISPJAE, Ciudad de la Habana, Cuba, Rodney Gallart Acosta, ISPJAE,
Ciudad de la Habana, Cuba

IA.S Um Esquema de Neurocontrole com Treinamento em Tempo Real Aplicado ao
Posicionamento de um Servomotor . . . . . . . . . . .. 98
José Augusto Rezende, UFRN, André Laurindo Maitelli, UFRN
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Sessão Técnica 1B: Robôs Manipuladores
Início: 14hOO - 15h40
Local : Sala Verde
Coordenador: João Maurício Rosário, Faculdade de Engenharia Mecânica - UNICAMP

lB.l Reconfiguração da Ação de Controle Pós-Falha em Robôs Manipuladores. . . . . . . . . . 107
Rena to Tinós, EESC - USP, Marco H. Terra - EJiSC - USP, Mareei Bergerrnan, IA - CTI, Marcos
R. Soares, EESC - USP

lB.2 Modelling, Simulation and Implementation of a Anthropomorphic Manipulator . . . . . 113
João Maurício Rosário, Helder Anibal Hermini, Marcos Antonio Saramago, Faculdade de
Engenharia Mecânica - UNICAMP

l B.3 Controle de um Manipulador Bi-Articulado com uma Rede Neural de Contatos
Multil-Sinápticos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119
Benedito D. Baptista Fo., Inst. Pesquisas Energéticas e Nucleares (IPEN-CNEN/SP), Eduardo L. L.
Cabral, Escola Politécnica da USP

lB.4 Uma Órtese Robotizada de Mão. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125
Mário Fernando Montenegro Campos, Departamento de Ciência da Computação - UFMG, Saulo
Augusto de Paula Pinto, Departamento de Ciência da Computação - UFMG

lB.5 Identificação Dinâmica de Sistemas Robóticos Via RNA e Usando Apenas Informações
Sobre a Posição . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130
l és Cerqueira, DSCE-FEEC-UNICAMP, Álvaro Palhares, DSCE-FEEC-UNICAMP
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08/09/99 (Quarta Feira)
Sessão de Painéis Pl: Painéis em Redes Neurais e Robótica
Início: 15h40 - 16h30
Local: Pavilhão

Pl.l Conversor Analógico Digital Usando Dipolos de Hopfield . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139
José Homero Feitosa Cavalcanti, UFPBICCTIDEE, José Ricardo da Silva Ferreira,
UFPBICCTIDSCICOPIN, Pablo Javier Alsina, UFRNICTIDEEILECA

PI.2 Análise Dinâmica de Sistemas de Produção Flutuante de Petróleo através de Redes
Neurais Artificiais . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . 144
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Hélio Mitio Morishita , Dpto. de Engenharia Naval - Escola Politécnica da USP, Marcelo Godoy
Simões, Dpto. de Engenharia Mecânica - Escola Polit écnica da USP

PI.3 Mapa Auto-Organizável Não-Paramétrico(PSOM) Aplicado à Decisão de Lógica
Majoritária . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150
L. N. Castro, UNICAMP, G. A. de Deus Jr., UNICAMP, J. Portugheis, UNICAMP

PI.4 A Neural Network Based Intruder Detection System . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156
Javier R. Peláez, Escola Politécnica da USP, Marcelo G. Simões, Escola Politécnica da USP

PI.S Proposta para Controle Automático de Processos Industriais por Redes Neurais e
Lógica Fuzzy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159
Luis Caldas, FEl,Alessandro La Neve, FEl

P1.6 Projeto de um Sistema Robótico Inteligente para Instalação de Equipamentos em Poços
Petrolíferos em Águas Profundas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165
Paulo E. M. Almeida, CEFET-MG, Marcelo G. Simões, Escola Politécnica da USP

PI.7 Aprendizado de Comportamento por Reforço do Ambiente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171
Leonardo A. Scardua, Escola Politécnica da USP, Anna H.R. Costa, Escola Politécnica da USP,
José J. Cruz, Escola Politécnica da USP

PI.S Manipulador Robótico Horizontal Tipo SCARA - Robô S4: Uma Plataforma Aberta
para Desenvolvimentos e Implementações em Robótica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177
Denilson Rodrigues, Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais , Jánes Landri, Pontifícia
Universidade Católica de Minas Gerais, Bruno Gouvêa, Pontifícia Universidade Católica de Minas
Gerais, Paulo Lourenço, Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais

PI.9 Desenvolvimento de Software para Sistema de Controle em Tempo Real de Robô
Móvel : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183
Valdir Grassi Jr., Escola Politécnica da USP, Jun ükamoto Jr., Escola Politécnica da USP

PI.IO Controlador Nebuloso Com Sintonia Automática Por Algoritmos Genéticos Aplicado a
Manipuladores Robóticos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188
Márcio André T. de Sousa, UNICAMP, Marconi K. Madrid, UNICAMP

PI.U Um Sistema ·Inteligente Aplicado na Estimação do Comportamento Dinâmico de
Aqüíferos Subterrâneos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 687
Ivan Nunes da Silva, Nilton José Saggioro, José Angelo Cagnon, UNESPIFEIDEE

PI.12 Uma Aplicação de Redes Neurais Ar tificiais em Projetos de Aterramento Elétrico. . . . 692
Ivan Nunes da Silva, Rogério Andrade Flauzino, José Francisco Rodrigues, UNESPIFEIDEE



08/09/99 (Quarta Feira)
Sessão Técnica 2A: Arquiteturas, Modelos e Algoritmos de Redes Neurais
Início: 16h30 - 18hlO
Local: Sala Amarela
Coordenador: Celso Massatoshi Furukawa, Escola Politécnica da USP

2A.! Identificação de Sistema Orientados à Blocos através de Rede Neural com Dinâmica .
Interna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197
R. C. L. Oliveira, UFPA, F.M. Azevedo, UFSC, J. M. Barreto, UFSC, J. A. L. Barreiros, UFSC

2A.2 Algoritmo de Aprendizaje Acelerado para Backpropagation . . . . . . . . . . . . . . . . -, . . . . 203
Miguel Strefezza B., Universidad Simón Bolívar, Yasuhiko Dote, Muroran Institute ofTechnology

2A.3 Equivalência entre Modelos Nebulosos e Redes Neurais. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 208
Ricardo J. G. B. Campello, DCAlFEECIUNICAMP,Wagner C. do Amaral, DCAlFEECIUNICAMP

2A.4 Redes Neurais com Base de Funções Ortonormais . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 213
Ricardo J. G. B. Campello, DCAlFEEC/UNICAMP, Gustavo H. C. Oliveira, LASICCETIPUCPR,
Fernando J. Von Zuben, DCAlFEECIUNICAMP,Wagner C. do Amaral, DCAlFEECIUNICAMP

2A.S Rede NeuralArtificialAplicada à Correção de Erros de Apontamento de Telescópios . . . . . 219
F. Rodrigues, CNPq I LNA , A. P. Alves da Silva, EFEI
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08/09/99 (Quarta Feira)
Sessão Técnica 2B: Inteligência Artificial e Agentes Inteligentes
Início: 16h30 - 18hlO -
Local: Sala Verde
Coordenador: Marcelo N. Franchin, Universidade Estadual Paulista (UNESP)

2B.! A Computational Tool to Model Intelligent Systems . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 227
José Antônio Sanchez Guerrero, DCA-FEEC-UNICAMP , Antônio Sérgio Ribeiro Gomes, DCA-
FEEC-UNICAMP, Ricardo Ribeiro Gudwin, DCA-FEEC-UNICAMP

2B.2 Planejamento deAções com Tratamento de Eventos Externos Integrado ao Controle de
Execução para Agentes Inteligentes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 233
Marcelo N. Franchin, FEBIUNESP, Humberto Ferasoli Filho , FCBIUNESP, Márcio Rillo, EPUSP

2B.3 O Uso da Lógica de Transações em Planejamento. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 239
Flávio Tonidandel , Escola Politécnica - USP,Márcio Rillo, Escola Politécnica - USP

2B.4 Uma Arquitetura Multi-Agentes para a Supervisão de Sistemas Flexíveis de
Manufatura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 245
Márcia v.c. Miranda, DCFSICCAlUFPB, Angelo Perkusich, DEEICCTIUFPB

2B.S Sensitivity and Robustness Analysis of Bayesian Networks
Fábio Gagliardi Cozman, Universidade de São Paulo

251
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08/09/99 (Quarta Feira)
Sessão Técnica MA: Sessão Especial em Manufatura Ágil
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APLICACIONES pE LA LÓGICA BORROSA (FUZZY) EN LA
AUTOMATIZACION DE LOS PROCESOS DE MECANIZADO,
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Resumen: Es indudable la positiva influencia que han tenido
las aplicac iones de la Lógica y el Control Borroso en la esfera
productiva. Por su parte, la automatización ha sido una de las
direcciones principales de los nuevos desarrollos en el sector
de la máquina herramienta durante las últimas dos décadas . Los
procesos de mecanizado reúnen todas las condiciones para
clasificarse como "complejos" y por tanto , se ' convirtieron en
objeto prop icio para la introducción del llamado control
inteligente. Seis anos atrás el autor comenzó a incursionar en
aplicaciones de la lógica borrosa al proceso de fresado : un
sistema de control borroso jerárquico y un modelo borroso. Los
primeros resultados se alcanzaron con un novedoso sistema
jerárquico de control del esfuerzo de corte en una fresadora
vertical. El desempeno ' del sistema resultó apreciablemente
mejorado, en especial la productividad. Igualmente relevantes
fueron las cualidades del modelo obtenido mediante técnicas de
aglomerados borrosos (fuzzy clustering). El diseno inicial del
sistema de control se fue perfeccionando sucesivamente, lo que
fue acompafi ado de mejoría en las prestaciones, y esto fue
constatado mediante modelado y también experimentos reales.
Los trabajos más recientes abordaron el control borroso
jerárquico con autosintonía y análisis dinámicos a la luz de la
Teoría No Lineal. El balance de estos anos de intenso trabajo ,
tanto del autor como de sus colaboradores dei Instituto de
Automática Industrial de Madrid, lo evaluamos de altamente
satisfactorio.

Palabras Clave: Control Inteligente, " Control Borroso
Jerárquico, Modelado Borroso, Proceso de Fresado,
Automatización de Máquinas Herramienta.

Abstract: Applications of Fuzzy Logic and Fuzzy Control
have certa inly exerted a positive influence in nowadays
production sphere. On the other hand , one of the main research
approaches in the machine-tool sector during the last two
decades has been automation. Machining processes exhibit all
the necessary conditions to classify as "complex", therefore,
they became propitious object for intelligent control (e.g. fuzzy
control) . Six years ago, author initiated his works concerning
applications of Fuzzy Logic to End Milling Process: a fuzzy
control system and a fuzzy model, First results were achieved
with a new hierarchical control system of the cutting force in a
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vertical milling machine. The process performance was
noticeably enhanced, specially concerning productivity. The
properties of the fuzzy model , obtained by means of fuzzy
clustering techniques , were also noticeable. The original
control system scheme was successively modified and
improved, and this was verified not only by modeling but also
real implementations. Recent works deal with hierarchical
fuzzy control with self-tuning and with dynamical analysis
using Nonlinear Control Theory, A balance of the intensive
work performed during these years , not only by the author, but
also by his collaborators of the Industrial Automation Institute
(IAI) in Madrid, is very satisfactory .

Keywords: Intelligent Control, Fuzzy Hierarchical Control,
Fuzzy Modeling, End Milling Process, Machine Tools
Automation.

1 INTRODUCCIÓN
Cumplimentando la invitación con la que hemos sido honrados
nos toca abordar una de las facetas dei tema del llamado
Control Inteligente, que está ubicado a su vez dentro del
abarcador campo dei Uainado "soft computing". Nos parece
innecesario intentar relatar o describir los grandes esfuerzos y
resultados científicos contemporáneos en este campo, como por
ejemplo los que se hacen en los Ilamados Sistemas Evolutivos,
por sólo citar alguno . Más bien nos atreveríamos a afirmar que,
globalmente, se ha alcanzado una notable madurez científica y
tecnológica en la concepción, diseão, análisis y realización de
los Sistemas Inteligentes. Claro . que tales afirmaciones y
calificativos tienen una esencia subjetiva, pues resultan
básicamente de la apreciación del autor , involucrado por más
de doce anos como investigador en este campo . .

Sin embargo, seguramente podrían sobrar datos y cifras
relativas a los volúmenes de la producci6n científica y de la
realizaci6n tecnol6gica, como para brindarles un soporte
objetivo . Sin ir más lejos , podríamos remitimos a la brillante
conferencia que brind6 el Prof. Dr. Ian S. Shaw [33] en la
pasada tercera edición de SBAI , celebrada en Vitoria. Este
destacado investigador nos obsequi6, no s610 con sus muchas
certeras y atinadas valoraciones, sino también con valiosos e
ilustrativos datos sobre el mercado de la lógica borrosa, la
realizaci6n electrónica de controladores borrosos y, muy
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especialmente, exitosas aplicaciones industriales de la Lógica
Borrosa en su país, África del Sur.

En esta misma línea, Bonnisone y sus colaboradores de
General Electric [3] hacen un análisis comparativo riguroso y
pragmático, llegando a claras conclusiones acerca de las
ventajas de soluciones borrosas y neuro-borrosas a problemas
prácticos de control abordados en los laboratorios de desarrollo
de esa prestigiosa firma . Las principales ventajas que declaran
para el Control Inteligente podrían resumirse en el logro de
sistemas con comportamiento "inteligente" a más bajo costo
(léase tiempo, esfuerzo , dinero) de desarrollo, implementación
y mantenimiento.

El panorama se hace, por tanto, cada vez más claro: Parece
innecesario desgastarse ya más, argumentando y defendiendo
al Control Inteligente, tanto en el terreno de la validez y rigor
de la teoría que lo sustenta, como el de la efectividad relativa
de sus aplicaciones, No nos pronunciamos en contra de "
controversias como la desatada por Elkan [8] seis afies atrás,
pues, a pesar de que pueden, como ésta, exhibir momentos
poco felices , siempre propician el desarrollo mismo de la
Ciencia. Sin embargo , es muy difícil de refutar, hoy por hoy,
que el Control Inteligente ofrece alternativas adicionales ,
herramientas poderosas, para la solución de problemas de toma
de decisiones, de reconocimiento de patrones y otros,
emulando eficientemente el comportamiento humano. El
control y el modelado de sistemas son ejemplos muy típicos y
reiterados de ello. A estas convicciones habíamos llegado
nosotros, que siendo viejos "controleros" clásicos, un buen día
"probamos suerte" con el Control Borroso y unos afies después
nos tocó encarar temas relativos a la automatización de
procesos de mecanizado .

Nunca termina para un buen "controlero" la tarea de encarar
nuevos retos con relaci ón a la entidad física de los procesos en
cuya automatización se involucra. Corresponde, por tanto,
introducir algunos comentarios acerca del mundo de las
máquinas herramienta y los procesos de mecanizado, a los que
hemos tenido que dedicar un volumen importante de nuestra
labor científica, desde el comienzo mismo de nuestra estrecha y
fructífera relación de colaboración con el Instituto de
Automática Industrial de Madrid, hasta la fecha, seis y medio
afíos'después.

En estos afíos hemos aprendido que el sector industrial de la
máquina herrarnienta exhibe una larga historia y se le incluye
entre los sectores maduros, lo que determina que la
transferencia de innovaciones hacia él se haga especialmente
difícil. Sin embargo, la máquina herramienta, al estar en el
núcleo de toda actividad de fabricación , resulta elemento
estratégico de primer ordeno Esto conduce inevitablemente a
que sea objeto de constante investigación e interés por su
mejora, en la búsqueda de adelantos significativos en los
sistemas de fabricación que puedan contribuir a la economía y
el desarrollo [4]. .

El perfeccionamiento de las máquinas herramienta ha ido
aparejado a adelantos tecnológicos no exclusivamente
mecánicos, con la automatización y la informática industrial
jugando un papel decisivo. Como se sabe, por afios y hasta
hace poco los Controles Numéricos Computarizados (CNC)
junto a los autómatas programables (Programmable Logic
Controllers - PLC), así como la integraci6n de éstos, dentro de
los llamados sistemas flexibles de manufactura (SFM)
representaban, el "non plus ultra". para la automatizaci6n de
las máquinas herramienta. Sin embargo. es necesario subrayar
ahora la aparici6n de la necesidad de incorporarles a las
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máquinas "inteligencia" y dotarlas con nuevos sistemas de
medici6n y control de superiores prestaciones. AI mismo
tiempo se ha tratado de que tengan una estructura y
funcionamiento flexibles y adaptables, lo que, en términos de
estos sistemas se tradujo en la llamada arquitectura abierta.

Desde el punto de vista de la realización (entiéndase hardware),
gracias a la amplia aceptaci6n de los sistemas basados en
computadoras personales, las grandes inversiones que en
décadas pasadas se destinaban a desarrollar los CNC se
orientan ahora a la incorporac ión de nuevos algoritmos de
control. Afortunadamente, somos testigos actualmente de una
recuperación del mercado internac ional en el sector de la
máquina herramienta y eso motiva que se multipliquen las
opciones para, no sólo concebir y desarrollar nuevas
estructuras y sistemas, sino también implementarIas. En este
sentido, el escenario económico - productivo de las
experiencias que hoy reseãamos ha sido muy cambiante, a
partir de un cornienzo poco estimulante.

Tras breves incursiones , con comentarios relativos al proceso
de mecanizado así como a la lógica y el control borroso , que
pretenden ayudar a comprender el resto de este modesto aporte,
comenzaremos el relato de nuestras experiencias acerca de la
supervisión inteligente del proceso de mecanizado, basadas en
la creación y utilizaci6n de modelos borrosos, creados con
técnicas de aglomerados borrosos, para prop6sitos de
reconocimiento de patrones . Le sigue la descripción de
nuestras primeras y muy exitosas experiencias con un
novedoso sistema jerárquico de control borroso deI esfuerzo de
corte, en una fresadora vertical dentro del ambiente de un
centro de mecanizado profesional. Luego relataremos sucesivas
modificaciones y mejoras de este sistema que incluyeron la
implementación de procedirnien tos de auto-sintonía, con
niveles superiores en las prestaciones. Finalmente se presentan
los resultados incipientes de experimentos sobre la dinámica y
en general la estabilidad, a la luz de la Teoría del Control No
Lineal. Terminaremos con algunos comentarios y reflexiones, a
modo de conclusiones. "

2 EL PROCESO DE MECANIZADO
EI proceso de mecanizado, o de arranque de virutas como
también se le conoce, es ampliamente utilizado en las tareas de
fabricación de piezas y maquinaria. Consta de diversas
operaciones, de ellas las cuatro básicas son: torneado, fresado,
taladrado y rectificado. EI proceso de fresado reúne y tipifica
las características de mayor complejidad entre todos, lo que lo
convierte en el más representativo. Nuestros trabajos
precisamente se centraron, desde su mismo comienzo en el
fresado, pues, por feliz coincidencia, la instalación
experimental de que dispondríamos era precisamente un centro
de mecanizado vertical de consola fija modelo ÀNAK-
MATIC-2000-CNC fabricado por la casa ANAYAK. Su
cabezal era accionado por un motor CD de 5,8 Kw con
velocidades variables continuas entre 70 y 5000 rpm . La
velocidad de avance podía programãrsele desde los 5 hasta los
2000 mm / min . EI control coma a cargo de un control
numérico CNC-802üM de la casa FAGOR En la figura 1 se
muestra una vista panorámica dei centro de mecanizado y otras
componentes de la instalaci6n experimental. Intentaremos en lo
que sigue ofrecer algunos rudimentos básicos que permitan ir
enfocando ai proceso de fresado en calidad de objeto de la
automatización (monitorización, medici6n, control) .
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y tiene una dependencia lineal directa de la potencia de corte

TAV = 3,4865 x 10-6 -d <s - F (3)

( 1)

(2)

TAV = O(s,j,a ,d )

Como es usual , para analizar los indicadores de desempefio hay
que profundizar aún más en el conocimiento deI proc eso. Así,
deberíamos saber que existen dos tipos básicos de fresado:
desbaste y acabado. Sus respectivos objetivos, bien
diferenciados entre sí, condicionan la prioridad de diferentes
indicadores. Es bastante evidente que si hablamos de acabado,
la geometría de la superficie mecanizada es lo más importante,
rnientras que en el desbaste lo es la cantidad de material
extraído de la pieza . Desde el principio nos hemos ocupado deI
fresado por desbaste, por eso nos detendrernos en su indicador
principal , la llamada Tasa de Arranque de Virutas (TAV, Metal
Removal Rate, MRR) , que expresa el volumen de material
retirado por el útil de corte por unidad de tiempo [mm3[min ].
No es difícil dernostrar que depende de varias de las variables y
par âmetros

La potencia de corte [Kw] empleada para arrancar las
virutas (p" ),
EI esfuerzo de corte [N] desarrollado en el arranque de las
virutas (F, cutting force) ,
La profundidad de corte [mm] ó de pasada (a, cutting
depth),
EI diámetro de la herram ienta ó útil de corte [mm] (ti)

Claro que , asociadas o derivadas de las anteriores, existen
muchas otras que resultan de inter és según el enfoque de
análisis o disefio que se real ice (quizá por nosotros m ismos) en
un momento dado. Las leyes de la Física deterrninan las
relaciones formales entre estas variables, a las que nos
referiremos más adelante. Otras propiedades o fenómenos
influyen de forma importante en el proceso de fresado , en
algunos casos aleatoriamente, como por ejemplo:

Cambios en la geometría de corte ,
Variaci6n de la dureza y "maquinabilidad" deI material de
las piezas,
Cambios físicos en la herrarnienta (desgaste, fatiga),
Estruc tura de la máquina (rigidez, capacidad nominal),
Insuficiencias en las prestacion es de los sensores a cargo
de las medic iones .

Adic ionalmente, suelen ocurrir perturbaciones accidentales
durante el mecanizado , que pueden afectar sensiblemente los
resultados de las prestaciones, !legando a ocasionar
interrupciones de la producción o dafios a la pieza y la
máquin a, entre ellos se destacan las colisiones , las v ibraciones
auto-e xcitadas (retemblado, chatter) y la ruptura de la
herrarnienta de corte.

De modo que, siendo constante el diámetro de la herramienta
(una vez elegida) y poco frecuente y extensa la variación de la
velocidad deI husillo, la TAV es determinada en razón directa
por el esfuerzo de corte . Por supuesto que para el desbaste hay
otros índices importantes, tales como el consumo de energía,

Más recientemente Dos Santos [6] encontró una relac ión
explícita simple y muy útil, entre la TAV Ytres de las variables

Se trata de un proceso netamente eleclromecánico, en el que la
parte eléctrica la componen motores, amplificadores
electrónicos y sensores, entre otros, Y la mecánica, aparte de la
est ructura y un voluminoso cuerpo, incluye variados tipos de
ejes, soportes, engranajes y reductores. Desde el punto de vista
deI cont rol, lo principal es el accionamiento, destac ándose los
motores deI eje de i husillo y la bancada. Es frecuente el uso de
motores de corriente directa controlado por inducido , aunque
en los últimos afies los motores lineales están empezando a
ocuparsu lugar.

De otro lado, si importantes son los componentes físicos de la
máquin a, mucho más importantes, desde el punto de vista deI
objeto de la automatizaci ón, lo son las variables, parámelros e
indicadores de desempefio deI proceso de mecanizado, o sea, lo
que sería su caracterizaci ón con enfoque sistérnico,
convirLiéndolo en la c1ásica "caja negra". En otras palabras,
una de las primeras tareas fue la de determinar cuáles serían las
principales variables de entrad a, salida y perturbaci ón, cuáles
los principales par âmetros, restricciones y cifras de mérito .
Nuestra experiencia en el disefio de sistemas de control nos
dice que esta es una etapa nada trivial y decisiva para el
resultado deI futuro trabajo.

Fig. 1 Vista panorámica de la insta lación experimental

2.1 Enfoque Sistémico

Lo más Irecuente en esta situación es que la cantidad y
variedad de variables y parámetros que nos oferta la literatura
específica, en este caso la de máquinas herrarnien ta y
mecanizado, sea excesivamcnte grande, simplemente
inmanejable desde el punto de vista de la automatización. Con
muchos motores funcionando, decenas de mecanismos en
movimiento y una herramienta de corte arrancando virutas de
una pieza, no es di fícil suponer que existan decenas de
desplazamientos, veloc idades y aceleraciones lineales y
angulares, así como también decenas de esfuerzos, desde los
que ocurren en la estructura misma de la máquina, hasta los
que se producen en la zona de contacto entre la herramienta de
corte y la pieza. Todos, unos y otros, son de interés para el
operario, el tecnólogo, el electricista, el disefíador de la
máquina, el fabricante de herramientas, el autornatizador, etc .,
según el caso. As í, después de orientamos inicialmente un poco
en nuestra área de acci õn, pudimos extraer, como variables y
parámetros de inter és primario, los siguientes:

La posición (desplazamiento) espacial de la herramienta de
corte, según los tres ejes coordenados [mm] (x, y. z),
La velocidad de giro deI husillo [rpm ] (s, spind le speed),
La velocidad de avance relativa entre la bancada y la
herramienta de cor te [mm/min] (f, feed rate),
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(5)
F( s) K.
f(s) = (O,0285s+1Xs+ p)

d2F dF
-2+2ç(t)m.-+m;F(t)=Kn(t)m;f(t) (4)
dt dt

que representa un modelo Iineal variante en el tiempo, que
relaciona el esfuerzo de corte con la velocidad de avance.
También Rober & Shin [29] llegaron a un modelo
transferencial

Donde K. y p dependen de la profundidad de corte, la
velocidad de avance y la velocidad de giro . Sin embargo, el
mismo hecho de que, a pesar de los altos niveles de
automatizaci6n alcanzados a que antes nos referimos, se
continúe investigando en ésta área nos dice a las claras que el
modelado clásico (ecuaciones diferenciales, funciones de
transferencia), no ofrece todavía soluciones adecuadas a las
exigencias contemporáneas de la automatización, y eso mismo
ha obligado a apelar a las técnicas de inteligencia artificial en
busca de tales soluciones. Sobre eJ tema dei modelado
volveremos un poco más adelante.

3 lÓGICA Y CONTROl BORROSO

Correspondería ahora e-nfocar, al menos en prmcipio, las
relaciones funcionales entre las variables. En la literatura
pueden encontrarse diferentes modelos, desde la clásica
función de transferencia del motor de corriente directa
controlado por inducido, aplicable al accionarniento deI husillo,
aceptablemente lineal en una amplia gama de trabajo, hasta
otros modelos, lineales y no Iineales obtenidos como resultado
de investigaciones relativamente recientes . Tal es el caso del
modelo propuesto por Lauderbaugh [24]

Los diseiiadores de sistemas de control han buscado
incesantemente nuevos caminos para la soluciõn -de los
problemas de modelado y control de procesos complejos. Esto
es especialmente así en los casos en .que no existe un modelo
preciso del proceso y la información previa acerca de éste es de
caracter esencialmente cualitativo. La creacíõn de la lógica
borrosa por Lofti Zadeh a inicios de los 60 significó la
aparición de una nueva y poderosa herramienta para enfrentar
esos problemas, en situaciones de imprecisi ân esencial en
modelos, información, objetivos, restricciones y acciones de
controI.
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mientras que en el acabado, factores como la rugosidad de la 2.2 Modelo Matemático
superficie mecanizada están en el centro de la atenci6n.

Estaríamos ya en condiciones de construir nuestra "caja negra",
aplicando simplificaciones adicionales. Comenzamos por las
entradas y salidas. Como variables de entrada principales
elegimos:

Velocidad de giro dei husilIo, s , [rpm]
Velocidad de avance, f, [mm/min]
Profundidad de corte, a , [mm]
Propiedades dei material de la pieza

A los efectos dei control, las dos primeras las podemos tomar
como variables de acci6n, mientras que las otras dos podrían
ser consideradas como perturbaciones. La variable, elegida por
nosotros como de salida lo fue el esfuerzo de corte, F [N].
Este anãlisis no excluye la presencia de otras influencias, como
el inexorable desgaste de la herramienta de corte, las
variaciones en la alimentaci6n eléctrica, etc. Mucha influencia
sobre el proceso tiene el tipo de fresa (diámetro d [mm] ,
número de dientes /I, geometría, material), y tal influencia
puede tomarse, a conveniencia, como entrada ó como
parámetro.

Llegado este momento es imprescindible comentar que, de toda
intención, hemos separado dei análisis las variables
relacionadas con la posición relativa entre la herramienta y la
pieza. Esto no significa que ese análisis no sea importante, sino
todo lo contrario. La automatización avanzada contemporánea
de las máquinas herramienta comenz6 precisamente por ahí,
por el control de la posición espacial de la herrarnienta. Los
sistemas automáticos de·posicionamiento de la herramienta de
corte según los tres ejes coordenados se desarroIlaron rnucho,
ai grado de alcanzarse elevadísirnas prestaciones dinámicas y
estáticas, además de impresionantes niveles de desatención
humana, a través de los Ilamados programas "pieza", entre
otros. De modo que podríamos aiiadir otras tres variables de
entrada y salida, representativas de los desplazamientos
Iineales deseados y reales, según los tres ejes, sólo que también
podemos considerar un problema adecuadamente resuelto su
medición y control y, por ende, omitirias.

Las restricciones principales obedecen, entre otras, a:
Limitaciones tecnológicas en los útiles de corte,
Los parámetros nominales de la máquina (potencia,
velocidades, dimensiones),
Las propiedades dei material a mecanizar,
Prevención de las peligrosas vibraciones auto-excitadas.

Fig. 2 Una representación deI proceso de fresado.

Nuestra "caja negra" quedaría entonces como la de la figura 2.

s
f

geometria (a)
material de
lapieza

herramienta
(desgaste. d)
(Xo,yo,zJ

-PROCESODE

:MECANIZADO

-

F

(x,y,z)

Este es precisamente el tipo de casos que ahora nos ocupa. En
un poco más de treinta afies se ha escrito una rica historia en la
que, además de los trabajos de Zadeh, se destacan los de
Mamdani y su grupo, en control borroso, los de Sugeno y la
escuela japonesa y los éxitos alcanzados en las aplicaciones del
contrai borroso, con destaque para la industria japonesa. Es
bueno subrayar que las aplicaciones de la lógica borrosa
abarcan, además del modelado y el control automático,
infinidad de otras esferas dei saber, desde la economía y la
biología hasta las ciencias sociales.

Hasta hace poco tiempo un epígrafe como éste solía incluir un
grupo de definiciones básicas, como las de conjunto, corte- ex ,
operaciones, producto cartesiano, etc., todas con el "apellido"
borroso. Sin embargo, la amplia difusión de este tema, y su
inclusi ón en los programas de pre y posgrado hace esto
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innecesario. Además, los interesados pueden encontràrlas,
junto a amplias descripciones en [7, 10, 21, 36]. No obstante,
con el objetivo de hacer más fluida nuestra comunicación ,
presentaremos y subrayaremos algunos puntos de vista
nuestros, que pudieran facilitar la comprensión dei resto de este
trabajo.

3.1 Variable Lingüística
Empezaremos por sefialar que uno de los conceptos más
importantes para nosotros es el de variable lingüística. Esto es
así debido a que todos hemos sido educados en el mundo de las
variables convencionales y hay que familiarizarse ahora con
una transformación de éstas en aque!Ias. Su definición es
equivalente en cierta medida a la de partición borrosa. Una
variable lingüística está caracterizada por una quínrupla
( x, T( x),U ,G,M), en la que,

x: nombre de variable,
T( x ): conjunto de valores lingüísticos (atributos , adjetivos)

de x,
U: universo de discurso ,
G: regla sintáctica para generar los nombres de x ,
M: regia semántica para asociar cada valor a su

significado.
De modo que la variable .. x " puede convertirse en la "variable
lingüística x" y viceversa.

3.2 Distribuciones Posibilísticas
Novedosos y poco convencionales son los conceptos de Teoría
de las Posibilidades, Distribución Posibilística y otros afines,
que .sirven para dar expresión formal a los déficits de
información que caracterizan a los !Iamados procesos
complejos. Éstos son parecidos a otros mucho más conocidos,
vinculados a la Teor ía de las Probabilidades y los Procesos
Estocásticos, pero tienen una entidad perfectamente
diferenciable. EI concepto de distribución posibilí tica, en
esencia equivalente aI de conjunto borroso, es la base de un
grupo de otros conceptos y procedimientos que se utilizan
mucho en la solución a problemas de modelado barroso.

3.3 Dispositivo Lógico Borroso
Veamos ahora la definici õn de lo que en lo adelante
entenderemos como Dispositivo Lógico Borroso (DLB). Se
trata de un concepto general que denomina a un sistema cuya
salida determinista (nítida) mapea entradas también
deterministas, a partir de un conjunto de regIas de producci õn,
que vinculan entre sí a variables lingüísticas y usando la lógica
barrosa. Además, para realizar el mapeo se produce la
conversión de valores deterministas en barrosos y viceversa .
En la figura 3 se muestra el esquema cstructural deI DLB. En él
se pueden distinguir sus cuatro componentes clásicos : borro-
sificación (emborronado, fuzzifying) y desborrosificación
(desemborronado, defuzzifying), interfaces responsables de la
conversi6n de valores deterministas en barrosos y viceversa,
respectivamente, el bloque de toma de decisiones y la !Iamada
base de conocimiento, que contiene toda la información
necesaria para generar la salida, de la forma que someramente
se explicó.

EI DLB se ha de particularizar como controlador, modelo, etc.,
en dependencia de la procedencia y destino de las variables
(convencion ales, deterministas) que aparecen a la entrada y la
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Fig. 3 Esquema estructural dei DLB

salida. Así un Controlador Lógico Borroso (CLB) tendría a su
entrada las variables de estado, o las de salida deI proceso
controlado y a su salida las variables de acción ó control. Un
Modelo Barroso (MB) tendría como entrada a las variables de
entrada deI proceso modelado y como salida la salida de éste.
En general, el DLB puede designarse también como
Dispositivo de Toma de Decisiones Borroso, pues, de hecho,
las salidas son decisiones tomadas a partir deI "escenario"
representado por las entradas. Debe entenderse además que se
trata, en general, de un sistema de múltiples entradas y
múltiples salidas.

3.4 Característica Estática
Refiriéndonos a las relaciones entrada - salida, es preciso
comentar que los DLB exhiben una característica estática
marcadamente no lineal . En la figura 4 se muestra una
característica entrada-salida típica, correspondiente a un caso
de dos entradas (Xl ' x2 ) Y una salida , y. La forma de la
superficie (en general hipersuperficie) ha de depender de la
base de conocirniento, la que a su vez resulta, frecuentemente,
de opiniones cualitatívas emitidas por los expertos.

Fig. 4 Característica estática de un DLB de dos
entradas y una salida.

3.5 Parámetros dei DLB
Un último comentario irá dedicado al tema de los parámetros.
La necesidad de crear variables lingüísticas a partir de las de
entrada y salida aI DLB, conduce a manejar un elevado número
de parámetros, portadores de información sobre la partición de
los universos de discurso . La definición de las operaciones a
utilizar durante la toma de decisiones, supone también un
número no despreciable de datos. También los procedimientos
de borrosificaci6n y desborrosificaci6n exigen de otros datas.
EI grau total de parámetros se supone, al menos
simbólicamente, incluido en la base de conocimiento.

EI tener tantos parámetros significa para el DLB, en la práctica,
una enorme flexibilidad a la hora de cumplir la tarea específica
que se le asigne. Sin embargo esta tiene su lado negativo a la
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hora de sintonizaria. Por lo tanto, no es poco frecuente la parámetros dei mecanizado, debidamente procesados, debería
aplicación de los más diversos procedimientos y artificios para ser sensible aI grado de desgaste de los útiles y su ruptura.
tratar de minimizar el número de parámetros realmente
independientes entre sí , para facilitarIas labores de ajuste y 4.1 Modelado y Supervisión
sintonía.

Fig. 5 Esquema de un modelo borroso

Nuestro enfoque para Ia obtención deI modelo de un proceso de
mecanizado, consistió en Ia aplicación de Ias técnicas de
aglomerados borrosos (fuzzy cIustering) a tales fines y se basa
en los trabajos de un grupo en que participó el autor [30, 3 I,
32]. Seleecionamos como "excitación" aI vector x de las
Ilamadas condiciones de corte, o sea

Para que la c1asificación sea correcta, es imprescindible que el
funcionamiento interno dei modelo obedezca fielmente a los
fenómenos físicos que oeurren en la realidad que se modela.
Dicho de otro modo, el modelo ha de reflejar los resultados de
su "aprendizaje" sobre ese funcionamiento. Lo acostumbrado
(clásico) es que los modelos resulten de las leyes de la física y
se expresen formalmente como ecuaciones algebraicas,
integro-diferenciales, de diferencias finitas, etc.

Sin embargo, en casos como el que nos ocupa, los modelos
clásicos no ofrecen los resultados deseados, debido a que los
procesos involucrados son de un grado de complejidad e
incertidumbre tales, que no se propicia el nivel de
"aprendizaje" necesario (exactitud, sensibilidad, rapidez, etc.).
Esta situación determinó la elección de los modelos basados en
técnicas inteligentes, particularmente los borrosos. En otras
palabras, el DLB que ahora necesitaríamos es un Modelo
Borroso, como el mostrado en la figura 5.

'S:lida
MODELO
BORROSO....--llpo.

Excitación

La detección automática dei estado dei útil puede verse como
un proceso de c1asificación y la esencia de ésta radica en la
activación de cierto modelo "adecuado" dei proceso de
mecanizado. Tal modelo sería excitado con la información
acerca de un conjunto de parámetros de ese proceso y a su
sal ida debería exhibir, a su vez, información relevante acerca
dei aspecto o los aspectos objeto de vigilaneia. De modo que,
cuanto mayor sea la aptitud dei modelo para ' clasificar, con
mayor nitidez tales aspectos, más "adecuado" será un modelo
dado.

Como resultado de la aplicación de técnicas de inteligencia
artificial para obtener modelos, no se suelen tener ecuaciones u
otros formalismos clásicos, sino otros propios de cada técnica.
Nuestro modelo borroso quedará definido por su base de
conocimiento y por tanto la creación deI modelo implica
construir esa base. La lógica borrosa dispone para ello, en
general, de tres grandes métodos [35]: la verbalizacián, basada
en Ia formalización de Ias opiniones de operadores expertos; el
emborronado, que supone la existencia de modelos clásicos en
forma de ecuaciones, a Ias que a su vez se les aplica el
Principio de Extensión de Zadeh y la identificaciõn, que provee
el modelo borroso a partir de datos captados durante la
operación deI proceso en cuestión. Los dos primeros enfoques,
si bien se han usado con gran éxito en diversas aplicaciones,
incluido eI controI de procesos compIejos, no son los más
adecuados para la que nos ocupa, debido, básicamente, a su
incapacidad para cumplir los requerimientos de exactitud y
sensibilidad.

EI mecanizado se realiza con· un nivel de prestaciones
(exactitud, acabado, rapidez, pequenas dimensiones) tal,
que se hace cada vez más difícil la atención y dirección
humanos.

EI examen de estas tendencias, desde el punto . de vista dei
grado de participación humana en la dirección de los procesos
de mecanizado, permite identificar dos importantes razones
para incrementar el nivel de automatizaeión de las tareas de
atención a estos procesos:

La automatización misma determina que la presencia física
dei operador sea cada vez menos necesaria .

Las máquinas herramientas con .control numérico representan
un ejemplo de conjugación arm ónica de Ias técnicas de
fabricación con la informática. Sin embargo, la ejecución
automatizada de complicados procesos con alta velocidad y
crecientes exigencias para la seguridad de la explotación han
obligado a extenderlas, no sólo hacia la percepción del
comportamiento de componentes vitales , sino también hacia las
acciones de vigilancia y protección de motores, bloques de
movimiento, periféricos y herramientas entre otros.

EI comportamiento de la herramienta ó útil de corte es .
determinante para el proceso productivo, de ahí la atención que
recibc en las estaciones automatizadas y la tendencia a
abandonar la solución tradicional con operador humano, por lo
antes explicado. Su filosofía no ha de lirnitarse, por tanto, ai
registro pasivo deI desgaste y ruptura, sino que también
comprende acciones correctivas de · Ias condiciones de
mecanizado a régimen adaptable y, dado el caso, la sustitución
de la herramienta una vez consumido su tiempo de vida.

Corrienternente, la atención dei operador, durante la operación
automatizada, suele centrarse básicamente en:

Valores límite, secuencias, seguimiento de materias
primas.
Averías de máquinas y sus periféricos.
Componentes no aptos.
Geometría de las virutas.
Aparición delllamado retemblado (chatter).
Desgaste de las herramientas.
Ruptura de las herramientas.

4 SUPERVISIÓN INTELIGENTE

En las investigaciones de época más reciente, los parámetros y
variables preferidos para medir estos efectos son: el esfuerzo
de corte, el par de corte, la potencia de corte, la eorriente
eléetrica de los motores de aceionamiento y las vibraciones
(aeeleración, sefial acústica). También , se emplean,
especialmente a escala de laboratorio, sensores ópticos,
resisti vos y radiactivos. En nuestro caso nos limitamos aI
desgaste y la ruptura de las herramientas ó útiles de corte. Estos
efectos, por su importancia, han sido objeto de investigación
por muchos especialistas en los últimos anos, pues tienen un
peso económico decisivo en la estabilidad dei proceso
productivo. Resefiarernos un procedimiento que, a partir de los
datos captados dinámicamente por los medidores de los
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(6)

Para la "salida" se consideró, de manera simplificada, la
posibilidad de representar aI proceso con un escalar: el
esfuerzo de corte ( y = F) .

4.2 Aglomerados Borrosos
Las técnicas de los lIamados aglomerados borrosos
corresponden aI campo del reconocimiento de patrones (pattern
recognition) y, desde el punto de vista de la l ógica borrosa, se
incluyen en eI método de identificación. Los trabajos originales
más importantes sobre el tema se deben a Bezdek y Ruspini
[2]. Para aplicaria, el punto de partida es un conjunto de datos ,
result ado de la observaci6n dei proceso en cuestión. La tarea se
centra entonces en la identificación de cierto entero ( C ) Y la
partici ón deI espacio de dato s en c sub-conj untos
(aglomerados, "clusters ''), así que los datos pertenecientes a un
aglomerado se semejen más a los de su propio aglomerado, que
a los de los restantes. Se buscan, pues, asociaciones entre sub-
conjuntos de una rnuestra , en el supuesto de que la misma
asociac ión exis ta en el proceso dei que se observaron los datos.

La tarea es , resumidamente, la obtención dei número C más
adecuado, el igiendo un criterio (medida) de c1asificación
adecuado. Se eligió e l criterio Fuzzy C-Mean (FCM), que se
basa en una medida de disim ilitud ( J ".), que penaliza la
distancia de cada punto a i ce ntro de su aglomerado por medio
de la función de pertenencia dei punt o a l ag lomerado . El valor
de c óptimo será aquel que minimice a

(7)
k= / ;=1

dond e, n: número de dato s,
c : número de aglomerados,

/.Lik: grado de pertenencia dei dato k-ésirno ai
aglomerado i-ésimo,

d ik : distanci a deI dato k-és imo al centro deI aglomerado
i- ésirno,

11J : exponente de peso E [1,00).

4.3 Base de Conocimiento
La base de conocimiento dei modelo borroso utilizado estab a
constituida por regias clásicas dei tipo 1F· ·· THEN, ó sea,

Ri : IF XI is A; and Xl is A; and"'ond x" is THEN Y is B i (8)

donde, xk : variables de excitación, k = 1,.. .. n
y : vari able de salida,
Ai . conjunto borroso de la variable k- ésirna que
k • participa en la regia i-ésima,
e', conjunto borroso de la variable de salida que

participa en la regia i-ésima,

Como operador composieional elegimos aI sup - producto y,
para la desborrosificaci6n el lIamado centro de gravedad. EI
algoritmo, como tal, se basó en los trabajos de Sugeno y
Yasukawa [34] y podría resumirse así que, con el fichero de
datos observados, se aplica el aglomerado borroso ai espacio de
salida y se proyectan los aglomerados resultantes sobre el
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espacio de entrada. EI cr iterio empleado para obtener el 6ptimo
de c, S( c ) , buscaba no sólo minimizar la distancia de los
datos aI centro de su aglomerado, sino tambi én la distanci a
entre centros de aglomerados (Vi ).

(9)

Los centros y grados de pertenencia óptimos se calcularon con
el FCM . Las funciones de pertenencia resultantes eran dei tipo
trapezoidal. Las funciones de pertenencia de las entradas
debieron ser ajustadas a través de un método de cálculo
recurrente.

4.4 Experimentos
En esta etapa nuestro objetivo era el de lIegar
experimentalmente a modelos borrosos de procesos de
mecanizado reales, que fuesen sensibles ai desgaste . Los
experimentos se desarrollaron en el Centro de Mecan izado
mencionado en la parte introductoria de es te trabajo.
Consistieron básicamente en el mecanizado masivo de probetas
de duraluminio con perfil irregular, con fresas de diferentes
diámetros y número de dientes. Para la medición de los
esfuerzos de corte la probeta se fijaba a una plataforma
dinamométric a de 3 componentes, modelo 9257B de Kistler ,
dotada de transductores piezoeléctricos y provista de
amplificadores de carga para cada una de las sefiales de
es fuerzos espaciales , F" F; Y F, . Estas tres sefiales eran
amplificadas por respe ctivos amplificadores de carga y luego
adquiridas, a través de una tarjeta, por una computadora
personaI. Sincrónicamente se iban captando , por intermedio dei
CNC y por medio de igual conexi ón, los valores de las
velocidades de avance (f ) y de giro (s) . EI esquema de tal
instalaci6n se muestra en la figura 6.

Fig. 6 Esquema de la instalación experimental.

A partir de los ficheros con los datos de Fx ' Fy , Fz , f Y s
almacenados durante los ensayos, comenzaba la primera etapa
dei procesamiento. Primero se creaban otros con la fuerza
resultante ( F), además de f , s y la profundidad de corte (o ),
que se suministraba manualmente. fichero se
para un tipo de material de probeta, de y
número de dientes de herramienta, dados. ASI, una colecci ón de
tales ficheros representaría una biblioteca de modelos, que
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Diámetro de la herramienta: 10 mm

Número de dientes: 2
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f s a F
Dato [mm/min] [rpm] [mm] [N]
No. xJ x3 Yx2
1 80 1800 0,5 5,3835
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podrían ser activados cuando se necesitaran . En la tabla I se 120
muestra la estructura típica de uno de tales ficheros.

Para la validación deI modelo se utilizaron dos índices de
prestaciones: el índice PI (performance Index) y el RPI
(Reiative Performance Index) , definidos como

donde, n : número de datas,
Y; : salida real i- ésima,
Ji : salida i-ésima estimada por el modelo.

4.5 Resultados
5

Fig. 7 Gráficos dei esfuerzo de corte real y estimado.

UNA PRIMERA EXPERIENCIA . EN
CONTROl BaRROSO DEL FRESADO

El modelo borroso del proceso de fresado obtenido exhibi ó
muy buenos resultados. La salida estimada por el modelo
"seguía" a la real con elevada aproximación, demostrando con
ello las enormes aptitudes de la lógica borrosa para abordar la
incertidumbre y el conocimiento incompleto propios de este
proceso. Como ejemplo ofrecemos los resultados de un
experimento típico.

Condiciones de corte:
Material de la probeta: DURAL (duraluminio) ,
Diámetro de la herramienta: 10mm ,
Número de dientes de la herramienta: 2

El número resultante de aglomerados fue de c = 4 y la base de
conocimiento estaba formada por 4 reglas. En la figura 7 se
muestran los gráficos deI esfuerzo de corte real y estimado por
til 'fnôdelo, páfã dós sít úãcíonês: -
a) Modelo obtenido con un conjunto de datas y validado con
el mismo conjunto.

b) Modelo obtenido con un conjunto de datas y validado con
otro completamente diferente.

Entre estos resultados, restaba por valorar las posibilidades de
este segundo modelo descrito, para la detección dei desgaste y
la rotura de ütiles, Ciertamente, cuando fue ideado original-
mente, este modelo perseguía propósitos de supervisión, sino
más bien de control automático. Sin embargo, algunas pruebas
revelaron la enorme sensibilídad de valor dei esfuerzo de corte
a tales parámetros, de modo que los trabajos para su ulterior
perfeccionamiento, incluida una versión para trabajo en línea
(tiempo real) y la comparación con otros modelos basados en
redes neuronales, se siguieron desarrollando por el mismo
grupo de trabajo, bajo subsiguientes proyectos de
investigación.

Resefiaremos ahora nuestra primera experiencia de aplicación
práctica dei control barroso al proceso de mecanizado. EI
escenario de los experimentos fue siempre el rnismo descrito
en la introducción de este trabajo . Por tanto, también es igual la
caracterización entrada - salida dei proceso representada
esquemáticamente en la figura 2, sólo que fue necesario hacerle
las correspondientes adaptaciones. Teniendo en cuenta el uso
previsto para este modelo , las entradas las subdividimos en
variables de acción: velocidad de giro del husillo (s) y
velocidad de avance (f) y perturbaciones: profundidad de
corte (a) y propiedades de la pieza (dureza , "maquinabilidad",
etc.). Claro que existen también otras perturbaciones espurias,
tales como variaciones en la alimentación eléctrica, desgaste de
las partes de la máquina, temperatura ambiente, etc. El tipo de
fresa (diámetro, número de dientes, material, geometría) lo
tomamos como un parámetro del proceso. La variable de
salida es el esfuerzo de corte (F) Y esto está estrechamente
relacionado con la restricción resultante de la limitación de la
potencia disponible al eje del husillo, así como con el objetivo
definido por la TAV . En la figura 8 se muestra el esquema de
bloques simple que representa ai proceso de fresado como
sistema controlado.

Fig. 8 Elproceso de fresado
..nmn ..nntrnh...'1n.
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5.1 Esquema dei Sistema de Control
El paso siguiente consistió en la definición dei esquema
general dei sistema de control. La idea principal bajo la que se
concibió éste fue la de preservar la estructura de control
existente y que lo que se afiadiera al esquema invadiera 10
menos posible la instalación existente. Tal política resultó
inevitablemente en una estructura de control jerárquica, como
la mostrada en la figura 9.

El sistema de control existente se representa mediante los dos
bloques inferiores, junto a sus interconexiones, e incluye los
lazos de control de la posición espacial de la herramienta
representada por el vector = [x y zf, así como los de las
velocidades de giro y avance, s y f, respectivamente. Los
valores prescritos para estas variables, x' , s' y f', se
representan como alimentados desde el exterior. En las
condiciones normales (sin ellazo jerárquico) estos últimos los
tendría que fijar el operador a partir de las prescripciones
tecnológicas. El esquema propuesto afíadió la presencia de una
computadora personal, la medición dei esfuerzo de corte, F ,
así como la generación de los valores de s' y r ,dejando al
CNC-PLC el control de la trayectoria espacial de la fresa, tarea
que cumple con alto desempeõo como explicamos en epígrafes
precedentes. Claro que, además de la computadora, hubo que
instalar un sensor de esfuerzo, así como los dispositivos de
interfaz (conversores AD y DA, filtros, etc.) .de ésta con el
sensor y el CNC-PLC. Por último, el valor prescrito del
esfuerzo de corte, F', debía fijarse manualmente de modo que
la TAV fuera la máxima que las restantes restricciones
tecnológicas de la fresadora, la herramienta de corte y el
material mecanizado permitieran. Un esquema como éste
clasifica tamb ién como sistema de control supervisor, en virtud
de la generación automática de valores de consigna de los lazos
de nivel jerárquico inferior. Las variables ;Ç', SO y r
representan las referencias internas de los lazos CNC-PLC -
Proceso, que pueden diferir dinámicamente de las generadas
por la computadora, especialmente para s y f .

r!
·COMPUTADORA .....- . PERSONAL

S' r
s"
f"

CNC-PLCK'

S' .r S'
s f s

PROCESODE -FRESADO F

Fig. 9 Estructura jerárquica deI sistema
de controI
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5.2 EI Controlador
La absoluta certeza deI carácter severamente no lineal de
nuestro proceso, las limitaciones acerca dei conocimíento de su
esencia física, la variabilidad de sus parámetros · y las
insuficiencias de los sensores disponibles, deterrninaron la
necesidad de considerar en la elecci ón, estrategias de control
basadas en el conocirniento y experiencia de operadores ex-
pertos. Adicionalmente, los éxitos de estrategias borrosas en
muchas otras aplicaciones, reportados a inicios de los noventa,
junto a las limitaciones prácticas de los resultados intentados
con técnicas adaptables y otras clásicas, en el control de los
procesos de mecanizado, reforzaron nuestra decisión de aplicar
el control borroso en nuestro caso.

El controlador barroso siguió patrones clásicos. Su núcleo prin-
cipal consistía en una tabla de búsqueda pre-calculada (fuera de
línea), por medio de un programa de propósito general,
FURAL [27], cuya estructura conceptual se corresponde con la
dei DLB antes explicada (Fig. 3). En nuestro caso el vector de
entrada estaba constituido por el error dei esfuerzo de corte,
M(k ) = r - F( k ), así como su primera diferencia, dada por
tiF( k) = M(k ) - M(k -} ) , mientras que la salida
entregaría las acciones de control representadas por los
incrementos de la veIocidad de avance ,1f y de giro 1Js. En la
figura 10 se muestra el diagrama de bloques dei sistema.

Un rasgo singular de éste, nuestro primer algoritmo, consistió
en el uso de la velocidad de giro, junto a la de avance como
variable de acción, para elevar la TAV , pues, como se sabe, a
velocidades de giro más altas, f puede incrementarse,
manteniendo el esfuerzo de corte. Los trabajos conocidos por
nosotros hasta entonces sólo usaban a f . Las variables M y
ti F las expresamos directamente en amperios, porque el
esfuerzo de corte lo medimos con un sensor de comente,
instalado en el circuito de inducido dei motor de CD deI
husillo. En tanto que ,1f y L1s están dados en por ciento de los
valores iniciales programados ai CNC (fr ' sr)' La partición
borrosa de sus universos de discurso, así como la base de regias
se tomaron de la experiencia de operadores expertos. Las
funciones de pertenencia usadas fueron trapezoidales y las
regias tipo Mamdani. Los universos de las variables de entrada
ai controlador se partieron, ambos, en tres conjuntos borrosos y
los de las de salida en cinco, de modo que la base regias
contenía nueve regias.

r-----,L1s
"--- .... CNC-PLC+

PROCESO

Fíg, 10 Diagrama de bIoques deI sistema

El controlador de múltiple entrada - múltiple salida resultante,
poseía dos variables de acción y el cálculo de la salida barrosa
(toma de decisiones) se hacía, como es usual, mediante el
producto Cartesiano, que puede representarse como
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5.3 Realización dei Sistema

5.4 Experimentos y Valoración de los
Resultados

Fig. 12 Monitor de tiempo real para el lazo de control
borroso

Fig. 13 Monitor de tiempo real para lazo de control PD

.. ' i" t " ' T

i . \"
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Para las pruebas se mecanizaron probetas de DURAL
(duraluminio). EI perfil de ésta s se eligi ó, intencionadamente,
bastante irregular: una perturbación de rampa y tres esca lones
en la profundidad de corte, como se muestra en la figura 11. En
las figu ras 12 y 13 se muestran vaciados de pantalla de dos
ensayos típicos: algori tmo borroso y lineal PD,
respectivamente, que se realizaron mecanizando con una fresa
de 25mm de diámetro y dos dientes. En las imágenes se
incluyen los parámetros (fr ,sr, F', slim , f lim' K"K f ,KJ) ) as í
como las respuestas ternporales de las variables de acción y
controlada. Se observa que la curv a de s vs. tiempo
permanece oculta por trames, debido a insuficiente resolución
de la pantalla, pues en esos casos el valor de s cae dentro de la
gama de ± l% .

Los resultados de éstas, nuestras primeras pruebas, los
evaluamos entonces, y también ahora, de satisfactorios y
estimulantes. Desde el punto de vista de la eficiencia, o sea de
la TAV , el período nela de mecanizado usando el lazo de
control borroso supervisor, fue inferior a los 12 min . Para

(12)

(13)

(14)
.1f(k) =K} (.1F(k)+ KJ).12F( k))

.1s( k) =K2 (.1F(k)+ KJ).12 F( k))

F!k) = f( k -1)+ Kf.1f( k)

s · ( k )= sr + K, .1s( k )

Como PC usamos un 486-DX, a 33MHz , con 4 Mb de RAM.
La comunicación con el CNC se realizó vía RS-232 y para la
adquisición de los dato s se empleó un conversor ND con un
período de muestreo de 50 ms . Como antes dijimos, la medi -
ción deI esfuerzo de corte se hizo mediante un sensor de
corriente dei tipo "transformador de CC" , instalado en el
circuito de inducido deI motor deI husillo. Cabe destacar las
virtudes de este sensor en el sentido de su robustez y rusticidad ,
además de un acercamiento mucho mayor a una
implementación real de los resultados. Sin embargo, su serial
de saIida fue neces ario filtraria por soft y hardware en virtud de
su fuerte contaminación con ruido. Se implementó un monitor
de tiempo real , par a proveer , en línea, pantallas con las
respuestas temporales de F , f y s , así como los parámetros
principales deI controlador en cuestión.

A partir de las defin iciones dad as para el modelo dei proceso y
la estructura deI controlador, procedimos a implementar el
esquema general dei sistema de control representado en la
figura 9. Para nuestros experimentos la posición espacial deI
extremo de la herramienta, ,x', fue siempre fija: posición
vertical constante de la fresa (profundidad de corte dependiente
dei perfil de la prob eta) y desbaste unidireccional.

donde, A .antecedente,
B k -consecuente de la variable de acción k- ésima,
Sk :resultado deI producto Cartesiano (salida borrosa)

para la misma variable de acción k- ésima

Para el cál culo deI producto Cartesiano elegi mos el llamado
operador composicional "sup-min" (Zadeh) y como estrategia
de desborrosificación la conocida como deI Centro de
Gravedad.

En cada insta nte de muestreo (paso) k , se calculaban .1F y
.12 F . La sal ida determinista (nítida) deI contro lador borroso,
previamente calculada y contenida en la tabla de búsqueda (un
arreglo de 2x 19x 19 elementos) se usaba para calcular los
valores de s' y f ' enviados a cada paso aI CNC, como

Donde las ganancias K f y K , se introdujeron con fine s de
sintonía dei lazo . También los algoritmos conternplaron límites
de seguridad para s y f con el fin de prevenir la aparición de
vibraciones y cualquier otra aver ía.

En calidad de patrón de comparación en los experimentos,
util izamos un controlador lineal, específicamente un algoritmo
proporcional derivativo (PD), sintonizado por tanteo. La
componente derivativa se afiadió tras infructuosos intentos por
estabilizar el sistema con un control proporcional. En el caso
lineal calculábamos las acciones de control (incrementales)
como

12
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igual valor de F* (equivalente a 1,5A), sin control, el avance
debería mantenerse alrededor de 8mm!min (correspondiente ai
mecanizado a 15mm de profundidad), y, con este avance"
igual mecanizado habría durado unos 22min , o sea, casi el
doble de tiempo. Dinãmicamente, la respuesta temporal
correspondiente al lazo de control borroso es evidentemente
mucho mejor amortiguada que la dei lineal, y además
completamente adecuada, no s610si se le juzga por las curvas
de las figuras, sino también por el acabado de la superfície
mecanizada, donde se habrían de reflejar marcas de existir
oscilaciones en las variables del proceso de corte. ,

La severa no linealidad dei proceso, sobre la que tanto hemos
insistido, se puede inferir muy claramente de las notables
diferencias entre las respuestas transitorias, dentro de un
mismo mecanizado, ante los tres escalones de perturbaciõn
(-10 mm , +5mm y +5mm), en unos casos bien
amortiguadas (hasta aperiódicas) y en otros mucho más
oscilatorias. En cuanto a la llamada precisión (desviación de F
a estado de régimen estacionario), el umbral deinsensibilidad
dei controlador borroso causa un pequeno error Pero
esta imprecisión no podía tomarse como una deficiencia
esencial para este tipo de proceso, como sí lo sería para otros,
pues en el mecanizado a lo que se concede prioridad es a la
precisión en la geometria resultante de la pieza elaborada, que
en este caso se garantiza por el CNC. De todos modos estos
logros, podían valorarse en ese momento como meramente
preliminares, en el camino de la optimizaci6n dei control
automático dei proceso de fresado. '

6 CONTROl BORROSO JERÁRQUICO
CON AUTOSINTONíA

A aquelIa primera experiencia exitosa dei control borroso
jerárquico le siguieron un número importante de otros
resultados, alcanzados por el mismo grupo de trabajo y todos
en la misma línea dei control inteligente dei proceso de
mecanizado. Entre elIos es posible citar un sistema de control
jerárquico con similar estructura ai primero, pero con otras
variables de entrada al controlador (f .s ,F) [14]. Luego se
desarrolIó el mismo algoritmo inicial con cálculo de la acción
de control en Iínea [17], en lugar de la tabla de búsqueda. Más
adelante se dieron los primeros pasos en el camino de afiadir
nuevos niveles jerárquicos; desarroIlándose un controlador
borroso con compensación no lineal de la ganancia. Todos
elIos y otros 'que omitimos por problemas de espacio, fueron
alcanzando cada vez mejores prestaciones. Uno de los
resultados más recientes, un sistema de control borroso con
autosintonía, será bosquejado abreviadamente en lo que sigue.

6.1 Algunas Razones para 1;:1 Autosintonía
Desde el punto de vista dei disefiov.la creaci6n de las regias
lingüísticas de control así como las funciones de pertenencia
iniciales de los sistemas de control.borroso se' hace
relativamente simple cuando uno se apoya .en los criterios de
operadores expertos. Otras tareas no menos importantes, tales
como la elección dei tipo de controlador borrosos (pD ó PI),
dei operador composicional o de la estrategia de
desborrosificaci6n son tarnbién bastante simples. Sin embargo,
es bien conocido que un momento crucial en este tipo de
controladores .radica en el ajuste de sus parámetros. Lo mismo
que en esquemas tradicionales, la sintonía tiene como objetivo
el alcanzar una respuesta a lazo cerrado adecuada según ciertas
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especificaciones de disefío, determinadas por el desempeiio
requerido para el sistema.

En el trabajo que ahora reseiiamos, los algoritmos clásicos de
sintonía automática, basados en el reconocimiento de patrones
de la respuesta dei sistema a lazo cerrado, se generalizan para
ser aplicados a los controladores borrosos, sin restriccíones
sobre las funciones de pertenencia, operador composicional o
estrategia de desborrosificación. EI algoritmo en cuesti6n
genera acciones sobre los factores de escala dei controlador
borroso, con el objetivo de reducir las oscilaciones y el tiempo
de establecimiento. Para producir la sintonía se utiliza como
cifra de mérito el valor absoluto de los picos deI error. La
técnica de autosintonía utilizada guarda estrecha relaciõn con
los métodos basados en la respuesta temporal, según lo
propuesto por Quiao y Mizumoto [28]. Como veremos más
adelante, el . esquema de control resultante exhibiria una
estructura jerãrquica, con un nivel adicional a la representada
en las figuras 9 y 10. '

En cuanto ai tema de la definici6n de las leres de sintonía a
utilizar, hay que decir que resulta relativamente fácil elegirlos
cuando se trata de procesos bien modelados .
Desafortunadamente ese no es el caso de muchos sistemas
industriales, debido a su complejidad, de modo que la teoria
asequible no nos provee de leyes de sintonía robustas y
sistemáticas. En la práctica, muchas de las leyes de sintonía
incorporan evidencias empíricas, con el prop6sito de
compensar la complejidad y el cambio de parámetros. De modo
que el esquema de autosintonía elegido clasifica como de base
empírica, emulando el comportamiento humano cuando se trata
de sintonizarmanualmente un controlador.

Finalmente cabe destacar que los esquemas jerárquicos de
control autosintonizables se han impuesto en variadas
aplicaciones industriales debido a que, para su implementación,
no se necesita introducir cambios substanciales en los procesos
a controlar ni efectuar grandes inversiones. Ocurre que se
pueden aprovechar los esquemas de regulaci6n ya instalados y,
en muchas ocasiones, no se requiere de la adición de un gran
número de sensores.

6.2 la Autosintonía en el Mecanizado
En el caso especifico dei proceso de fresado, la autosintonía
constituye una alternativa poderosa para hacer frente a
perturbaciones drásticas como lo son el cambio de parámetros
de la lÍerramientade corte y las que tienen su origen en el tipo
de material que se mecaniza. Cuando se realizan tareas de
fresado las crestas en el esfuerzo de corte son muy frecuerites,
pues éste se comporta como un sistema típico de segundo
orden subamortíguado, con frecuencia natural entre 2 y
5 rad/seg. Tal dinárnica provoca la aparici6n de más de un
pico 6 cresta en la salida, ante perturbaciones en forma de
escal6n en la profundidad de corte, lo que puede repercutir en
la calidad de la superfície que se mecaniza y la vida útil de la
herramienta.

EI algoritmo de tiempo real propuesto mide los valores de
cresta 6 pico dei error y acniasobreel factor de escala de salida
dei controlador (GC , que a la vez representa la ganancia <lei
lazo) y sobre el factor de escala de entrada dei cambio del error
( K CE)' A modo de orientaci6n, el parámetro GC se relaciona
con la componente integral dei controlador y K CE con lá
derivativa. Así las cosas, ante perturbaciones a escalón, a
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Fig. 16 Respuesta a escalón dei sistema propuesto

comparada con otras realizaciones
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En la figura 16 se muestran los resultados de uno de los
experimentos. Puede observarse que 'Ia respuesta dei sistema;
dotado de nuestro controlador jerárquico con autosintonía, es
evidente y ostensiblemente mucho mejor que las
correspondientes a otros dos tipos de controladores (pI-borroso
y PI-borroso con compensacíõn de ganancia). Este y otros
experimentos demostraron fehacientemente las grandes
aptitudes dei controlador propuesto para encarar las drásticas
perturbaciones afectan al fresado, alcanzando elevados índices
de desempeno.

Alurninium 2011 ,10=100mm/min, so=850 rpm
[N]650 . . . . .

Se realizaron varios tipos de experimentos considerando
diferentes excitaciones externas, y comparaciones con otras
estructuras de controladores barrosos. Para evaluar los
resultados se utilizaron cifras de mérito tales como el Error
Absoluto Promedio (AAE), el error media cuadrático (MSE),
máximo sobrepaso (Mpt) .y el tiempo de mecanizado, que es
una medida de la TAV.

(15)

(14)

.... .... :.

J.
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e T = [KE.M KCE·LfF] en N y u =GC ·L1f en %. Como
se observa no se usó ahora a s como variable de acción y los
esfuerzos se dan directamente en unidades de fuerza y no de
comente como al principio. Según la herramienta y el material
a mecanizar se fijó un valor de referencia de 450N. EI
algoritmo incluía dos módulos, uno para el controlador barroso
y el otro para la medición de las cifras de mérito y la
autosintonía . En la figura 15 se muestra el esquema general dei
sistema jerárquico presentado .

K .( J' + 1) = KClJ j )
CE i-OV .

)

GC( j+1)=GC( j)(i-OVj )

Fig 15 Esquema general dei sistema de control borroso
jerárquico con autosintonía

mayores valores de GC más rápida y oscilatoria es la respuesta
y, por tanto sus ajustes debían hacerse coincidir con otros
ajustes a K CE ' tratando de satísfacer el clásico compromiso de
diseno estabilidad - precisión - velocidad de respuesta.

EI método propuesto es bastante intuitivo. En dependencia dei
valor de las crestas de la seãal de error en elinstante j-ésimo,
normalizado en base dei valor de la referencia (OVj < i), los
valores de GC y KCE se ajustan en la rnisma proporción,
incrementando el primero y decreciendo el otro en función de

donde, a los efectos dei cálculo, GC( i) =K CE ( i )= i . En la
figura 14 se muestran las crestas tomadas · en cuenta por el
algoritmo de autosintonía.

EI algoritmo es poco exigente en especificaciones dei usuario
e incluye la definición de un umbral de insensibilidad ai ruído,
B, [% ], que define una zona donde las crestas de errar no den
lugar a ajuste de parámetros, evitando la falsa sintonía debida a
perturbaciones oscilatori as.

Fig.14 Valores de cresta para la
autosintonía

la satisfacción deI comprorniso antes mencionado. Se
utilizaron, para la autosintonía, las expresiones

6.3 Realizacién dei Sistema y Resultados
Experimentales

7 ANÁllSIS DINÁMICO DE SISTEMAS DE
CONTROl BaRROSO JERÁRQUICO
DEL MECANIZADO

La realización deI sistema propuesto resultó bastante similar a
la de la primera experiencia. La base de conocirniento dei
controlador contenía funciones de pertenencia trapezoidales,
regias MISO tipo Mamdani típicas y desborrosificación por
centro de gravedad . Esta vez se utilizó el operador
composicional Sup-Producto. EI algoritmo se programó para
ejecución en tiempo real en una PC 586 a 100 MHz, con 16Mb
de RAM, con igual esquema de comunicación, conversores y
período de muestreo que en la primera experiencia.

Las variables de entrada y salida dei controlador resultaron ser
el llamado vector de errar y la acción de control, dados por

Otra dirección de trabajo en la que hemos estado incursionando
en época relativamente reciente, ha sido la dei análisis
dinárnico de los rnismos sistemas que hemos desarrollado .
Desde los albores de la lógica borrosa y hasta la fecha, el tema
de la dinámica Y' Ia estabilidad de los sistemas de control
borroso ha ocupado a centenares de investigadores en todo el
mundo. La razón es muy fácil de comprender, aun en el
escenario dei más simple lazo de control, formado por un
controlador barroso y un proceso controlado. EI caso es que el
control borroso se aplica . preferentemente a sistemas
"complejos" y acerca de la severa no·.li.nealidad dei controlador

14



Ao. SBAI- Simpósio Brasileiro de Automação Inteligente, São Paulo, SP, 08-10 de Setembro de 1999

(4)

de Control
Proceso de

d 2F]: dF 2 2
-2 + - +mnF( t)= K Il ( t )mll ! ( t )dt dt

Volviendo ai esquema de la figura 17 puede observarse que,
para aprovechar el Criterio de los Círculos, ambos, el
controlador y el proceso controlado, estarían limitados a ser
sistemas de simple entrada y simple salida . Sin embargo
Kitamura [22] sugiri6 un enfoque modificado de ese criterio
que permite extenderlo a controladores borrosos de doble
entrada y simple salida. En la figura 18 se muestra el esquema
dellazo en cuesti6n, con un controlador borroso tipo PI.

_.. _. - '
Fig. 18 Esquema de un lazo de control borroso PI

EI criterio de los círculos está rigurosamente sustentado por la
Teoría de Liapunov, pero además está formulado de una forma
gráfica muy amigable que se apoya en diagramas frecuenciales
clásicos. A la parte no Iineal se le impone la 'condición de ser
representada por una característica estática acotada entre dos
rectas de primer y tercer cuadrante, que pasan por el origen.
Luego, las pendientes de estas dos cotas, k] y k2 , junto al
diagrama polar de C( s ), defmirán si sistema es o no
estable, en base de la posici6n relativa de este diagrama polar
respecto al círculo correspondiente al par k], k 2 •

7.2 Extensión dei Criterio de los Círculos

EI tema de la no linealidad "dura" deI controlador borroso ha
recibido una solución plausible al usarse el criteria elegido,
pera resta examinar la posibilidad de admitir la .posible
linea1idad del proceso de fresado . Para ello retomamos los
modelos obtenidos por Lauderbaugh y Rober, citados en Ia
secci6n 2.2 ..

Este es, por cierto, un esquema bastante típico de lazo de
control borroso y su estructura se asemeja considerablemente ai
de nuestro esquema de control jerárquico de la figura 15,
suprimiéndole, claro está, la parte de autosintonía. La entradas
al controlador son el error y el cambio del error, e y ce , que
corresponderían a t1F y d F . Las ganancias gi' g2 Y A
serían las homólogas de KE' KCE Y CC . Bastaría entonces
hacer corresponder el conjunto CNC - PLC - Proceso con la
función de transferencia lineal C( s ) . Sobre cuán posible seria
esta posible correspondencia volveremos más adelante.

Por otro lado, la extensi6n del criterio de los círculos propuesta
por Kitamura supone una no Iinealidad que se representaria por
una superficie en e1 espacio tridimensional. Las cotas a
imponerle a esta superfície vendrían dadas por dos planos
definidos por las constantes g] y g2 (para nosotros KE y
KCE ) ' Las pendientes de estos planos, tomadas respecto al
plano e - ce , se designan, como antes, k, Y k2' Y se usarían
igual que en la versión original del criterio.

7.3 Aplicación ai Sistema
Borroso Jerárquico dei
Fresado

J(y)
G(s)y

7.1 EI Problema de Lurié y el Criterio de los
Círculos

De otro lado , el análisis dinámico (incluida la estabilidad) de
sistemas de control no lineales no es un problema en general
resueIto, oi siquiera para los sistemas cuyo modelo matemático
c1ásico sea conocido con exactitud. Los trabajos de Liapunov,
base teórica de la estabilidad de sistemas no lineales, han
ocupado a un número todavía mucho mayor de científicos, a
pesar de lo cual sólo se ha alcanzado a desarrollar una serie de
métodos, con validez restringida a otros tantos tipos de
sistemas (problemas). Nuestra tarea ha sido la de tratar de
aproximar o adaptar nuestro problema para intentar aprovechar
alguno de esos resultados. Tal "adaptación" suponía, de
antemano, realizar alguna "concesión".

Las limitaciones a la extensión de este trabajo nos impiden
abordar los fundamentos teóricos de los métodos elegidos,
siquiera en sus esenciales mínimos. Nos limitaremos pues a
comentar que, al igual que lo hicieran antes muchos otros
investigadores del control borroso, elegimos corno paradigma
al Uamado "Problema de Lurié", uno de los casos restringidos
antes mencionados, para los que se obtuvieron resultados a la
luz de la Teoría de Liapunov. Lurié encontró condiciones para
la estabilidad de sistemas a lazo cerrado, con una parte lineal
caracterizada por una función de transferencia G( s ) y una
parte no lineal representada por una característica estática dada
por una cierta función f( y ), que debería estar acotada dentro
de cierto sector. De hecho, se plantea la búsqueda de
condiciones para lo que se conoce como estabilidad absoluta.
En la figura 17 se muestra la estructura simplificada

Fig. 17 Estructura simplificada correspondiente ai
problema de Lurié

correspondiente al Problema de Lurié.

borroso comentamos oportunamente. Ambos componentes
serían, por tanto, no lineales sin un modelo clásico preciso y,
de hecho, con el modelo dei sistema en conjunto, ocurre lo
mismo.

Examinando este esquema ya es posible pensar que uno de los
dos grandes bloques, digamos ellineal, podría tratar de hacerse
corresponder ai proceso controlado y el otro, el no Iineal, al
controlador borroso. Correspondería entonces elegir alguno de
los .métodos de análisis de la estabilidad, creados para
solucionar este tipo de problema. Los dos más conocidos, por
su probada eficacia, son el Criterio de Popov y el Criterio de
los Círculos (Naúmov y Tsypkin). Por sus cualidades elegimos
el último, que además ha sido ensayado en sistemas de control
borroso por varios investigadores, a partir de 1984.
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Aunque estos trabajos alrededor de la dinámica de los sistemas
de control borroso deI mecanizado están todavía en una etapa
incipiente , , los primeros resultados son estimulantes y la
metodología de disefío que finalmente se proponga puede
convertirse en una 'alternativa poderosa y eficaz para lograr
superiores prestaciones.

Nosotros nos propusimos la soluci6n aI disefio deI sistema de
control borroso jerárquico dei proceso de fresado representado
en la figura 19, tratando de encontrar un ajuste óptimo para los
factores de escala KE' KCE YGC, de modo que se asegure la
estabilidad robusta deI sistema y que el transitorio sea el mejor
según cifras de mérito usuales en el control.
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Fig.21 Respuestas a escalóo dei esfuerzo de corte real para
diferentes factores de escala
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Ciertamente, más que algún tipo de conclusiones restaría hacer
algunos comentarios finales en los que se subrayen aquellos
aspectos .que el autor considera pudieran interesar, alrededor a
este trabajo. En primer lugar el hecho de que toda la labor,
desde la concepción hasta la implementación y ensayos,
pasando por las tareas de disefío y análisis se realiz6 siguiendo
los patrones clásicos dei control inteligente y, particularmente,
dei control borroso: la verbalizaci6n. Otro tanto puede decirse
de las experiencias vividas en cada una de las etapas, pues
coincidencon las resefíadas por otros disefiadores.

7 COMENTARiaS FINALES

".,: ":";i!" " "
Fig. 20 Respuestas a escalóo dei esfuerzo de corte simuladas .

para diferentes factores de escala

Tambi én merece sefíalarse que, sin abandonar en ningún
momento los aspectos conceptuales, la labor deI grupo ha
estado orientada siempre a la realizaci6n, no s610 en las
condiciones de nuestra instalaci6n experimental, sino también
concibiendo los disefíos con la suficiente universalidad como
para su posible introducci6n posterior en el sector de la
máquina .- herramienta. Esto se puede inferir deI "respeto "
mantenido por la integridad de la instalación experimental,al
extremo de que, a pesar de largos anos de experimentos
variados, complicados y exigentes, tras cada grupo de ensayos,
la misma siempre ha quedado apta para realizar tareas
corrientes de .mecanizado en funci6n de otras necesidades del
Instituto , sin mediar trabajos de consideración.

(5)F( s) K n

fr s ) = (0,0285s + lXs + p)

Omitiendo los pasos intermedios, mostramos a continuación
algunos de los resultados alcanzados. En la figura 20 se
muestran las respuestas ante seiíal de escalón correspondientes
a la simulación dellazo de control barroso , considerando para
el proceso el modelo de Rober y Shin y varios juegos de
factores de escala. Para dos valores de ganancia dellazo ( 4,58
Y 1) se obtuvieron las respuestas para dos pares de factores de
escala, el de referencia (1,1) y el calculado por el
procedimiento propuesto por nosotros (0.94,0.34) . Es bastante
evidente la mejoría deI transitorio correspondiente a los
factores resultado dei disefío.

Como comentábamos, sus parámetros (ç,úJn,Kn Ó p,Kn)
varían con a, s , y f .De modo que la única posibilidad que
se nos oferta seria la de elegir un conjunto de puntos de
operación para estas variables y sus correspondientes vectores
de parámetros, tratando de abarcar la más amplia gama de
trabajo posible.

La metodología concebida es dei tipo de disefio por análisis y
puede resumirse así que primero se diseiía el controlador
borroso a partir de criterio de expertos (verbalizaci6n). Luego
se elige un conjunto de modelos Iineales (ecuaciones 4 y 5)
válidos para la más amplia gama de condiciones de
mecanizado. A esto le sigue la deterrninación, por simulación,
deI espacio de valores admisibles para los parámetros KE' KCE

Y GC que aseguren la estabilidad, según el Criterio de los
Círculos Extendido. Finalmente se determinan, dentro de ese
espacio, los valores óptimos de esos parámetros . En nuestro
caso también completaríamos la metodología con la
implementación real y verificación de los resultados dei disefío.

Luego la aplicación de los mismos resultados, en las
condiciones de la instalaci6n experimental real deI lazo de
control borroso jerárquico, se correspondi õ cualitativamente
con la simulaci6n. En la figura 21 se muestran los transitorios
correspondientes aI mecanizado, a 8 mm de profundidad, de
una probeta con perfil escalonado. También aquí se evidencia
de las curvas que la mejor respuesta se corresponde con los
factores de escala óptimos calculados por nuestra metodología.
Esta afmnación se sustenta no sólo en el aspecto de las curvas
sino también en varias cifras de mérito. tales 'eon el valor
absoluto dei error (ME), el error cuadrático medio (MSE ), el
máximo sobrepaso (Mpt), el tiempo de establecimiento (t,) Y
el tiempo de pico (t p ).

16



· 40. SBAI- Simpósio Brasileiro de Automação Inteligente, São Paulo, SP, 08-10 de Setembro de 1999

Los sistemas de medición y control jerárquico se realizaron , sin
excepción, sin invadir ó alterar al Centro de Mecanizado. Los
sensores usados para el esfuerzo de corte y la interacci6n deI
PC con el CNC - PLC fueron implementados sin que mediara
modificación alguna del hardware ó software utilizado
cotidianamente. Aún más, el sensor del lazo .de control se eligió
más por su bajo coste , robustez y rusticidad, más que por sus
prestaciones en la medición. Además 'noimponía condiciones
especiales a la tecnología del mecanizado como tal, todo esto
pensando en la posible futura utilizaci6n en condiciones reales.

Es imposible omitir que en los trabajos mencionados han
participado investigadores de todos los niveles, .desde
estudiantes de Maestria hasta Profesores experimentados de
Espana, Cuba, Argentina, Paraguay y Brasil, .por diferentes
períodos de tiempo y con diferente grado de responsabilidad en
las tareas. La armonía, cohesiõn y espíritu de grupo se sumaron
a las cualidades individuales de esas personas y constituyeron
factores decisivos para los éxitos alcanzados. De igual modo se
cont6 con el indispensable respaldo deI Instituto .de Automática
Industrial, el financiamiento de la CYCIT espafiola, el apoyo
deI Instituto de Cooperación Iberoamericana y del Programa
Iberoamericano CYTED .

Sería bueno comentar también que, aunque en esta conferencia
solamente nos hemos referido a aplicaciones de la l6gica
borrosa , lo cierto es que la labor de este grupo se ha extendido
a otras ramas de la automatizaci6n inteligente. Entre los
trabajos de la época más reciente se encuentran los
relacionados con la aplicación de las Redes Neuronales
Artificiales, especialmente al modelado del proceso de fresado,
con .el objetivo de utilizar estos modelos, tanto para la
supervisión automática, como para esquemas de control
adaptivo con modelo neuronal de referencia. Los primeros
logros en estas direcciones han sido muy positivos.

Finalmente decir que, .el comportarniento de los lazos de
controly modelos borrosos obtenidos, está obviamente para
nosotros entre las cosas más relevantes y agradables de
comentar, pero eso ya está hecho, aI menos en los aspectos
esenciales, en el contexto de este trabajo. El grupo de
investigaci6n sigue adelante con su labor y nuevos logros han
de afiadirse a la cosecha de estos anos.
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ABSTRACT
The Cellular Neural Networks (CNN) model is

now a paradigm of ceIlular analog programmable
multidimensional processor array with distributed
local logic and memory. CNNs consist of many
paraIlel analogue processors computing in real time.
One desirable feature is that these processors arranged
in a two dimensional grid, only have local
connections, which lend themselves easily to VLSI
implementations. The connections between these
processors are determined by a cIoning template,
which describes the strength of nearest-neighbour
interconnections. The cloning templates are space-
invariant, meaning that a11 the processors have the
same relative connections.

In this paper first we describe the architecture
of CNN. Next, a new application of CNN using them
for the 3D scene analysis is studied. .

·KEYWORDS
CeIlular neural networks, associative memory, object
recognition, image sequences, optical tlow.

1 INTRODUCTION
The contrast between artificial and natural

vision systems is due to the inherent parallelism and
continuous time and signal values of the latter. In
particular, the ceJIs of the natural retina combine photo
transduction and colIective parallel processing for the
realization of low-level image processing operations
(feature extraction, motion analysis , etc.) concurrently
with lhe acquisition of lhe ímage. Having coJIected of
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spatio-temporal information from the imagery, there
exist spatial representations of this information that
allow us to extract parameters necessary for 3D object
recognition. The CeJIular Neural Network paradigm is
considered as a unifying model for spatio-temporal
properties of thevisual system [1],[2].

. This paper is organised a foJIows. In Section n
we review briefiy lhe architecture of CNN. In Section
li lhe applications of CNN for low-Ievel image
processing is presented . In Section IV design approach
of CNNs for associative mernories is implemented.
Designing in an CNN can be done in a systematic
manner by a synthesis procedure which stores ali
desired memory pattems as reachable memory
vectors. In Section V we show a new application of
CNNs, when using them for lhe recognition of optical
flow field characteristics. Experimental results are
presented in Section VI.

2 ARCHITECTUREOF CELLULAR
NEURAL NETWORKS
. . CeJIular Neural Networks (CNN) and the CNN

universal machine (CNN -UM) were invented in 1988
and 1992, respectively (1)-[3) .The most general
defrnition of such networks is that they are arrays of
identical dynamical systems, the cells, that are only
10caJIy connected 2. In lhe original Chua and Yang
model each cell is a one-dimensional dynamical
system. It is lhe basic unit of a CNN. Any ceJI is
connected only to its neighbour cells, i.e. adjacent
cells interact directly with each other. Cells not in lhe
immediate neighbourhood have indirect effect because
of lhe propagation effects of the dynamics of the



40. SBAI- Simpósio Brasileiro de Automação Inteligente, São Paulo, SP, 08-10 de Setembro de 1999

network. The cell located in the position (iJ) of a two-
dimensional M x N array is denoted by Cij, and its r-
neighbourhood N rij is defined by

»:ij={Cu Imax{lk-il,ll-jl} S; r; 1S; k S;M, 1S; I S;N}
(1)

where lhe size of the neighbourhood r is a positive
integer number.

Each cell has a state x, a constant external input
U, and output y. The equivalent block diagram of a
continuous time ceIl is ShOWIl in Figure 1. The first -
order non-linear differential equation defining lhe
dynamics of a cellular neural network can be written
as follows :

d x ..(t) 1
C-lJ_=-- x ".(t)+ LA(i,j;k,l) Ykl(t)

õt R IJ CMEN',

. + L B(i,j;k,l)ukl+!
CueN 'ij

y .. (t) =.!. (Ix ..(t) +li-Ix..(t)-11)
lJ 2 IJ lJ

(2)

where xij is the state of ceIl Cjj , XjiO) is lhe initial
condition of lhe cell , C and R conform the integration
time constant of the system , and I is an independent
bias constant.

From [2] Yij(t) = f(x;j(t», where f can be any
convenient non-linear function.

'----L_.... Y'J

Inputs

Figure 1 : Block diagram ofone ceIl.

The matrices A( .) and B(.) are known as
cloning templates. A(.) acts on lhe output of
neighbouring ceIls and is referred to as lhe feedback
operator. B(.) in turn affects lhe input control and is
referred to as lhe control operator. Of cause, A( .) and
B(.) are application dependent. A constant bias I and
lhe cloning templates determine lhe transient
behaviour of the cellular non-linear network. (In
general, the cloniri.gtemplates do not have to be space
invariant, they can be, but it is not a necessity) A
significant feature of CNN is that it has two
independent input capabilities: lhe generic input and
lhe initial state of the cells. Normally they are
bounded by:

IUij (t)I s 1 and IXij (0)1 1

Similarly, if S;1 lhen!Yy(t)! S;1·
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When used as an array processing device, lhe
CNN perforrns a mapping

x..(O)}
I} Yij(t)
Uij(t)

where F is a function of lhe cloning template (A, B, I).
The functionality of the CNN array can be

controlled by the cIoning template A, B, I, where in
2D ceIlular neural network A and B are (2r+ 1) x(2r+1)
real matrices and I is a scalar number. In many
applications A(ij ;k,l) and B(i,j ;k,l) are spaee
invariant. If A(ij;k,l) = A(k,l;i,j), then the CNN is
called symmetrical or reciproca!.

There are two main cases: continuous -time
(CT-CNN) and discrete-time (DT-CNN) cellular
neural networks. The equations for each cell of a DT-
CNNare

xt)= LA(i,j;k,l)yk/k)+ L B(i,j;k,l)ukl+lij
Cu eN ' , Ctle N rlj

Yit)=f( xij(k -1»
f(x) =sgn(x )

(3)

A special cIass of two-dimensionaI cellular
neural networks is described by ordinary differential
equations of lhe form (see 2, [5]).

dx..(t)
lJ L--=-a..x ..(t)+ T.. kl sat(xkl(t )+I..dt lJ lJ IJ, lJ

y ..(t) = sat(x..(t»IJ lJ
(4)

where 1 S; i S;M, 1 S;j S;N, aij=lIRC > O, and Xij and
Yij are the states and lhe outputs of lhe network,
respectively.

{

1.x;j
sat (.x;}= O if -1<.x;j <1

-1 x .<-1IJ-

and satO represents lhe activation function. .
We consider zero inputs (uij ==°for alI i and j)

and a constant bias vector I = [Ill ,!12,.... ,!MNf.
Under these circumstances, we will refer to (4) as a
zero-input non-symmetric cellular neural network
where lhe n neurones are arranged in a M xN array ( if
n = M x N) and lhe interconnection structure is
confined to local neighbourhoods of radius r.

System (4) is a variant of the ànalog Hopfield
model with activation function sat(.), perhaps lhe best
known of lhe associative neural network memories.
The Hopfield networks , in general, are completely
connected. Therefore; ·lhe number of eonnections
seales as the square of lhe number of units . This
presents a serious problem in lhe VLSI
implementation of large networks. This liinitation has
been overcome by adopting both CNN models -
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continuous (CNNs) and discrete-time (DTCNNs)
models - as associative memories [4], [5], [6].

3 CELLULAR NEURAL NETWORK
FOR LOW-LEVEL IMAGE
PROCESSING
The most popular application for CNN has

been in image processing, essentially because of their
analog feature and sparse connections, which are
conductive to real-time proce ssing [1], [8], [9].

A two dimensional CNN can be viewed as a
parallel non-linear two-dimensional filter and have
already been applied for noise removal, shape
extraction, edge detection, etc.

Let us first approximate the differential
equation (2) by a difference equation. Let t =nh,
where h is a constant time step, and approximate the
der ivative of xit) by its corresponding difference
form [1]

I)h)-x,/nh)]=_..!.x,/ lIh)+ LA(i, j ;k,l )y,,(lIh)+
h R CCk./)s N,a,j )

LB(i,j;k,l)J" + I ;j
C(k./>cN, Ci,j)

(5a)
and
Yi/ llh) =O.5(!Xij (lIh)+1H xij ( lIh) - I I) = !(xij (nh»

(5b)
Let

l;j= 'L,B(i,j;k,l ),tk/+/ l$i$M; is is»
C(kJ )EN,li.j )

(5c)
Wc can recast (5a) and (5b) into lhe form

Xi/li + I) = Xij (l1 ) + I,A(i,j; k,I)!(x" (11» + lij]
C R C{ t .l}4< N,(i.i )

(6)
Equation (6) can be interpreted as a two-

dimensional filter for transforming an image ,
represented by x(n), into another one, represented by
x(n+ 1). The filter is non-linear because f(xkl(n» in
(6)is a nonlinear function. Usually, the filter is space
invariant for image processing .The property of the
filter is determined by the parametcrs in (6). To find a
set of parameters ( coefficients, synaptic weights) so
that a network performs according to a given task is
one of the problems in CNN. For the one-step filter in
(6) , the pixel values , Xij(n+1) of an image are
determined directly from the pixel values , Xij(n) in the
corresponding neighborhood Nr(ij) (3 x 3).

Therefore, a one-step filter can only make use
of the local properties of images. When the global
properties of an image is important lhe above one-step
filter can be iterated n times to extract additional
global information from the image. Well know
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property of an iterati ve filter is the so-called
propagation property. This property can be observed
by substituting xij(n) in (6) iteratively down to Xij(O),
which coincides with the input image.

X/li) = L g "ijk/ ( x ,,(O» 1s i s M ; 1s j s N
C( kJ)EN, (i .j)

(7)
Therefore, the propagation property of iterative

filters makes it possible to extract some global
features in images . The image at time t depends on the
initial image Xij(O) and the dynamic rules of the
cellular neural network. Therefore, we can use a
cellular neural nctwork to obtain a dynamic transform
of an initiaI image at any time t.

The template coefficient (weights) of a CNN
which will give a desired per formance can either be
found by design, leaming or mapping. In this paper,
one application of global learn ing approach and one
applic ation of design approach are pres ented. We
investigated var ious visual task using global learning
approach for CNN. Ali variants of global learnin g
algorithms are based on the idea that an cost func tion
is defined which measu res how well the network maps
a set of input images onto the desired output images In
section IV we also show design approach for CNN
associative memory. Design with CNNs [10] can have
many different faces , e.g. programming the network
lo have some desired fixed points or to evolve along a
prescribed trajectory from a given initial condition to
some desired fixed point under con troI of a given
input or specifyin g some desired local dynamics.

Many visual tasks are related to visual
reconstruction and can be cast as optimization
problems. Examples are shape frorn shading, edge
detection, motion analysis, structure from motion, and
surface interpolation. These ill-posed, inverse problem
yield a solution through mínimizatíon techniques.
From Poggio, 1985 [11] (Tablel), we see that various
early and intermcdiate levei computer vision tasks are
obta ined by energy minimization of various
functionals. As shown by Koch [12], quadratic
variational problems can be solved by linear, analog
electri cal, or chemical networks using regularization
techniques, additi ve models , Markov random field
(MRF) . However, quadratic variational principies
have Iimitation s. The main problem is the degree of
smoothness required for the unknown function that is
to be recovered. For instance the surface
interpolation scheme outlined above smoothes over
edges and thus fails to detect discontinuities.

Hopfield and Tank have shown that networks of
nonlinear analog "neurons" can be effective in
computing the solution of optimization
problems.(traveling salesman problem TSP, stereo
rnatching problem [13], [14]. As shown by Bose and
Liang [15], CNN is an analog Hopfield network in
which the connections are limited to units in local
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Table 1: Problems and the Corresponding Functionals

Problem Regularization principie

Edge detection J[(Sf-iY +JJ..tx]] dx

Area based Optical flow f[(i."u+iyv+i,Y +Lly+V,2 +v/)] dxdy

Contour based Optical flow J[(V.N-VNj +{
Surface reconstructlon J[(S. f - d2+ÀVxx +2fx/ + f y/ ))] dxdy
Spatio-temporal approximation f [(S.f -i? +À(Vf.v + fi?] dxdydt

Color 111 y - Ax W+ À Ilpz W
Shape from shading j[(E - R(f,g)Y + Â(rx2+ f/ +g/ + g/)] dxdy

Sfereo f { +À{Vd)2} dxd;

Confours f E snake (v ( s )) ds

neighborhood of individual units with bi-directional
signal paths .

Hopfield's idea was to solve combinatorial
optimization problems by allowing the binary variable
to vary continuously between Oand land to introduce
terms in the energy funclion that forced the final
solution to one of the corners of the hypercube (O,l]N.
Brietly, let the output variable Yi(t) for neuron i have
lhe range O <Yi(t) < 1 and be a continuous and
monotonic increasing function of the internai state
variable xi(t) of lhe neuron i. : Yi = f(Xi) The output is
then given as ( a sigmoid-Iike function) :

1 xi 1
y; = -(1 + tanh-) = - 2x . /2 Xo 1+ e ,'o

where Xo determines the steepness of the gain
function.

The dynamics of the CNN network are
described by a system of nonlinear ordinary
differential equations (4) and by an associated
computation energy function (called the Lyapunov
Function) which is minimized during the computation
process o

The resulting changing equation that
determines the rate ofchange Xij is
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êJxij(t) Xij(t) Lc--=---+ T ·k/ y ..(t)+/..
I) dt R. 1), ' I} I)

I

(8)
where Yi/t) =f(Xi/I))

We replace the sign-type non-linearity in (4) by
a sigmoidal non-line linearity. In this case lhe system
becomes a continuously valued dynamical system
where gradients are well defined and classical
optimization algorithms can be applied.

The Lyapunov function , E(t) , of the cellular
neural network is

(9)
By using an appropriately defined energy

function, stability of the CNN can be proved in the
same way as an analog or continuous Hopfield
network. Hopfield and Tank [16] investigated the
analogy between finding a solution to a given
optimization problem and setting an appropriate
Lyapunov function corresponding to lhe additive
neural model.
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The analog network has two advantages. First
the function E is Lyapunov, while for a digital
network it is not. . Second, deeper mínima of energy
have generally larger basins of attraction. A randomly
selected starting state has a higher probability of
falling inside the basins of attraction of a deeper
minimum,

4 DESIGN OF CNNS FOR
ASSOCIATIVE MEMORIES
The goal of associative memories is to store a

set of desired patterns as stable memories such that a
stored pattern can be retrieved when the input pattern
contains sufficient information about that storcd
pattem. In a first phase some number p of patterns SI1,
I<1l<P, is stored during a learning processoIn a second
phase , the recall step, one of these p patterns (possibly
corrupted by noise) is presented to the associative
memory. Its output must then converge towards this
pattem.

An associative memory can be implemented as
a continuous-time or discrete-time dynamical system

ax- = Fw(x(t), u) OI' x (n +1)= Fw(x(n), u)at
(lO)

parameterised by a matrix W encoding the pattems Sl'·.
The input u can be presented as an initial condition
x(O) and or as an independent input.

The most popular way to store patterns SI' is to
store them as stab le equilibrium points of the N -
dimensional dyn amical system (lO).

A first attempt at developing a design method
for associative memories using DTCNNs was made in
[17] , where the well-known Hebbian mie was used to
determine the connection weights. However, serious
limitations were found relating to the kind of patterns
to be stored. The Hebbian training signal will not
typically be optimal for learning-invariant object
recognition due to erroneous classifications made by
the neuron to spatially similar images from different
objects and spatially dissimilar images derived from
the same object.

We use the synthesis procedure presented by
Liu [5] for the design of a cloning template for CNN .
He considers a class of two-dimensional discrete -
time cellular neural networks described by equations
ofthe form

aXij
- = -Ax.. +Tsat(x..)+/··at . IJ IJ IJ

(11)

A =diag[ab ...,all ]
T = [Tij] represents the feedback cloning

template

/ = [l1l,l12...Imn]T is the bias vector and

lisa(Jij)= O if -I<Jij <1
. -}

sat(xi) = [sat(xll), ....,sat(xmn)]Twith

satO represents the activation function.

Among the synthesis techniques of CNN's for
associative memories, the eigenstructure method
appears to be especially effective. This method has
successfully been applied to the synthesis of neural
networks defined on hypercubes, the Hopfield model
and iterative algo rithms. The key idea is to make a
proper choice of the interconnection matrix T. Next,
we present the synthesis problem and the synthesis
procedure.

. Suppose that P is an asymptotical1y stable
equilibrium point and a=sat(p) is a memory vector of
system (11) with parameters A ,T, and I The synthesis
problem is as follows: Given m vectors in B" (the
desired memory patterns), say CXJ, . .. CXm• How can we
properly choose A,T, and I so that the resulting
synthesised system (Ll) has the properties of an
associative memory [5].

4.1 Synthesis Procedure
We choose vectors pi for i=I, ....m and a

diagonal matrix A with positive diagonal elements,
such that Api = llCXi , where 11 > O, i.e. choose pi =
[P/,...Plli]T with p/a/>I ; i=I, ....m and j=I,..,/l,
A=diag[aJ,...,all] with aj > O for j = 1....,11 and 11 >
max{a;} such that ajp/ = llCX/. We use A=diag[l, ...,I]
and 11= lO.

Compute the n x (m-I) matrix

y= [/ ,....,ym.l] = [CXI-cx"', .... ,cx"'.I_cx",]

(12)

Perform a singular value decomposition of Y =
USVT, where U .and V are unitary matrices and S is a
diagonal matrix with the singular .values of Y on its
diagonal.

Compute T + = [Tij i = L i Ui (Ui)T
(13)

where i=I, ...,p and p = rank(Y)

T ' = [Tij ' ] = Liu\ui)T
Yij= sat(xij) with 1$ i $ m; l$j $ n. (14)

Xij and Yij are the states and outputs of the where i=p+l, ...,n
network respectively, and:

23
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Choose a positive value for the parameter 't and 3. c1assification of these features .
compute

Figure 2 : The strueture of the proeess for
feature selection

The steps in the system are, from top to
bottom:

l.The system begins with a motion sequence of n+I
images (frames) of an object.

5.1 Selecting Feature Vectors for
Recognition
In any pattern recognition problem feature

detection is of utmost importance. The features
extracted from different views must have a reasonable
degree of invariance against shift, rotation, scaIe and
other variations. When an object cannot be identified
on the basis of information about shape, other types of
information will pIay a criticai role - motion, spatiaI
properties (size, location), texture [18], [19] ,[20],[21],
[22], [25] .

image sequence

optical flow

features of tlow
field

rearranged features
of lime series

Our work in the spirit of LittIe and Boyd 23,
24, ísa model-free approach making no attempt to
recover a structural model of the 3D object. Therefore,
it describes the shape of the motion of the object with
a set of features. We derive features frorn dense
opticaI flow data (u(x,y) ,v(x,y». In contrast to LittIe
and Boyd we aim on image sequences of a statie
compIex object, taken by a mov ing camera. We
determine a range of scale-independent scalar features
of each flow image that characterise the spatial
distribution of lhe flow. The features are invariant to
scaIe and do not require identification of reference
points on the moving camera. The flow diagram of the
system that creates our motion features is presented in
Figure 2.

We. use 't=0.95.

Then ai ,....,ci" wilI be stored as memory
vectors in the system (4). The states corresponding
to ai, i=l, ...,m, will be asymptotically stable
equilibrium points of system (11). There are several
advantages using lhe eigenstructure method:

As is well known, the outer design method
does not guarantee that every desired memory partem
will be stored as an equilibrium point (memory point)
of the synthesized system when the desired patterns
are not mutually orthogonal. The network designed by
the eigenstructure method is cap able of storing
equilibrium points, whieh by far may outnumber the
order of lhe network. (For example of a neural
network of dimension n=81 which stores 151 vector as
equilibrium points, refer to [6].

In a network designed by the eigenslructure
method, ali of lhe desired patterns are guaranteed to be
stored as asymptoticalIy stable equilibrium points.
System (I I) is a variant of lhe recurrent Hopfield
model with activation function sat(.) There are also
several differences from the Hopfield model : I) The
Hopfield model requires that T is symmetric. We do
not make this assumption for T . 2) The Hopfield
model is allowed to operate asynchronously, but lhe
present model is required to operate in a synchronous
mode. 3) In a Hopfield network used as an associative
rnernory lhe weights are computed by a Hebb rule
correlating the prototype vectors to be stored, while
the connections in the Cellular Neural Network are
only local. For exarnple, a CNN of the form (I I) with
M=N=9 and r=3, has 2601 total interconnections,
while a fulIy connected NN with n=8 I wilI have a
total of 656 I interconnections.

(15)

5 CELLULAR NEURAL NETWORKS
APPLlCATION IN 3D OBJECT
RECOGNITION SYSTEM
In this section we are now concentrating on an

application of CNN associative memory for 3D object
recognilion, that is based on lhe following idea. WhiIe
the robot is moving from one viewpoint to another to
gather characteristic views of an object, an image
sequence is taken and analysed on the way.
Obviously, such a ' sequence contains a lot of
additionaI information. It implicitly codes the 3D
structure of the object for lhe price of a huge amount
of data. For the reduetion of data and of processing
time, we downsampIe the images in the sequence to a
size of 32x32 pixeIs. The processing of lhe image
sequence consists mainly of three steps:

I . computing the optical flow;
2. extracting features from the flow ;

24
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Figure 3 : Some images ora scqucnce

li I r r r r I
Figure 4 : The u data (x-flow) visualized as normalized gray value images

• !I I
Figure 5 : The v data (y-flow) visualized as normalized moving gray value images

2.The optical flow algorithm is sensitive to brightness
changes caused by reflections, shadows, and
changes of ilIumination, so we first filter the images
by a Laplacian of Gaussian to reduce the additive
effects .

3.We compute the optical flow of the motion sequence
to get n images (frarries) of (u, v) data, where u is the
x-direction flow and v is the y-direction flow. We
use the method presented by Bülthoff, Liule, and
Poggio [23]. The dense optical flow is generated by
minimizing the sum of absolute differences between
image palches. We compute the flow only in a box
surrounding the object. The result is a set of moving
points. Let T(u, v) be defined as:

T(u, v) segments moving pixels frorn non-moving
pixels.

4.For each frame of lhe flow, we compute a set of
scalars that characterizes the shape of lhe flow in
that frame. We use ali the points in the flow and
analyze their spatial distribution. The shape of
motion is the distribution of flow, characterized by
several sets of rneasures of the flow. Similar to Little
and Boyd, we compute the following scalars:

centx : x coordinate of centroid of moving region
centy : y coordinate of the centroid of moving region
wcentx : x coordinate of centroid of moving region
weighted by I(u, v)1
wcenty : y coordinate of centroid of moving region
weighted by I(u, v)1
dcentx = wcentx - centx
dcenty = wcerity - centy
aspct : aspect ratio of moving region
waspct : aspect ratio of moving region weighted by
I(u,v)!
daspct = aspct-waspct

fI,T(u,v) =
0,

ifl(u, v)1 I
otherwise

uwcentx : x coordinate of centroid of region weighted
by Iui
uwcenty : y' coordinate of centroid of moving region
weighted by luI
vlVcentx : x coordinate of centroid of moving region
. weighted by Iv 1

vwcenty : y coordinate of centroid of moving region
weighted by Iv I
5. Each image Ij in a sequence of n images generates
m=l3 scalar values, sij, where i varies from 1 to m,
and j from 1 to n. We rearrange the scalars to form
one time series for each scalar - S;=[Sil, ...,Sin]'

These time series of scalars are then used as
feature vectors for the classification step, which is
implemented by usíng a Cellular Neural Network.
Figures 3-5 show some images of a sequence and
some flow images. Figure 6 visualizes the . feature
vector of the whole sequence,

Figure 6: Visualization of the feature array, one
column for each time series Si

lt can easily be seen in Figure 6 that obviously
several features are strongly correlated.
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6 EXPERIMENTS
A series of experiments was done using a set of

images of the Columbia image database. This database
consists of image sequences of objects, which were
placed on a turnlable when tak.ing images every 5°.
The background is uniform and the objects are
centered. To speed up the fIow computalion and to
handle the amount of data, we reduced the image

resolution to 32x32 pixels and used only every second
image. Thus, our 'irnage sequences consist of 36 low
resolution images taken every 10°. Tlie features of the
image sequences of ten different objects of lhe
database were used. Fig. 7 shows the learned objects.
Fig. 8 shows an image sequence of object number two.

Figure 7 : Images of the ten objects

Figure 8 : Image sequence of object number two

object I object 2 object 3 object4 object 5

Figure 9 : Features of tive test objects shown as gray value images
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The resulting feature vectors for the time series
of the feature vectors of five objects are shown in
figure 9 . For a better visualization they are shown as
normalized gray images. We show the different
features as described in sect. V in x-direction, the time
in y-direction. One can see that they form
characteristic patterns that are used for an
unambiguous recognition of these objects. The
associative memory is used to restore incomplete
sequences and to classify them. Obviously,
recognition of a previously learnt object would not be
a problem at ali, since the CNN is designed such that
each stored feature vector x, is an equilibrium point of
theCNN.

In our experiments we wanted to measure the
infIuence of two important parameters: what happens
if the object is not correctly centered in the images and
how sensitive is the system to noisy input images?

Thus, we modified the image sequences by
translating the objects by t pixels in x- and y-direction
each and by adding a random uniformly distributed
noise of maximal value n to each of the images. In our
test t varies from O to 6 and n varies from O to 30.
Consider, that the images are only of size 32x32
pixels. Thus a translation of the object of up to 20% of
the image's size is possible . For each value of the
parameters (t, n) the experiments were repeated four
times - the noise was of random nature. Table 2
shows the achieved recognition rates for our test
objccts.

Table 2 : Recognition rates for varying
translation and noise

Translation t noise n recognition
(pixels) rate (%)
O O 100,00
O 5 97,50
O 10 92,50
O 15 87,50
O 20 65,00
O 25 60,00
O 30 62,50
2 O 100,00
2 5 100,00
2 10 92,50
2 15 87,50
2 20 67,50
2 25 87,50
2 30 85,00
4 O 100,00
4 5 97,50
4 10 87,50
4 15 82,50
4 20 72,50
4 25 65,00
4 30 65,00
6 O 80,00
6 5 97,50
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Translation t noise n recognition
(pixels) rate (%)
6 10 77,50
6 15 72,50
6 20 72,50
6 25 55,00
6 30 57,50

In addition, Fig. 10 shows the average
recognition rates for t < tI and n < n. .

WI

" 00E
.g m·2

[ I'il
'l:'

Figure 10: Average recognition rates ofthe CNN

In addition, we compared the CNN associative
memory to a nearest neighbor c1assifier. The
Euclidean distance was used as the distance measure
between the feature vectors. The main disadvantage of
the nearest neighbor classifier compared with an
associative memory is that it relies on a distance
measure that holds no information on sub-patterns and
the kind of distance between two different feature
vectors.

Thus, the recognition rates of the nearest
neighbor classifier are below those of the CNN
associative memory. Fig. 11 shows the achieved
recognition rates for the nearest neighbor c1assifier.
Fig. 12 compares the recognition rates for a fixed
value of t and variable noise n.

Figure 11 : Recognition rates of the nearest
neighbor c1assifier
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m . ' a .a _
noísen

Figure 12 : Recognition rates of CNN and NN for
constant translation t and variable noise Il

Further experiments will be done concerning
different resolutions of the images and concerning
variable lengths of the image sequences.
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7 CONCLUSION
We have presented applications of CNNs, in

image processing and 3D object recognition. The
systematic steps towards design and learning with
CNNs provide powerful techniques for finding the
template coefficients (synaptic weights) to perform a
desired task. The nearest neighbour interactive
property of CNN makes them much more amenable to
VLSI implementation.
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ABSTRACT
This contribution is intended to review briefly concepts

and methodologies in hierarchical control with special
emphasis on tools that exploit "intell ígent" soft computing -
fuzzy !ogic, neural nets and genetic a!gorithms - technologies.
New platforms are presented that build upon leveIs of a
hierarchy starting with high-level supervisory functions that
include situation awareness , diagnostics, fault-tolerant routines,
etc. and proceedíng to middle-level coordination and
optimization algorithms that decide upon optimum set points or
trajectories for low-level controllers . Examples are discussed
focusing on the application of these technologies to complex,
large-scale dynamic systems; among others, an automotive
transmission system, autonomous vehicles and industrial
processes are vicwed as potential testbeds. The dynamic
interplay between fuzzy logic and other soft computing
methods and system-theoretic approaches is highlighted.
Hierarchical intelligent control holds great promise in
addressing complex control issues that have presented major
challenges to system designers and control engineers.

1 INTRODUCTION
A great promise for soft computing technologies lies

ahead as the potential enablers of robust and reliable
hierarchical control architectures. They provide a necessary
link -in the inforroation-computing-communications triad that
will forro the basis for the realization of truly autonomous and
intelligent systems. True autonomy requires, indeed, versatility
and flexibility for both the designer and the implementer or
practitioner so that the overall system - plant, controller,
human operator, etc. - 'exhibits such intelligent attributes as
fault-tolerance, adaptation , learning and self-organization.
Large dimensionality, disparate time scales, conflicting
objectives and large-grain uncertainty that typically accompany
modem complex engineered systems and processes are the
primary drivers for new and innovative hierarchical control
technologies. · We will be witnessing the development and
implementation of software enabled architectures that will
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supervise, coordinate and control a multiplicity of tasks
ranging frorn data management and sensor fusion to scheduling
and planning, diagnostics, prognostics and condition-based
maintenance, mode selection and switching, coordination .of
subsystem interactions, optimization of multi-objective criteria
to produce the "best" set points or trajectories for low-level
controls and the effective integration of human experience and
expertise ínto the automation functional ities. New and
innovative methodologies are needed to integrate efficiently
and effectively the hardware/software interface. Advances in
hardware technologies have not been matched in many cases
by the requisite software developments. An integrated
.approach to the design of control software routines and their
implementation platforms will assist to resolve persistent
problems in noncompatibility and inferior performance.
Prophetic pronouncements for plant-wide and enterprise-wide
integration have been widespread of late. Their limited utility
though on the manufacturing or production floor suggests an
awareness of what we would like to achieve, but the road
towards that goal is "fuzzy" at best. True plant or enterprise-
wide integration through automation will require a blend of
conventional and soft computing tools while the underpinnings
will be supplied by an active interplay of all the constituent
components of the information-computing-communications
triad. Recent advances in each one of these technologies offer
the great promise. Hierarchical control architectures that blend
numerical and symbolic manipulations offer a viable platform
to interweave them optimally. A multitude of civilian and
military application domains wait these exciting developments
so that this new era in control may be brought to practice.

In recent years, considerable research work has been
devoted to hierarchical control and, more recently, this activity
has focused on the utility of soft computing or hybrid
analyticallintelligent methodologies to address problems of
supervision, coordination and control for complex, large-scale
engineered systems. Within a typical hierarchical structure, a
subsystem "coordinates" the leveI below it and is controlled or
coordinated by the levelabove it [1]. A hierarchical system
consists of severa! decision-rnaking components and has an
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overalI goal which is distributed among all its individual
components. The leveis of lhe hierarchy exchange information
(usually verticalIy) among themselves in an iterative mode and
as the levei increases, the time horizon increases, i.e. lower
levei components or modules are usualIy faster than their
higher-level counterparts. A variety of basic structures for
hierarchical (multilevel) systems have been proposed: In lhe
multistrata hierarchical structure, levels are called strata and
lower-level subsystems are assigned specialized tasks; in a
multilayer hierarchical structure, the first layer acts as lhe
regulation or direet control layer folIowed by optimization,
adaptation and self-organization functions; a multiechelon
structure consists of a number of subsystems situated in leveis
such that each one can coordinate lower-Ievel units while it is
itself coordinated by a higher-Ievel unit. Among lhe particular
tasks of higher-Ievel echelons is conflict resolution in
achieving specified objectives.

The hierarchical control literature is rich in significant
contributions over lhe past decades . Major advances have been
reported in establishing a theoretical foundation for this area of
control systems, defining architectural configurations and
suggesting implementation means. Important applications
have surfaced in a variety of criticai areas ranging from
robotics and motion control to aerospace and manufacturing,
among others. In this brief overv iew, we risk lhe danger of
ornitting some major references - we apologize, therefore, to
our colIeagues and lhe readership for such omissions are not
intentionaI. Since the emphasis of tbis article is on
"intelligent" approaches to hierarchical control and particularly
fuzzy logic and other soft computing based techniques,
reference is lirnited to major contributions only that provided
lhe initiaI impetus and laid lhe groundwork for further
advances in this field. Albus and his co-workers [2-4]
introduced a hierarchical architecture for real-time sensory-
interactive control of robots, machine tools, inspection
machines, and materiais transport and inventory systems.
Computer-aided design , computer-aided process planning, and
management information systems make up the top level in lhe
hierarchy, where the highest levei goals are selected and the
longest-range planning horizons exist. Commands and goals
generated at this highest level are decomposed tltrough a series
of leveis until at the lowest leveI a series of drive signals are
generated and fed to individual actuators on robots, machine
tools, and other equipment. Feedback from sensors and from
the control hierarchy itself are used at alI leveIs to produce
real-time goal seeking behavior. Intelligent behavioral aspects
inspired Albus' development of lhe Cerebellar Model
Articulation Controller (CMAC) in lhe mid-seventies [5]. The
CMAC was originalIy developed for adaptively controIling
robotic manipulators on-line by emulating the functioning of
the cerebellum. Saridis and his colIeagues developed a novel
theory, defined as Hierarchically Intelligent Control, to
organize, coordinate and execute in a tree-like structure
antltropomorphic tasks with minimum supervision and
interaction with a human operator [6-8]. The control
inteIligence ís ' hierarchicalIy distributed according to ' lhe
Principie of Increasing Precision with Decreasing InteIligence,
evident in ali hierarchical management systems [9]. AntsakIis'
research team promoted lhe theory of hybrid systems where a
continuous state system is controlIed using a discrete-state
supervisory controlIer [10]. The theory addresses some
important issues of how to extract higher-Ievel abstract models
from more detailed ones . Meystel expanded upon such
cognitive properties of intelligence as generalization, focusing
attention, and combinatorial search in dealing with problems of
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uncertainty [11]. He used lhe concept of nesting in applying
recursively .the procedures of multiresolutional knowledge
processing at each levei of the control hierarchy. Werbos'
work has contributed to a better understanding of neurocontroI
approaches and their relationship to intelIigence [12]. The
early '90s has witnessed a flurry of activity in ' bierarchical
control employing neuro-fuzzy tools stemming from Nagoya
University and MfTI1 and Ied by Fukuda and Shibata [13-14].
The authors introduced a hierarchical control scheme for
robotic and mechatronic applications that has three leveis:
learning levei, skill levei and adaptation level , The first one
manipulates symbols to reason logically about control
strategies , the second produces control references while lhe last
one is used to actually control robots and other machines.
Rueda and Pedrycz developed a design method for fuzzy
hierarcbical controlIers where structure involves two leveis of
control, namely a coordination levei and an execution levei
[15-16]. At the coordination levei, a fuzzy controlier identifies
the status of lhe system under control and activates appropriate
local controI modules, Iocated at lhe execution level.
Significant advances in lhe utility of fuzzy logic techniques
toward lhe hierarchical control of complex industrial processes
have been reported by Bonissone and his GE colIeagues [17-
19]. The application domains include turboshaft aircraft
engines, load cycling of steam turbines, steam turbine start-up,
resonant converter power supply control, etc. The authors
emphasize lhe role of fuzzy logic in the development of
supervisory strategies. Cost/complexity trade-offs " are
considered and the factors ·that led to lhe use of fuzzy
controlIers in these applications are described. Their approach
uses a two-Ievel hierarchy to control a turbine during load
cycling: the higher levei is implern énted as heuristic turbine
control mies that minimize a long term cost function . A model
based optimal controlIer occupies lhe second levei; the
controller calculates optimal actuator positions required to
track lhe desired power demand at minimum cost. The GE
work has been a motivating factor for researchers in this area
by highlighting lhe potential advantages and the "proper" ·use
of fuzzy logic techniques in addressing control issues for
complex engineered systems. Many other researchers over the
past decade have contributed substantialIy towards the
development of intelligent hierarchical control frameworks or
lhe application of these methodologies to a variety of control
problems.

The remaining of this article is devoted to work
conducted at the Georgia Institute of Technology in
hierarchical inteIligent controI. We present a framework
motivated cprimarily by industrial needs and driven by
applications in the control of complex dynamical systems .
References are made to application domains where such
methodologies have proven to provide acceptable results or
may compleinent efficiently other conventional approaches.
The hierarchical framework follows along the pioneering
research referenced previously but the aIgorithmic
developments capitalize upon a blend of analytical and
intelligent techniques by combining, where appropriate,
numeric and symbolic manipulations.

2 THE HIERARCHICAl INTElllGENT .
CONTROlARCHITECTURE
Composite, integrated systems have presented major

chalIenges to system modelers and control designers as it
concerns lhe representation and eventual control of interacting
component or subsystem behaviors, lhe coordination of
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component control transitions and lhe integration of such
functionalities as failure detection and recovery into an
underlying theoretical framework. For such classical testbeds
as an autonomous helicopter or lhe powertrain dynamics of a
vehicle, lhe lack of a . generic and integrated approach to
modeling, control and performance assessment has resulted in
ad hoc techniques wherelhe subsystem behavior is treated in a
classical or "modem" setting and component interactions are
viewed hierarchically in terms of heuristic decision roles lhat
accommodate, lhrough experience, transitioning of control
laws. Classical large-scale system lheory has attempted to
address lhese problems more formally but has been forced to
consider such unrealistic assumptions as weak couplings, for
example, in order to arrive at "elegant" solutions. More
recently, soft computing and other "intelligent" approaches
have been explored as means for modeling and control of
complex systems lhat possess large-grain uncertainty,
nonlinear dynamics, large dimensionality and disparate time
scales.

Consider the automobile, for example. The traditional
approach has been to break this highly complex, multi-input,
multi-output, nonlinear, time-varying system into several, often
independent task-specific subsystems. Concepts of integrated
vehieIe dynamics and control began to surface only in lhe past
years when ABS and traction control first appeared in
affordable, mainstream vehicles. Integration here must start by
assessing lhe driving environment and interpreting driver
intentions since the ultimate goal is to increase driver
satisfaction, in lhe form of safety, comfort, fuel economy and
performance. In the papermaking industry, demand-based
production requires that grade changes be made smoolhly and
quickly. The current practice is for grade changes to be made
slowly to avoid large transients. Grade changes affect lhe
papermaking process lhroughout the system, from lhe pulping
area to the drying area. Large volumes and multiple feedback
loops result in process variations that are difficult to control,
cause considerable losses and may even lead to creeping
changes. Stabilizing such processes after a grade change or an
upset is primarily an ar! relying on lhe operator's experience.
The complex interactions among lhe various subsystemsme áns
that the operator's instincts may not always produce lhe correct
control action. For our final example, consider an Unmanned
Aerial Vehicle (UAV). A small UAV with limited payload
capabilities is not currently capable of performing a mission in
an autonomous or even semi-autonomous manner under
uncertain environmental conditions. Current
software/hardware platforms which are small enough to be
carried on-board a UAV are not able to perform lhe
computationally intensive requirements of system monitoring
and control reconfiguration needed for autonomousoperation,

Figure 1 depicts a hierarchicallintelligent control
architecture that integrates high-level functionalities such as
mode selection, diagnostics, fault-tolerant control, etc. with
middle-Ievel coordination routÍnes aimed at optimizing control
set points and trajectories or facilitating mode switching and
reconfigurable control as well as low-level control activities.
This hierarchical!hybrid architecture for modeling and control
of complex interacting systems combines notions from
nonlinear dynarnics and soft computing. Although a particular
process is depicted in Figure 1 for iIlustrationpurposes, generic
aspects of this hierarchical melhodology are applicable to a
wide variety of industrial and manufacturing processes. Basic
elements of the same hierarchical structure are also shared by
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sueh complex dynarnical systems as UAVs, aircraft,
automobiles, gas turbines, etc. System-specific requirements
are addressed wilhin the leveIs of the hierarchy since the
modular architecture allows for reconfigurable software and
hardware in a plug-and-play mode. The highest leveI is
occupied mainly by supervisory functionalities lhat perform a
variety of tasks from planning and scheduling to diagnostics
and fault-tolerant controI.

This leveI offers also a communication link with lhe
operator for monitoring and scheduling purposes. Some of its
functions entail long time horizons - planning and scheduling,
for example - while olhers may operate on a real-time basis
such as diagnostics and reconfiguration routines. The key
attribute of intelligent behavior at this leveI is lhe control
responsiveness to large-grain uncertainty. It must possess lhe
ability to sense both external and internal events - failure
modes, environmental effects, threats and obstacles, etc. - to
assess the current status of lhe system operation as a result of
such disturbances and to take appropriate action in order to
maintain an acceptable leveI of performance during an
emergency. Assuming a supervisory role for the entire system,
lhe top leveI can be cast as an expert system using fuzzy logic
techniques. It implements the autonomous control logic that is
required to interpret operator commands, assess the state of lhe
system and the environment, and resolve conflicting criteria
whenever they arise. In addition to possibility lheory, it
employs Dempster-Shafer lheory to address effectively issues
of uncertainty and conflict resolution. Moreover, learning and
adaptation algorilhmsmay provide this leveI with lhe ability to
improve lhe system's performance as new situations arise - the
comerstone of intelligent system behavior. The high-level
supervisor needs information on which to base decisions.
Some of this information comes directly from sensor feedback.
The task of aggregating, processing, and validating sensor data
is dedicated to a sensor fusion or integration module which is
designed to make intelligent decisions about sensor and
component failures and to filter out those system attributes or
features lhat are necessary for furlher processing. The fusion
algorithm is based on concepts of active perception and logical
decision-making so that lhe end result is "greater" than lhe
individual sensor contributions. Finally, by evaluating the
available information, the high-Ievel supervisor decides upon
an appropriate course of action, in lhe form of a mode, for the
lower leveI of lhe hierarchy. This made is an operating
characteristic or metric around which lhe middle-level
coordinator optimizes its performance. The main funçtion of
lhe middle-Ievel coordinator is to provide lhe low-Ievel
controllers with set-points, reference values, or trajectories
needed to complete successfully a mission or task. The
middle-level coordinator is criticai to lhe performance of any
integrating strategy. It is lhe function of this module to
coordinate lhe subsystem activities, to blend or "mix" their
contributions appropriately, to resolve conflicting criteria, and
lhen to provide low-level controllers wilh optimum set points
or control trajectories so lhat lhe overall control objective is
achieved. The low-Ievel controllayer of the hierarchy is fairly
self-explanatory. This levei can use relatively simple,
individual feedback controllers (pID, LQR, etc.) to achieve
required set-poínts and trajectories specified by lhe mid-level
controller. Fuzzy logic routines may also be employed at lhis
levei providing for a uniform and integrated software platforni.
In most cases, the control action will be an input signal to an
actuator or a status signal updating a visual display for human
interaction.
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Figure 1. The hierarchical approach

3 THE ARCHITECTURAL MODULES - AN
ILLUSTRATIVE ExAMPLE
The hierarchical control architecture outlined in lhe

previous section will be illustrated with a specific example
taken from the automotive arena [20]. We will comment
briefly on other application domains highlighting the generic
aspects of the approach but also pointing to system-specific
requirements. A variety of transmission devices have been
proposed since the invention of the automobile aimed at
transferring efficiently and smoothly the mechanical power of
lhe engine to the drive wheels. A particular mechanism that
employs the continuous range of gear ratios between low and
high gears, known as Continuously Variable Transmission
(CV1) , has drawn a great deal of attention from the vehicle
manufacturers. The CVT system consists of a primary pulley
indirectly linked to the engine through a torque converter, and
a secondary pulley leading to the final drive gears and wheels.
Two pressures, the primary and .secondary pressure, are
associated with . the primary and secondary pulleys,
respectively. The secondary pressure is equal to the line
pressure of the CVT system, while the primary pressure is set
by a valve to be commanded by an electronic engine controller.
The primary pressure control is directly related to the
difference in pressure between the primary and secondary
pressures. Since it is this pressure that drives the dynamics of
the hydraulic system, the control objective is to specify . the
ratio of the primary pulley speed to secondary pulley speed by
means of primary pressure solenoid valve counts.

The control of CVTs offers unique challenges to
system designers and control practitioners: the CVT dynamics

are strongly coupled to other major powertrain systems-engine,
load, etc.; the system itself is highly nonlinear and its
constituent components, hydraulics, electromechanical,
mechanical, etc., are poorly understood, ill-conditioned and
highly nonlinear; accurate first-princíple models are not
available and existing data usually do not cover the dynamic
operating range of the CVT; finally, lhe CVT's dynamic
behavior extends over a considerable range necessitating
methodologies and tools that go beyond single linearizing
strategies. Moreover, the vehicle's operation entails two very
complex ingredienls: the driver and lhe driving environment.
Any "control" strategy for powertrain dynamics that does not
account for these two important factors is shortsighted and
bound to result in non-optimum policies.

In recognition of these major challenges, a
hierarchical "intelligent" control strategy is deemed to be
absolutely essential in order to integrate multiple, and in most
cases conflicting, objectives, to incorporate lhe driver's
intentions and the driving ·conditions and to facilitate
effectively subsystem couplings. The highes t leveI of lhe
hierarchy involves intelligent functionalities to assess the
driving environment (and the driver' s intentions) and to report
its fmdings to the middle leveI; the latter takes into account
physical and operational constraints and generate s an optimum
(with respect to fuel economy and driveability) policyfor the
CVT's gear ratio; the lowest leveI is charged with the
responsibility to carry out effectively and robustly the desired
ratio trajectories.
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The high-level module is designed to be a simple and
conservative decision tool: based upon measurable vehicle
parameters, it determines and classifies the driving
environment. Employing fuzzy logic techniques, it decides
upon two operational modes: one to differentiate between
normal mode and cruise mode, and the other between flat road,
up mountain and down mountain. The algorithm computes
from real-time data the average vehicle speed and its variance;
next, it generates histograms for these variables and converts
these histograms to fuzzy membership functions ; an inference
engine decides upon normal 01' cruise mode using a
conservative threshold. To delineate between flat road, up
mountain and down mountain conditions, the load torque and
its deriva tive are estimated using a polynomial neural network
with vehicle speed, vehicle acceleration, throttle angle and gear
ratio as the inputs. Outputs of the high-level module are passed
to the mid-Ievel module, where the optimum CVT ratio profiles
are computed.

The mid-level module is formulated as a constrained
optimization problem. The optimization objective is to
minimize fuel consumption .while satisfying constraints
designed to incorporate both driveability concerns and physical
limitations of the CVT system. The solution to lhe
optimization problem yields a desired ratio that is a function of
throttle input and the vehicle load. Defining a horsepower
reserve function, analogous to the engine's available torque
margin , it serves the central role of providing both a desirable
and consistent vehicle response to throttle inputs. Information
from the high-level module - in the form of a cruise condition
variable - is used to modulate the required horsepower reserve,
thereby allowing greater fueI economy in driving conditions
that are identified as nearly steady-state.

A fuzzy logic controller is designed to controI the primary
pressure of the continuously variable transmission. Fuzzy
logic methods offer advantages in this case, since they provide
for nonlinear control, are robust against parameter variations,
and do not require accurate mathematical models. The
extended dynamic range of theCVT and its nonlinear character
dictate a dual globalllocal approach to lhe problem. The
operating envelope of the CVT is viewed in state space as
consisting of a finite number of cells, where the application of
a control input transitions the controlled system from one cell
to lhe next. Invariant and switching trajectories are effected in
this global sense via a fuzzy logic controller. Within a
particular cell, lhe CVT dynarnics may be approximated .via

linearized equations and a linear control law may be designed
to accomplish this task, The structure and parameters of the
global fuzzy logic controller are designed via clustering
techniques and through lhe utility of a Genetic Algorithm (GA)
as lhe optirnizing vehicle. Using the proposed method, the
controller is robust against parameter variations, simple to
implement, easy to augment, and well optimized. Also by
choosing initial values from a suitable fuzzy model, lhe
convergence time of the genetic algorithm is improved
substantially.

The decision logic for the high-level module employs
intelligent techniques to determine the modulating effect on the
CVT control. for different driving environrnents. The basic
hypothesis is that an optimum driving mode will be decided
upon when lhe vehicle operates in CVT mode which will be a
compromise between performance and fuel eeonomy while it
meets emission constraints. The normal mode will correspond
to a certain engine speed profile under both transient and
steady-state conditions. These developments, as well as the
gear ratio profiles, belong to the coordination leveI. A fuzzy
model is developed using typical data derived from an actual
vehicle being driven under various road conditions. The
breakdown into (1) normal, (2) cruise, (3) mountain up, and (4)
mountain down is employed only to designate clearly
delineated driving environments and they do not constitute lhe
output of the high-level module. The aetual output of this
module is a modulating signal (in the form of fuzzy and crisp
numbers as a result of the decision logic) which will modulate
01' modify the normal engine speed and ratio profiles to account
for prevailing envíronmental conditions.

The high-level module consists of two parts: The fust one
determines lhe road conditions according to normal and cruise
mode. In the second part, the road conditions are determined
as mountain up and mountain down road driving conditions.
We will demonstrate the algorithmic developments by focusing
attention on the decision logic for normal and cruise modes.
The second part follows along similar Iines. Figure 2 depicts
the basic structure of the fuzzy decision logic for normal and
cruise modes. The EPAiFTP75 drive data is used to train the
mode\. Figure 3 shows the typical profíle for city and
expressway driving. Note the distinct characteristic responses
for throttle angle and gear ratio. The first 10 minutes of each
data set are used to test the model while lhe next 50 minutes
are used to train it.

c " "Preprocess Rule Base
e Stochastic Frequency tProcess Ana1ysis Generate Normal

J• jIII • • Fuzzy Defuzzify
Average Fuzzy Decision - Cruise. (Histogram) Templates. Variance Logic (Energy)

<, '- ./

On-Ilnc Preprocess
Data
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Speed . Average
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OIT·lin
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Figure 2. The structure of the hígh-Ievel module for normal and cruisc modes
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Figure 3. Data for city and expressway driving.

40 i

Figure 4. Vehicle speed profiles and histograms.

In a pre-processing step, the average and the variance of
the vehicle speed are computed at each minute. Next,
appropriate histograms are generated from which possibilistic
distributions (fuzzy membership functions) of the average
speed .and its variance are computed. Figure 4 shows the
vehicle speed profiles and their corresponding histograms. A
generalized bell-shaped fuzzy membership function is
employed in order to convert the histograrns to possibilistic
distributions. On-line testing with the one-minute data window
is conducted using the profiles ofFigure 5.

The weighted degree of certainty in city and expressway
driving is also shown in this figure. Weights are assigned since
speed information is more important than variance under city
driving conditions. The opposite is true, of course, for
expressway driving. The decision roles are of the form:
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Rule I : IfSpeed is Low and Variance of Speed is Big

Then Degree (City Driving) is Big (Speed is more

important than Variance)

Rule 2: If Speed is High and Variance of Speed is Small

Then Degree (Expressway) is Big (Variance is more

important than Speed)

Rule 3: IfDegree (City Driving) is Above Threshold

Then City Driving Mode EIse Normal Mode

The CVT gear ratio controller is designed on the basis of
the parallel distributed compensation (pDC) melhod, where
nonlinear global control is achieved by a set of linear local
controllers [21, 22]. The concept of this approach is to design
a local controller for the corresponding mie of a TSK fuzzy
model and then use fuzzy logic to smoothly blend each control
rule over lhe entire operating range. Since the consequent parts
of lhe TSK fuzzy model are described by linear state equations,
linear control lheory can be used to design lhe consequent parts
of a fuzzy controller. The state space is partitioned fírst into a
finite number of cells using a clustering melhod and the local
linear system is described as:

X=Ax+Bü+d

Rule 4: If Degree (Expressway) is Above Threshold And

Monotonically Increasing for 2 Min

Then Expressway Mode EIse Normal Mode

Since the middle-level module requires a conservative
estimate of the driving environment, the driving mode
detennination is passed on from its high-level counterpart after
a hard threshold is applied to the fuzzy dec1aration.

The middle-level optimization and coordination activities
are crucial to the success of the hierarchical control philosophy.
The objective of lhis leveI is to find the desired CVT ratio lhat
minimizes fuel consumption over the entire range of engine
power output while satisfying horsepower reserve and other
system-specific constraints. Solution of the constrained
optimization problem leads to an optimum engine speed or
gear ratio schedule. We will not elaborate further on the
middle-level functions; we should emphasize though, the
significance of their mission in linking high-level decision with
low-level controls,

here x is the state vector, u is lhe input and d is lhe disturbance.
The state space has been divided into overlapping fuzzy
regions. The global model consists of a set of fuzzy mies of
the Takagi-Sugeno variety. Each role is ofthe form:

Rulei: If xisL; andu , thenx = Aj +Biü+di (1)

where i =1,2. . .,n, and n is lhe number of roles and
number of operating points at the same time; Lj s are fuzzy sets
centered at the j-th operating point.

The inference performed via lhe Takagi-Sugeno model is
an interpolation of ali lhe relevant linear models. The degree
of relevance of a linear model is determined by lhe degree the
input data belong to lhe fuzzy subregion associated with the
given linear mode!. These degrees of relevance become the
weights in the interpolation process o

Given a pair of (Xi,Ui), the final output of the fuzzy system
is:
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Thus, the Iocallinear controller is
iWi{Aix+Biu +di}

_

where, KJ and K2 take fuzzy vaIues. The control objective is to
find KJ and K2 that minimize the sum of the absoIute error
(SAE)

where
N

SAE= Ilem(k)1
k=\ .

(4)

IlJ .) is the grade of membership of the input variabIes,
and Wi is the matching degree 01' RuIe Ri.

The CVT ratio controI structure is a singIe-input, single-
output feedback system with primary pressure the system input
and gear ratio the output. The fuzzy controller is represented
as:

Rulei:If eis A/Then p/ =K/e(k)+K2
i

Where AI is the j -th membership function of the error
e(k)==r(k)-y(k).

The controI parameters are determined using the paralleI
distributed method and are optimized via a genetic algorithm.
Figure 6 depicts the modeI output, the error and the controller
output with optirnized parameter settings. The TSK fuzzy Iogic
method is robust against parameter variations, simple and easy
to understand and impIemcnt. Compared to other techniques at
this lowest level 01'.the hierarchy, fuzzy Iogic offers a viabIe
and effectivc control strategy.

u(k)=K1*e(k)+K2 y(k)=a1*u(k)+a2*u(k-1)+a3*y(k-1)+a4
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(a) reference and CVT output trajectories

5
OL------L.----...I.------'------'------L-----'
O

302510 15 20
(b) errar e(k)=r(k)-y(k)

5
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O
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Figure 6. The model output (a), the error (b), and the controlIer output (c) after optimization.
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4 OTHER APPUCATION DOMAINS subprocesses , to determine the optimal operating conditions for
The pulp and paper industry offers unique opportunities each subprocess that maximize yicld, and to control the overall

for the application of hierarchical control technologies. In the system. A two-Ievel hierarchy has been implemented where
papermaking arca, for example, an intelligent hierarchical optimizing global techniques generate set points for a low-Ievel
control strategy may be developed to automate and assist start- controllers. A polynomial fuzzy neural network construct is
up, grade transitioning and upset-managernent operations. employed for modeling and control purposes. The
Dernand-bascd paper production requires that grade changes be optimization task is carried out on the basis of a fuzzy model ,
made smoothly and quickly. Current practice is for grade which constitutes the objective function . The latter is defined
changes to be made slowly to avoid large transients; however, as a cause-effect relation in a chain structure . A hybrid genetic
grade changes affect the papermaking process throughout the optimization algorithm generates, finally, optimum ser points
system , from the pulping area to the drying area. Large for low-level controllers.
volumes and multiple feedback loops result in process We are witnessing, over the recent past , an increased
variations that are difficult to control, cause considerable losses interest and activity in unmanned autonomous vehicles. Such
and may even lead to creeping changes. Stabilizing such aerial, ground and undersea vehicles are finding numerous
processes after a grade change or an upset is primarily an art civilian and military applications. The concept of an
relying on the operator's experience. The objective of a autonomous platform performing surveillance or scouting
hierarchical approach is to develop a control system (including operations, exploring hazardous environments or rescuing tasks
hardware and software) that reduces process variation; is attractive since it avoids exposing human life to such
provides expert, automated assistance to operators and process dangerous situations. Autonomy irnplies, of course,
engineers in managing transient conditions while eliminating intelligence in terms of the ability of such a vehicle to monitor
process instabilities; reduces lhe ad hoc and heuristic nature of its environment and take appropriatc corre ctive actions in lhe
set point selection and facilitates transitioning management. event of unforeseen disturbances . Moreover, it must be
Systern-specific supervisory functionalities include diagnostics capable of planning and re-planning a mission and executing ir
and scheduling routines, among the generic reconfiguration faithfully. The advent of intelligent systems for diagnostics,
modules. Middle-Ievel optimization and coordination planning, and control purposes has introduced a new dimension
activities follow along the same path outlin ed above while to the design of autonomous veh icles and is ass isting to
lower-Ievel control relies upon available distributed control emulate thc actions of a human pilot via hardware/software
architectures. Fuzzy logic and other soft computing tools form modules. A hierarchical intelligent control platform has been
the technolo gy basis again to address the hierarchical control developed that entails situation awareness, mission planning
problems. Adoption of such control policies by lhe pulp and and control algorithms using fuzzy logic techniques [26] . An
paper industry is estimated to bring about a bottom line return autonomous aerial vehicle was built and flown demonstrating
of 5 to 20% of sales through improved stability and tighter the capabilities of an integrated hierarchical philosophy that
process and quality control. plans or dynamically re-plans a complex mission in an

The textile industry has been faced with competitive uncertain environment. At the supervisory levei, fuzzy logic
challenges over the past years and require s new technologies to technique s assist in the route planning, fault-tolerant control
improve productivity and product quality . The yarn and navigation tasks. Mode selection and mode switching are
preparation and weaving processes offer an excellent testbed accomplished via a hybrid nonlinear dynamics and fuzzy logic
for the application of hierarchical control technologies [23-25]. approach based on the phase portrait assignment method [27].
An approach has been developed to intcgrate the constituent

High-Level Module
Monitor and synthesize recipe set based on the coupling effect

Tzo

T ref
Zl T ref

Z2

Figure 7. The brazing furnace control hierarchy
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Intelligent Control ora Brazing Furnace:

Controlled atmosphere brazing of aluminum heat
exchangers is being used extensively in the automobile
industry. A majority of aluminum heat exchanger are currentIy
brazed in such a process which uses a non-corrosive potassium
fIouro-aluminate fIux and an inert gas atmosphere to efficiently
accomplish the brazing task. AIthough this brazing method is a
mature one, significant improvement in both product yield and
quality can be achieved through process modifications and new
monitoring and control practices. We focus attention here on
the development of new and innovative inteIligent control
strategies for this processo

The Brazing furnace is a coupled complex nonlinear
system; it is extremely difficult to model its exact dynamics
from first principies OI' even semi-empirical data. In order to
monitor deviation of the system from nominal set points and to
generate optimal brazing recipes, combination of statistical
process control (SPC) and soft computing methods are used. A
hierarchical/intelligent control architecture (shown in Figure 7)
has been developed consisting of three layers: The low-level
module controls the power of each zone to track the prescribed
recipe : existing PIO controllers are used here without
modifications. The mid-Ievel module monitors each zone and
triggers alarms whenever statistical process variations are
observed that warranty some corrective action that wilI
eliminate significant process drift. The mid-Ievel updates then
lhe model and generates the optimum recipe to compensale for
any deviations. The High-Ievel module corrects the alarm
information from ali zones and commands the mid-Ievel to
provide the optimal recipe schedule according to the prevailing
process trend. The same levei performs other supervisory
functions that are intended to accounl for the slow thermal
dynamics of the process, time delays, part changes, etc. An
experimental brazing furnace is currently under testing at the
Ford Motor Company facilities where instrumentation and
control practices are implemented and evaluated.

Intelligellt Approaches to Falllt Diagnosis and Prognosis:

Large manufacturing companies are considering lo deliver
to their customer base "guaranteed uptime" instead of the
conventional service contracts. Modern industry is concerned
about extending the lifetime of its criticaI processes and
maintaining thern only when required. Significant aspects of
these trends include the ability to diagnose impending failures,
prognose the remaining useful Iifetime of the process and
schedule maintenance operations so that uptime is maximized.
Prognosis is probably the most difficult of the three issues
leading lo condition-based maintenance. We address this
challenging problem with inteIligence-oriented techniques,
specifically dynamic wavelet neural networks (DWNN).
DWNN incorporate temporal information and storage capacity
into their functionality so that they can predict inlo the future,
carrying out faull prognostic tasks. An example is presented in
which a trained DWNN successfully prognoses a defective
bearing with a crack in its inner race .

The prognosticator performs lhe vital function of Iinking
lhe diagnostic information with the maintenance scheduler. It is
probably lhe least understood but most crucial component of
the diagnostic/prognostic/CBM hierarchical architecture.
Furthermore, it entails ambiguity and large-grain uncertainty
since the historical evolution of a failure event - the growth of
a structural fault , for example - is difficult if not impossible to
model accurately, historical data is not readily available and the
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particular growth phenomenon may be strongly dependent on
the system structure, operating conditions, environmental
effects, etc . It is viewed as a dynamic predictor which receives
fauIt data from the diagnostic module and determines the
allowable time window during which machine maintenance
must be performed if lhe integrity of lhe process is to be kept
as high as possible. The term "dynamic predictor" implies also
the functional requirement that lhe target output, i.e. remaining
useful lifetime OI' tírne-to-failure, is dynamically updated as
more information becomes available from the diagnostician.
Thus, this scheme should reduce the uncertainty and improve
the prediction accuracy as the accumulated evidence grows .

Figure 8. The overall architecture of the prognostic system

Figure 8 depicts the overall architecture of the prognostic
system. The diagnostician monitors continuously criticaI senso r
data and decides upon the existence of impending OI' incipient
failure conditions. The detection and identification of an
impending failure triggers the prognosticator. The latter reports
to the CBM module the remaining useful lifetime of the failing
machine OI' component. The CBM module schedules the
maintenance so that uptime is maximized while certain
constrainls are satisfied. The schematic of Figure 8 focuses on
the functionalities of lhe prognosticator. The diagnostician
alerts the prognostic module and provides failure and other
pertinent senso r data to it. The prognostic architecture is based
on two constructs: a static "virtual sensor" that relates known
measurements to fault data and a predictor which attempts to
project the current state of the faulted component into the
future thus revealing the time evolution of the failure mode and
allowing lhe estimation of the component's remaining useful
lifetime. Both constructs rely upon a wavelet neural network
model acting as the mapping to01.
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Figure 9. Vibration signals from a good
and a defective Bearing
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network based algorithms for detection and estimation of the
useful remaining lifetime of the bearing. Features extracted
from the power spectrum of the signals are employed to detect
accurately the failure condition. A dynamic neural net is than
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Large-scale engineered systems present major chaIlenges
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functionalities such as diagnostics, scheduling and planning,
coordination and reconfiguration, etc. that are absolutely
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organize and execute the control functions - "control" now is
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traditional tasks as diagnostics, scheduling, etc. Fuzzy logic
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The Grafcet is a tool for lhe modelling of logical system
behaviour. Two French standards [UTE 93], [AFN 95] and an
intemational one [lEC 91] define in a textual shape elements of
lhe Grafcet syntax and describe its evolution rules ; some
examples of these roles are represented on schemata showíns
the evolution of some typical grafcets in different cases. <>

Unfortunately each one of these standards includes some lacks
and ambiguities in lhe definition of the concepts (identification

ABSTRACT. This paper presents a meta-mo dei of lhe Grafcct
tool the aim of which is to improve its formalisation. This
meta-model is described with an enriched Entity - Relationship
formalism. After having describcd this forrnalism, we show
how to build lhe meta-modelo The Grafcet basic concepts and
lhe links between them are detailed. This meta-model enables
to formalise lhe Grafcet syntax and to fill lhe ambiguities due
to the use of the naturallanguage in the standards and reference
books describing lhe Grafcet. It can also be a basic model for
the data structure of tools supporting Grafcet designo

RESUME. Cet article présente un m éta-rnodêle du Grafcet
dont I'objet est d'en améliorer la formalisation. Ce méta-modêle
est décrit au moyen d'un formalisme Entité - Relation enrichi.
Aprês avoir décrit ce formalisme, nous montrons comment
construire le méta -modêle visé. Nous mettons en évidence les
concepts de base du Grafcet et les Iiens entre ces concepts. Ce
méta-modêle permet de formaliser précisément la syntaxe du
Grafcet et d' éliminer les imprécisions dues à la description en
langage naturel utilisé dans les normes et ouvrages de r éférence
décrivant le Grafcet. TI peut également servir de base pour la
structure de donn ées d'outils d'assistance à une conception
utilisant le Grafcet. "

MOTS·CLÉS. Méta-modélisation, Grafcet,
Automatíque, Entité - Relation, Contraintes.

1 INTRODUCTION

Génie
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of a transition, links between steps and actions, ...).
Furthermore, lhe scope of these standards (number of concepts
and accuracy of concepts definitions) is not lhe same, which is
an other source of ambiguity. This situation induce different
interpretations of this modelling tool, which is contrary to lhe
wishes of the original Grafcet designers and harinful to an
approach of integrated engineering of automated systems.

From our point of view, these lacks and ambiguities come
mainly from the only textual definition of concepts. Some
attempts have been made in order to solve these problems by
using forrnalisms enabling accurate definitions of the Grafcet
concepts [LHO 93]. We intend to try and improve lhe Grafcet
formalism by proposing more formal definitions elaborated
with meta-modelling techniques. This meta -modelling process
is useful iri Automation Engineering and Software Engineering,
fields in which a correct formalisation of lhe functional,
informational and behavioural modelling tools is necessary
[DEN 89], [MOR 91], [DEN 92], [STE 93], [REV 95],
[pIE 96].

A meta-model of lhe Grafcet tool enables a precise definition
of the syntax, that means the set of the concepts and lhe links
between these concepts, and a description of the evolution
roles . In the first case, we try and elaborate a static meta-model
; in lhe second case, a dynarnic meta -model, taking into
account evolutions, is searched. In this paper, the presentation
is Iimitcd to a static meta-model ; for a global definition of lhe
Grafcet, this meta-roodel has to be completed by the formal
definition of lhe evolution roles, as described for example in
[APC 83], [FRA 87], [BON 94], [LHO 94], [BIE 96].

In order to precise lhe vocabulary, we first give the definition
of meta-model , Model and model, some examples are given for
lhe Grafcet too1. We call Model a set, a priori consistent and
complete; of concepts, association rules of these concepts and
interpretation rules, A model is a structure built by association
of occurrences of lhe Model concepts ; the interpretation rules
described in the Model enabIe lhe construction and lhe reading
of the models. In our case, the Model is the Grafcet, with its
syntax and its evolution roles (enabling the models
interpretation). Every grafcet is a model of lhe wished
behaviour of a logical system defincd previously.
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Typc2
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Typel
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Figure 1. Representation of the basic concepts of the
modelling tool

Note:

The relationship types are sornetimes given a reference Rxx to
rnake easier their notation.

1, this paper we introduce the forrnalism chosen to express the
meta-model ; then we show in what way this forrnalism enables
to improve the definition of the Grafcet concepts by building
step by step its meta-mode!. The conclusion indicates the
possible applications of the work and the evolution
perspectives.
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A meta-model is a representation in a suitable formalism of the occurrence of the entity type can only appear once. These
concepts and roles of the Model, This forrnalism replaces the attributes are then called identifiers (there are preceded by a #) .
naturallanguage to define the discourse universe ; in our case, role
the discourse universe is the Grafcet Mode!. So a meta-model
is a model of the Model.

In the meta-modelling approacli, the choice of the forrnalism
used to describe the meta-model is important. This forrnalism
must be accurate enough and have an expression power
sufficient to describe the structural characteristics of the
Mode!.

2 THE MODELLlNG TOOL USED FOR THE
DESCRIPTION OF THE META-MODEL 2.2 Extensions

Only the extensions used in the meta-model are described.

Figure 3. Representatíon of a constraint C 00 relationships

Figure 2. Representation of a constraint C 00 roles .

Entity
Type2

Entity
Type2

Entity
Type3

Entity
Typel

Entity
Typel

2.2.1 Constraints on roles
A constraint on roles expresses existence conditions of an
occurrence of an entity type with regards to its participation to
occurrences of several relationship types.

2.2.2 Constraints on relatlonships
A constraint on relationships expresses existence conditions of
occurrences of ·relationship types, what means the existence
conditions of a couple of occurrences of entity types with
regards to its participation to occurrences of several
relationship types.

Symbol Name Definition
C

Cf)
Totality Eaeh oeeurrcnee of lhe Entity Typel must be linked
eonstraint to at least one oceurrcnce of one of the two
on roles eonsidcred relationship types ,
ExcIusion Each oceurrcnee of lhe Entity TypeJ ean be linked

® eonstrnint to eilher one oceurrcnce of lhe relationship type wilh
on roles the Entity Typeê, or to one occurrence of lhe

reJationship type wilh lhe Entity Typeê , but not lo
both of lhem.

The meta-model built in this paper is a conceptual data mode!
described with a modelling toei named OMD-GA for "Outil de
Modélisation des Données pour le Génie Automatique", what
means Data Modelling Tool for Automation Engineering
[LAM94].

2.1 Basic concepts
The modelling tool is based on the concepts of entity type and
relationship type [CRE 76]. Ao entity type gathers the entities
(elements of the discourse universe) of the same nature and
having the same properties . A relationship type gathers the
relationships (semantic links between the entities) of the same
nature and having the same properties ; these links are
specified by roles. The cardinalities limit the number of times
an occurrencc of an entity type can be linked to a given
relationship type. Moreover the entity types and the
relationship types are characterised by attributes representing
their elementary properties. Aniong the attributes associated to
an entity type, one or several of thern characterise that an

This toei is based on . the Entity - Relationship formalism
[CRE 76]. The aim of that kind of modelling toei is the
representation of a discourse universe regardless of any
implementation constraint.

Since the origin of the modelling tool [BAS 89], [pER 89], the
object way has been let apart because the model designers was
only interested in the structural aspect of the systems ; they did
not consider the dynamic description.

Nevertheless some object modelling constructs have been
introduced to answer the Automation Engineering specific
needs. The modelling toei OMD-GA is an extension of the
basic Entity - Re1ationship forrnalism; the extensions consist
in the specialisation - generalisation and a particular
relationship type for identification: the aggregation relationship
type. Within the framework of the BASE-PTA model
standardisation [AFN 96], other extensions stemming from the
studies of some formalisms of the same type [HAB 88],
[ROC 88], [MOR 94], especially constraints on roles and on
relationships, and explicit constraints have been introduced.
These constraints improve the expression power of the original
modelling tool ,
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SvmbolC Desiznation Definition
Exclusion Each couple of occurrences

® constraint on of entity types (Entity
relationships Type l, Entity Type2) can

not be linked to an
occurrence of both
relationship types.

2.2.3 Aggregation relationship type
The aggregation relationship type is a particular relationship
type enabling to specify that an entity type is identified by
another one. The identified entity type is called 'aggrcgated
entity type, lhe identifying entity type is called aggregating
entity type. The relative identifier term replaees the absolute
identifier termo Each occurrence of the aggregated entity type
(Entity Type2) is identified by an occurrence of lhe
aggregating entity type (Entity Typel) and by its relative
identifier IdenR2 (see Figure 4). ,

Entity
Typel

#JdenR2

Figure 4. Representation of ao aggregation relationship
type

2.2.4 Explicit constraints
As for constraints on roles or cardinalities, lhe explicit
constraints affect occurrences and aim to specify some
properties of the discourse universe that can not be represented
with other constraints. The defined constraints are described
with a declarative language based on the predieate ealculus
[KLE 71].

We describe more precisely the constraints enabling to
formalise scope rules (manipulation rules) between
occurrences of entity types.

Let us introduce a function labelled ':R lhe definition set of
which is the set of lhe couples (Ri, e) defined on lhe Cartesian
product of lhe set of lhe relationship types and the union of the
parts (within lhe meaning of lhe theory , of sets) of lhe
occurrences ofeach entity type, so that e is a subset of lhe
occurrences of one of lhe two entity types (called entity type
source) linked to lhe relationship type Ri. ':R gets a couple (Ri"
ejand sends back lhe set of the occurrences of lhe other linked
entity type (called entity type target) of the relationship type
Ri, these occurrences being linked to an element of e by an
occurrence o(Ri.

For example, let us formalise lhe scope mies between the
elements of a program (see Figure 5). Our aim is to specify that
a function (modelled by lhe entity type FCT) can only
manipulate (modelled by lhe relationship type R3) a software
variable (modelled by lhe entity type SV) if this function is
defined in (modelled by the relationship type R2) lhe program
(modelled by the entity type PRG) in which the variable is
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declared (modelled by lhe relationship type RI). We can note
that this scope mie is a condition of membership of a set, what
is often found .

?J
InstaatiatloD

Figure 5. Model and instanced models: examples of explicit
constraints

The different elements represented on lhe instanced model
(Figure 5) are:

the occurrences of entity types represented by:

a big rectangle containing the values of lhe identifiers,

a small rectangle (on the bottom right of lhe big rectangle)
containing lhe abbreviation of lhe instaneed entity type,

lhe oceurrenees of relationship types represented by:

a diamond eontaining lhe reference (Rxx) of lhe instaneed
relationship type,

the ares linking these occurrences to lhe oecurrenees of lhe
source and target entity types.

To specify that lhe relationship type R3 can only be instanced
between two occurrences of lhe entity types FCT and SV if
these occurrcnces are linked to a same occurrence of lhe type
entity PRG respeetively by an occurrence of the relationship
type R2 (for FCT) and by an occurrence of lhe relationship
type RI (for SV), an explicit constraint is defined: .

v X E FCT, V Y E SV • (R3(x, y)) => (':R(R2, {x}) =':R(Rl,
{y})) in which:

• E means "denotes ao occurrence of lhe type" and • means
"so that",

• the predicate R3(x, y) denotes the existence of an
occurrence of lhe relationship type R3,

• lhe equality in lhe second predicate is an equality between
sets.

Let us apply this constraint to these two occurrences of a model
(see Figure 5):

• case 1: ':R(R2, {(FCT, fonc)}) = {(PRG, prg)} = ':R(Rl,
{(SV, var)n, lhe proposition corresponding to the second
predicate is true, so lhe relationship type R3 .can be
instanced between the oecurrences of entity types (FCT,
fone) and (SV, var).

• case 2: (':R(R2, {(FCT, fonc)}) = {(PRG, prgI)});t: (':R(RI.
{(SV, var)}) = {(PRG, prg2)}), lhe propos ition
corresponding to the second predicate is false, lhe
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relationship type R3 ean not be instaneed between lhe speeifieation or design of a Iogieal system, what implies that
oecurrenees of entity types (FCT, fone) and (SV, var). every entity type must have a IabeI, a definition and an

identification mechanism. The first two items have been
pointed out from the mentioned standards and from the book
[BOU92a].

As an oeeurrence of an entity type is identified by the couple
(label of lhe type, value of the identifier of the oeeurrence), lhe
function 9t is written down:

Notes:

':R(reference, {(abbreviation, occurrencejdentifier, value)}), in
which:

reference denotes lhe referenee of the eonsidered relationship
type,

A global grafeet (GG) describes lhe behaviour of a. logical
system.

A step (ST) charaeterises an invariant behaviour of a part or of
lhe whole considered logical system.

abbreviation denotes the abbreviation of lhe considered entity
type,

occurrencejdentifier, value denotes a value of lhe identifier of
lhe oecurrences of lhe entity type.

Moreover a shortened notation ean be used in the ease of
aggregated entity types to write down lhe relative identification
of their oeeurrenees:

<oeeurrencc_identifier> ::= { -caggregatingentitytype Iabel>
' , }

<relative_identifier>

3 PRESENTATION OF THE GRAFCET
META-MODEL

An aetion (AC) is associated to a step and defines what must
be done eaeh time the associated step is activated.

A transition (TR) expresses lhe evolution ability between
several steps by following a directed Iink . This evolution is
realised by the clearing of the transition what implies a ehange
in lhe step aetivity.

A reeeptivity (RE), also called transition condition, is a logical
proposition associated to a transition ; it ean either be true or
false .

A eonnected grafeet (CG) is a grafcet (what means here a set
of steps and transitions) so that it always exists a continuous
path between two elements (step or transition). We will show
latter in this paper that the definition of this eoncept is toa
weak (aecording to us) and ean be diseussed.

3.1 Method and hypotheses
The meta-model aims at deseribing lhe Grafeet diseourse
universe; the following steps, usually used during the
eoneeption of a eoneeptual data model, are proposed:

definition of the entity types ,

A partial grafeet (pG) is defined as a set of several eonneeted
grafeets. As we disagree with lhe notion of eonneeted grafeet,
too topological and not enough. structuring, we ehoose to
define in this paper lhe partial grafeet as a subset of a global
grafcet whose aim is lhe description of the behaviour of a
logical subsystem ; so that we provide lhe partial grafcet with a
structuring nature .

ehoice of an identifieation mechanism for each entity type
(absolute or reiative identification),

defmition of lhe simple relationship types,

definition of the constraints on roles and on relationships, and
of lhe explicit cons traints,

definition of the attributes (non identifiers) of lhe entity types
and of the relationship types.

The proposed meta-model is a data coneeptual model of a
grafcet in its finale version, what means that lhe meta-model
does not represent a grafcet during its designo

The meta-model does not depend on any treatment. To ensure
its consistency, we must check that every objeet (entity type,
relationship type, attribute, ...) can not be dedueted from any
treatment of other objeets. This ensures information are not
duplieated during the ereation of lhe modeIs, what eould
introduee ineonsistency during these models update.

3.2 Entity types

3.2.1 Objectives
The relevant entity types for a grafcet description are defined in
this chapter, these are all the objeets involved in an aetivity of

A maero-step (MS) is lhe only representation of an unique set
of steps and transitions, this set is ealled expansion of the
macro-step.

An externai variable (EV) is a Boolean variable charaeterising
lhe system whieh behaviour is described by the global grafeet.
These variables eorrespond to the system inputs and outputs .

An internai variable (IV) is a Boolean variable charaeterising
the state (activity) of a step. This limitation of the notion of
internal variable to lhe only variable of step can be seen as
restrictive, but it is in aecordanee with the one of [AND 94].

3.3 Identification mechanisms

3.3.1 Objectives

The designer of a model (and more especially of a grafcet, in
this paper) has to manipulate objects, so he must be able to
point out without ambiguity eaeh of these objects. Moreover
this identifieation of eaeh objeet must be consistent with the
usual roles or eonventions (lhe model must be as accurate as
possible to lhe objeet it represents) . That is the reason why lhe
choice of an identification mechanism is of a great importance.
The chapter concerning lhe modelling tooI explains that an
entity type could either have an absolute identifier, or a reiative
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one (modelled by an aggregation relationship type). Let us
define an identification hierarchy for lhe Grafcet objects,

Figure 6.ldentification ofthe entity types
The following chapters deal with lhe problem of the
identification of the entity types and demonstrate that some
definitions ofthe grafcet model are still, according to us,
inaccurate and even non-exístent,

3.3.2 Gl.obal grafcet and system
By definition a global grafcet describes the behaviour of a
logical system, it must be identified with regards to this system .
Moreover this grafcet corresponds to a particular point of view
on the system (aim of the grafcet designer), for examp le
graf cet of the wished behaviour of the machine 100. So lhe
entity type global grafcet is identified through an aggregation
relationship type by an entity type system (SY) . This entity
type represents the system which behaviour is descríbed. The
relative identifier of the entity type global grafcet is lhe point
of view of lhe grafcet designer (command, working ways, "0) '

Mcta-model

Figure 7. Identification of the global grafcet

3.3.3 Partial grafcet

Every partial grafcet is defined with regards to the global
grafcet to which it belongs ; that means to lhe set of the
occurrences of the entity type partial grafcet. Two partial
grafcets can have the same label if they do not belong to lhe
same global grafcet. Then lhe entity type partial grafcet is
aggregated to lhe entity type global grafcet. This constraint is
important since the partial grafcet is in an explicit way defined
with regards to the global grafcet, and no more as a gathering
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of connected grafcets. We express this constraint through an
aggregation relationship type. It is quite interesting to note that
this point of view is not inconsistent with lhe definition of lhe
partial grafcet as a way to deseribe the behaviour with a given
structuratíon criterion. .

3.3.4 Connected grafcet
In aeeordance to lhe structuration principle, lhe connected
grafcet is defined as a component of a partial grafcet. The
entity type connected grafcet is aggregated to lhe entity type
partial grafcet. The relative identifier of lhe entity type
connected grafcet can be lhe result of a particular structuration,
for example the label of a task (FRO 93]. Nevertheless as lhe
meaning of this reIative identifier is difficult to define, it is just
replaeed by a label.

3.3.5 Macro-step
The same reasoning as for lhe entity type conneeted grafcet is
available for lhe identifieation of the entity type macro-step.
Nevertheless in praetieal uses macro-steps are designed by an
alphanurnerieal referential Mxx to shorten their meaning. These
referentials (designations) are bijeetive to their meaning, for
example, M3: Building-up of a set of rods. 80 lhe referential
and its meaning are equivalent in a formal point of view. The
meaning is considered as lhe label (identifier) of lhe entity type
macro-step.

3.3.6 Step and transition
The identifieation of the entity type step could be done relative
to either lhe entity type eonnected grafeet or the partial grafeet
one, As the step characterises lhe whole system or a part of it,
we ehoose to aggregate lhe entity type step to the entity type
partial grafcet anel lhe numcrical referential of lhe step is the
relative identifier. By the same lhe transitions characterise lhe
evolution of lhe whole considered system or a part of it ; so lhe
entity type transition is aggregated to the entity type partial
grafcet.

To distinguish an initial step, one just needs to add a Boolean
attribute initial to lhe entity type step.

3.3.7 Action and receptlvity
An action (respeetively a receptivity), for example put out jack,
can occur several times in a same partial grafcet ; the actions
are associated to lhe steps (respectively the receptivities to lhe
transitions). In order to distinguish the actions (respectively lhe
receptivities) the entity type action is aggregated to lhe entity
type step (respectively lhe entity type receptivity to lhe entity
type transition). The entity type action can be identified by its
content ; so a step can not be linked to several equal actions
(lhe standards and books do not explain this). As on1y one
receptivity can be associated to a transition (cardinality 1.1),
lhe receptivity has no specific identifier. Formally the entity
types receptivity and transition could be gathered in one entity
type.

To insure lhe proposed model is consistent, lhe content of lhe
receptivities and actions are to be formalised ; lhe Conway
diagrams or lhe Backus-Naur Form could be used.



Figure 9. Communícation between the entity types

Use of lhe relationship types RII and RI2

To give an example, the following schema (see Figure 10)
shows parts of grafcets whose occurrences schemata are typical
structures [BOU 92a) .

3.3.9 Use of the identification of the main entity
types

To give an example , the following schema shows a part of a
global grafcet (command of the workshop WSI) and the
corresponding occurrences schema. The decomposition of the
second partiaI grafcet (machine too12) in occurrences of the
entity types PG, ST, TR, AC and RE, and the identification of
each occurrence are describcd. In this occurrences schema, the
occurrences of the entity types are referenced by the
abbreviation of the label of their type and by its identifier (or
its content for the type receptivity). The occurrences of the
relationship types are referenced by the label of their type and
by the occurrences of linked entity types.
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3.3.8 Externai variable
The externaI variable characterises the described system ; so it
is identified by it. The internaI variable characterises the state
of a step. So the entity type externaI variable is aggregated to
the entity type system and the entity type internaI variable is
identified with regards to the entity type step. In the case of the
entity type externaI variable, its label is its reiative identifier ;
the entity type internaI variable and the entity type receptiv ity
have no specific identifier . Their label is sometimes given but
is formally useless (in the model we propo se it is only a
reference, as it is for the content of the macro-step).

Figure 8. Example ofidentification

3.4 Simple relationship types
The definition of the simple relationship types enables to
express the communication links between grafcet objects, that
is the sharing of data (by variables) and lhe d épendencies
(explicit commands and inter-dependencies of state) .

3.4.1 lntra- connected gnlfcet communication
The proposed meta-model is not yet complete. Even if each
step and each transition are completely identified, we can not
define what step follows what transition and what transition
follows what step. The grafcet sequentiai structure is not
described. The links representing the grafcet connectivity
(expressed by the strueture of the conneeted grafcets) have to
be defined. These links charaeterise the links intra- connected
grafeet. The defined relationship types (Rll and R12) are
caIled communication infra- connected grafcet relationship
types. They eharacterise the directed links step - transition. The
cardinalities O.N mean that a step can come before (can follow)
Oor several transitions (and the same for the transitions with
regards to the steps).

Figure 10. Examples oftypical structures

These schemata describe oceurrences of the entity types ST
and TR, and oceurrences of the relationship types RII and
RI2. The relationship type RI2 eharacterises lhe directed link
transition - step and the relationship type RI I characterises the
directed link step - transition. To describe lhe alternation step -
transition that characterises the execution cornmand, one only
needs to use the relationship type RI2 for a transition coming
before a step and lhe relationship type RII for a step coming
before a transition. This linear structure is caIled sequence.

The AND divergence enables to define that sequentiaI
treatrnents (sequences) are done simultaneously. It is
eharacterised by a transition coming before several steps ; lhe
relatio nship type R12 is used to model this structure. The OR
convergence is eharacterised by a step following severaI
transitions. The relationship type R12 is used to model this
strueture.

Note:

The representations of the AND convergence and of the OR
divergenee are modeIled by using the relationship type RIl.
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'ti x E AC, 'ti y E ST. (RI4(x, y)) => (9t(R2, 9t(R5, {y})) =
9t(R2, 9t(R5, 9t(R7, {x}))))

Example of the constraint concerning forcing

The following example describes the forcing of a partial
grafcet by another partial grafcet.

defined between the two relationship types Rl7 and R18. Ao
action can not both be an internal forcing action and modify an
externai variable. So an exclusion constraint on roles is added
between the entity type action and the roles it is linked to in the
two relationship types R14 and R20.

PG2
GGI

.../...

dJ-c=J::5 ... '.
'.

PG I

3.5.3 Forcing and scope rule
The meta-model can be ímproved by defining the nature of the
inter- grafcets communications. A hierarchy of communication
and a hierarchy identification have been introduced. The
explicit constraints are of a great interest to model the scope
rules between the grafcet elements. The scope is defined as the
ability of object to manipulate another one. In the particular
case of forcing, an action can only force steps belonging to the
same global grafcet. This role can be modelled through an
explicit constraint:

3.5.2 ExternaI variables partition
Each externaI variable is either ao input or an output of the
modelIed system, but never both. This restriction can be
modelIed by two constraints on roles (exclusion and totality)
between the entity type externai variable and the roles it is
linked to in the two relationship types R19 and R20. We can

that an occurrence of externaI variable is an output if it is
Iinked to an occurrence of R20 and is an input if it is linked to
an occurrence of R19.

3.4.3 Inter- global grafcets communication
The other relationship types modelling communication (R19
and R20) concern the externai yariables ; these variables can
appear in the receptivities they condition (the variables are then
inputs of the system) or are modified by the actions (the
variables are then outputs of the system). 'These two
communication ways are modelled through two relationship
types. These relationship types are called inter- global grafcets
communication relationship types. In fact they theoretically
enable the communication between global grafcets through the
modelled system.

3.4.4 Other structures
The other relationship types are defined to enable the
construction of the structures of the connected grafcets and of
the macro-steps, A connected grafcet gathers a set of steps and
transitions (RIS and RI6). A macro-step can be characterised
by the ending step and the beginning step of its expaosion (RI?
and RI8) , a bijection exists between the macro-step and its
expansion.

3.4.2 Inter- connected grafcets and inter- partlal
grafcets communication

By the same, let us defme the inter- connected grafcets links
which communication inechanisms have been studied in
[LHO 93]. A first case describes the conditioning of a
transition by a step belonging to an other connected grafcet
(interpreted parallelism). This kind of communication can be
modelled by a relationship type linking the entity type internai
variable and the entity type receptivity. '

The second case of inter- connected grafcets links is the forcing
command. This important concept enables to define activation
step priorities between partia! grafcets of a same global grafcet.
A forcing commaod has priority on any other evolution rule
and imposes a given situation to the partial grafcet. This
communication is modelled by a relationship type between the
entity type action and the entity type step.

The relationship type R13 is called inter- connected grafcets
communication relationship type and the relationship type R14
is calIed inter- partial grafcets communication relationship
type. We can note that the forcing command links can be
deduced from the occurrences of the relationship type R14
between the partial grafcets by using the established
identification mechanisms.

3.5 Improvement 01ttie semantic 01the
meta-model through constraints

This chapter describes several examples of the use of
constraints (on roles, on relationships and explicit ones) in
order to complete the meta-mode!.

3.5.1 Non isolated transition
A , transition can not be both shaft (no step following) and
source (no step corning before). This rule is modelled by a
totality constraint on roles between the entity type transition
and the roles it is linked to in the two relationship types RI i
and R12. By the same, a step can not be both the beginning
step and the ending step of a same macro-step. In order to
model this rule an exclusion constraint on relationships is

Figure 11. Example of'forcing

The evaluation of the forcing condition leads to:

9t(R2, (9tcRs, {(ST, GGl.PG1.2)}))) ={(GG, GOl)} et
9t(R2, (9t(R5, (9t(R7, {(AC, GGl.PG2.2.FIP0l: (2, 5))}))))) =
{(GG, GOl)}

We can conclude that lhe occurrence of the relationship type
R14 (forcing) between lhe occurrence of the entity type action
FIPGI: (2,5) and the occurrence of the entity type step 2 of the
partial grafcet 1 is allowed (it is the same for the occurrence of
the entity type step 5 of the partial grafcet 1).
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An important work is still to be done, the following
perspectives can be thought of: .

•

5 THANKS

the taking into account of the Grafcet dynamic aspect
(evolution roles)

The object modclling frameworks can thcn provide attractive
soIutions since they alIow to describe from a conceptuaI data
modeI the states of the entity types and the communications
between these entity types .

[AND 94] : C. ANDRE, D. GAFFE. Evénements et conditions
en GRAFCET. Automatic ControlProduction Systems
Review, AFCETIHERMES, vol, 28 n° 4. p. 331-352.
1994. .
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for example lhe one of BASE-PTA standard [AFN 96] , can
easily be defined through the entity types modelling behav iour.

Comments on the resulting model3.6

Note:

Every scope role can be modelled with that kind of constraint.
In the framework of a Language Inspired of the Grafcet meta-
modelling [pAU 92], other cases have been studied and
modelled [COU 93] .

4 CONCLUSIONS

The resulting modeI enables to point out every Grafcet object.
It also enabIes to rebuild the topoIogicaI links between the
different objects (links step -transition) and the hierarchícal
links coming from the communication between the different
leveis .

For several years, many works [LES 94], [LHO 94], [COU 97],
for example, have been dedicated to the improvement of the
models representation formalisms used during the design of
production systems. The Grafcet is one of these formalisms .
This paper is an attempt to give better definitions of its
concepts by using meta-modelling techniques.

In fact this work cnabJes to point out some lacks or ambiguities
of the standards on which the work is based (existence of a
transition identification, definition of the step activity variabIe,
scope of the forcing commands, for example) and proposes
some soIutions to fill thcse lacks. Moreover this meta-model
enables to ensure the consistency during any future evoIution
of the ModeI. Every new concept must be integrated to the
existing meta-model,

Conceming the possible appIications the proposed model can
be the base for a data model for a grafcet editor or be used to
design the structure of exchange files between softwares
supporting the activities concerned by the data described in the
meta-modeI,these applications come from the principIes ofthe
integration by means of data [FRA 93], [DID 95], [LAM 95].

Concerning the integrated engineering of production systems
[CHA 96], the Grafcet meta-rnodel can be linked to other
formaIisms (IDEFO, SA-RT, ...) [COU 96], [FAU 96] or to
conceptual data models describing the materialisation of an
application (materiel components, software elements;...). In the
second case a link with a reference modeI of the command part,

The Grafcet syntactical rules (for example the step - transition
. altemation) are checked during the construction ; the partition
of the objects is ensured by the relative identification
mechanisms. The set of the steps and the transitions builds a
partition of a partial grafcet, the set of the partial grafcets
builds a partition of a global grafcet, ...

The notion of partial grafcet has been preferred to the notion of
connected grafcet because of a nowadays perception of the
connected grafcets more topoIogical than structuring described
in the reference books [BOU 92a], [UTE 93]. If the definition
of the connected grafcet notion is given with some more
structuration, as the designer wishes ít, it wouId modify the
rneta-model by introducing one more identification leveI. The
steps, transitions and macro-steps would then have been
identified with regards to the connected grafcet.

Moreover some additional attributes can be thought of in order
to include some Grafcet extensions [BOU 92b] or in the case of
the Languages Inspired of the Grafcet.
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1 INTRODUCTION
Since the early eighties, Distributed Artificial Intelligence
emerged as a promising area for modelling and implementing
distributed computational processes and entities displaying
some kind of intelligence. This paper presents our perspective
of the potential application of Multi-Agent Systems together
with some ideas on the relevant research that makes those
applications possible. A more extensive reflection over the
same subject can also be found in [Oli, Fis, Ste, 99].

The structure of the article is as follows: We first give, on
chapter 1, the basic definitions both for agent and multi-agent
systems. Chapter 2 introduces the main methodologies that are
agent related (agents' interaction , distribution and learning).
Chapter 3 puts forward several application domains and
possible solutíons where agent-based systems have proved to
be useful. Chapter 4 gives a short conclusion,

Agent
The concept of agency is being now broadly used not only as a
model for computer programming units displaying a certain
kindof characteristics but also in a more abstract and general
way, as a new metaphor for the analysis, specification and
implementation of eomplex software systems.

Many authors have given definitions of an agent [Jen, Syc,
Woo 98]however a main distinction is that an agent, unlike
other programs, must simultaneously have at least the
following main features:

It pereeives the world where it is situated.
It has the capability of interacting with other agents.
It is pro-active in the sense that it may take the
initiative and persistently pursues its own goals.

Different kinds of agents ean be characterised, and other
sophisticated features are usually needed to make them act
intelligently in their respective environment. Nevertheless, it is
usually assumed that the core of an agent includes the three
characteristics mentioned above.

Multi-Agent Systems
Although, in many cases, agents can act separately to solve a
particular problem, it often happens that a complete system
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made of several different agents has to be designed to cope
with a complex problem involving either distributed data,
knowledge, or control. A multi-agent systems can therefore be
defined as a collection of, possibly heterogeneous,
computational entities, having their own problem solving
capabilities and which are able to interact among them in order
to reach an overall goal.

Multi-Agent Systerns' approach implies the use of a
methodology enabling lhe successful resolution of several
problems such as: the specification formalism, the
communication protocols, the agents ' coordination, the
computation efficiency, the irnplementation tools and the
verification methods.

We are not going to analyse alI these problerns in this paper .
Instead, we shalI pick out some important points, which are
critical in order to make MAS useful and applicable in the
present.

There are several possible architectures for designing and
implementing agents, ranging from one extreme of simple
reactive agents [Bro 86] to the other extreme of heavily
cognitive and deliberativc agents [Wit 92], [Jen, Syc, Wool 98]
]. Each one of these pure paradigms can be useful into very
distinct application domains. Robots' tearns for accomplishing
very simple missions is seen as a good example for the
application of reactive agents while co-operative expert
systems for management and control of complex scenarios
either in distributed networks or in manufacturing are seen as
good applications for cognitive agents.

There are also a number of hybrid architectures rising from the
explicit need of particular applications, to which both former
approaches are not adequate, as it is the case wíth mote
elaborate robotic tasks. [Fir 92] [ali 97] [Nev, ali 97] .

An important open issue in hybrid multi-agent systems (as well
as for the agent itselt) is .what we can call the problem related
with the "schizoid" syndrome [ali 97]. The source of this
syndrome is the fact that several different agents with different
capabilities, architectures and response times, may be
competing for controlling a system (as it is the case in the
control architecture of a mobile robot). Since we do not always
want to establish an a priori hierarchy to resolve conflicts,
reactive agents may be proposing alI the time actions that



40. SBAI- Simpósio Brasileiro de Automação Inteligente. São Paulo, SP, 08-10 de Setembro de 1999

contradict or supersede more elaborate deliberations coming
from cognitive agents working in parallel

A flexible, hybrid architecture which is able to decide when to
pay attention to one or another kind of the proposed actions, or
even if they should ar should not be combined, leading to a
kind of fuzzy control, is still a matter of investigation [Nev, Oli
97) . This problem of conflict resoIution is somehow avoided,
in most hybrid architectures, by using Iayering as an agent
organisation principie. This principIe has some advantages with
respect to conceptualisation (rnodularity), robustness (fault
tolerance, easy debugging), efficiency (agents on different
leveIs run in parallel), cleamess (clear separation between
reactive and deliberative agents). This is the case with the RAP
system [Fir 92) for robot control and with InteRRaP [MuI 96].
lnteRRaP can be seen as a general agent-based layered system
where control is shifted bottom up from one layer to the other
(from reactive to more cognitive agents that propose plans and
co-operation) whenever one layer is not competent enough to
deal with the current situation. However, this solution is not
always acceptable due to its inflexibility coming from the fact
that a kind of serialisation of competencies has to be provided
since the beginning by the designer.

Besides control, also knowledge is seen as a key issue to
characterise an agent's architecture. The question of what kind
of knowledge has to be included in each agent's mental state,
as well as how it has to be represented, has lead to the, now
very popular, BDI (Believes, Desires, lntentions) architecture
[Woo, Jen 95). These mental categories, which have already
been enhanced by other concepts, like goals, commitments, and
plans, are still far from being well defined for generic
situations.

2 AGENTS' DISTRIBUTION AND
INTERACTION

Multi-agent Systems has been used as a frameworkfor tackling
complex problems where lask distribution is of primary
importance. According to Durfee [Dur 88), task distribution
can be recommended according to the following criteria:

to avoid overloading ofcritical resources,
to assign tasks according to appropriate agents
competencies
to enable possible further sub-decomposition by some
agents
to minimise communications through appropriate
clustering of agents

A variety of different mechanisms for co-ordinating agents in a
multi-agent system are already available:

Contract Net Protocol [Dav, Smi 83) which proposes
episodic rounds of inter-communication acts
(announcements, bids, award messages). It is a simple
and widely used protocol that, on one hand, does not
affect toa much the system responsiveness but, on the
other .hand, neglects possible strategic reasoning
capabilities of the responding agents. The Contract
Net Protocol is mainly applicable to well-defined
coarse-grained task decomposition.
Multi-agent planning which implies that ali agents
have planning capabilities and, each one of them,
takes into account other agent's actions and
constraints. Local plans can be communicated to other
nodes in the network in order to reach a global plan
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accepted by all agents (that are willing to collaborate)
before the actual action execution . This is the case
with Partial Global Planning (pGP) first proposed by
Durfee [Dur 88] and then enhanced further by Decker
in TAEMS [Kei, Les 95) to ensure more general
applicability and ability to deal with real-time
problems.
Computational market-based mechanisms which can
be designed to enhance the adaptation , robustness, and
flexibility of multi-agent systems. Within a market,
agents representing (or providing) services andlor
competencies available in the multi-agent system
compete to perform tasks leading to the satisfactionof
their own individual objectives as well as to a possible
overall system's goal.

Market-based co-ordination strategiesusually use auction-
inspired protocols not only to empower, through computers and
Internet, the real market activities, but also to facilitate
distribution of task and resources allocation. Wellman [Wel
96]advocates market-based mechanisms for flexible
management of information systems, c1aiming that a market' s
abiJity to rapidly disseminate (through price variation) changes
in the scarcity value of remaining resources , minimises
communication and avoids global controI.

The practical reasoning paradigro that can be found in BDI-
based agent architectures assumes a joint intention mental state
enforcing the agents to commit to specific (eventually
persistent)· goals. Commitments are usually related to the
execution of tasks, allocation of resources or exchanges of
partial or final results. Commítments may or even should be
established through negotiation. Negotiation is the process for
self-interested autonomous agents to solve conflicts under
bounded resources Main approaches for agent decision making
while negotiating can be based on game theory. Agents using
payoff matrixes to represent common knowledge, exchange
their offers until an acceptable deal ·is reached. Variationsof ·
this prínciple can be found, for example, in the PERSUADER
system [Syc 90).

In Open computing system like most multi-agent systems,
paying attention to dynamics is of great importance. New
agents can ali the time arrive to or leave the environment, often
the internet, thus influencing the externai conditions where
other agents work. Both specialised agents for mediating
newcomers as well as specialised languages to make them
understand each other are crucial. Several attempts to impose
inter-agents standard languages using speech act based theory
are on lhe way. KQML [Fin, Fri, Mck, McE 94] and ACL
recentlyproposed by PIPA (Foundation for lntelligent Physical
Agents) are the most promising candidates. These languages
besides to be based on appropriate performatives of the speech-
act theory, c1early distinguish between several message leveIs:
the content, the container and the identification.

Learnlng
For most application tasks, even. in environments appearing
simple, it is difficult (or even impossible) to deterniíne the
behaviour of a multi-agent system a priori - that is, at the time
of its design and prior to its application. This would require, for
instance, that the designer knows in advance which
environmental requirements will occur in the future, which
agents will be available at the considered time, and plan their
interaction in response to these requirements.
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In dynarnic scenarios (like markets) where agents can appear
and disappear, where strategies can be continuously modified,
and where externaI conditions can be unexpectedly changed, it
is extremely difficult, sometimes impossible, to define a priori
the best strategies to be used by the agents. Consequently,
agents need to be endowed with the ability to quickly adapt
their behaviour in accordance with dynamic changes. Such
capabilities should also include responses to changes in the
other agents ' behaviour. Whether these reactions can be dealt
with in the same manner as any other environrnental factor or
whether they should be dealt with in a special way, is an open
issue. This controversy can be seen as a debate between model-
based learning (to compute the agent's next action by taking
into account a model of its acquaintances) and direct learning
(to directly learn, from past experience, the expected utility of
the agent's action in a given state) [par, Ung 97].

Once the dynamics of the scenario (like for instance in a
market-place) is considered, the difficulties associated with
learning increase still further. This is because an agent also has
to determine how other agents may also change their strategies
through some learning capability. This possibility leads to
another dichotomy between what can be called "myopic
learning agents" [Vid, Dur 97] that use a simple, short-term
learning model and strategic learning agents that consider a
long-term model including, in their own model, lhe learning
process of other agents.

Our work [Oli, Fon, Jen 99] and [Car, Oli, Sch 99] follows the
former approach and aims to endow agents in electronic
markets with simple and effective learning capabilities. Such
agents need to adapt to the changing conditions whether they
are buyers or whether they are sellers. We believe this feature
is essential if agents are to be successful. In our experirnents,
agents offering their own resources (time availability) in
response to the announcement of future tasks to be executed,
apply a reinforcement learning algorithm to determine the most
appropriate price to bid under current market conditions
(including the amount of possible future work), Therefore, we
propose an on-line , continuous learning mechanism that is
especially adapted for agents to learn how to behave when
negotiating resources (goods or services). The aim of this work
is then to give a contribu tion to enhance, through the agents'
adaptation, their performance in the electronic market
environment.

Agent learning can be further sub-divided into isolated leaming
and interactive learning. In the fust case, classical inductive
algorithms can be used and the results either be used as
.property of a single agent or to be made available to the other
agents in the community. On the other hand, interactive
learning in a mult i-agent system, the agents communicate in
order to learn how to perform joint actions or how to change
their own believes according to other ones believes.

Learning in a multí-agent system environment does not imply
that the agents are purely co-operative. In many cases, Iike
electronic commerce, agents may learn on how to behave in the
presence of other specific agents and, still, stay coinpetitive in
lhe market. .

3 MASAPPLlCATIONS
With the progressive importance of distributed computing,
agents and the agency concept is becoming inherent to the
design and implementation of any complex programo
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Solutions for those complex problems are now including the
paradigms of distribution, decentralisation, flexible interaction,
openness and adaptation. .

We will here just mention some examples of specific domains
where the agent-based solution proved to be most appropriate.

Softbots

Differently to physical agents, which control a physical bodyin
a physical environment, like robots, softbots are software
agents living in virtual environments. They usually act as
delegates of a human or an organisation trying to fulfil thcir
ultimate goals (or intentions).

Information agents, in general , are computational software
systems that have access to multiple, heterogeneous and
geographically distributed information sources as in the
Internet or corporate Intranets. The main task of information
agents is to perform active searches for relevant information in
non-Iocal domains on behalf of their users or other agents

Applications of intelligent information agents range form
relatively simple in-house information systems, through large-
scale multi-database systems, to the visionary Infosphere in the
Internet. Commercial aspects of inforrnation gathering on the
Internet are becoming more and more relevant: for example,
agents rnay act as intermediaries supplying the relevant
information according to the users needs .

Infonnation retrieval softbots are successful examples of
intelJigent agents "leaving" in the internet seeking for relevant
web pages, containing meaningful informat ion seen as
important for the user. Amalthaea [Mou, Mae 98].

Intelligent Manufacturing Systems
The design and control of intelligent manufacturing systems is
an important goal for Multi-agent system that has ·deeply
influenced holonic manufacturing solutions. [Dee 94] [Fis 98]
[Bus 96]. Within a CIM system we can identify different layers
of abstraction: workflow management, shop floor control, and
autonomous control systems. Parunak presented YAMS [Van
87] as one of lhe first approaches modeIs to design a flexible
manufacturing system (FMS) with a DAI approach. The main
idea of YAMS is to use lhe contract net protocol [Dav, Smi 83]
for task al1ocation in the FMS . [Ow, Smi, How 88] and [But,
Oht 92] as well as to use the contract net model for job shop
scheduling. How task allocation can be done using a reactive
scheduling approach was described in [Hah, Lev 94] [Fis 94]
and proposed a completely decentralised model for job shop
scheduling which is able to produce better results than the pure
contract net protocol because planning is done with some look-
ahead.

Distributed multi-agent systems paradigm as well as interaction
policies are now accepted :as appropriate methods for
modelling and controlling the several different leveIs (from the
control of the material flow to general task allocation) of
manufacturing systems. Contract net is seen as the basic
principIe for interaction that has to be further developed to
meet the requirements of sophisticated negotiation between
agents representing self-rnotivated resources .



i) Information
The market environment is described, and relevant
information about participants has to be made
available, This information includes available
products or services, their respective specifications,
suppliers and delivery terms, as well as identification
of potential customers. Notice that customers can be
stimulated through product information.
This stage result in a list of potential partners in the
market and their respective offers and demands.

ii) Negotiation
It consists in a decision-making process where
involved parties (customers and suppliers) jointly
reach a space of possible solutions. Protocols and
strategies must define such interaction. This stage
results in a matching pair of supply and demando In
traditional retail markets, prices and other aspects of
the transaction may be fixed. In other markets,
however, price value as well as other factors
involved on the deal are subject to agreement
between participants.
Exchange
In this stage the transaction is done, goods or
services are exchanged for (secure) payments.
Optionally, this stage includes after sales service and
the customer satisfaction evaluation.

iii)

Electronic Commerce

A business transaction can be defined as a set of interaction
processes between participants playing different roles -
customers, suppliers and eventually intermediaries. This
transaction is considered as complete when a trading agreement
is made between customer and supplier, and the exchange of
products or services takes place .

Commerce is the way customers and suppliers mee t at a certain
place and a certa in time in order to announce buying and
seIling intentions that eventually match and successfully start
business transactions. Due to innovations in information and
comrnunication technologies of the past years, time and space
restrictions have been weakened and, therefore, those business
transactions became easier.

The life cycle of business transactions can be decomposed in
three fundamental stages: information, negotiation and
exchange (Wel, Mac, Sug]:

Traditional commerce concerns the establishrnent of business
transactions where participants meet personally in physical
places.
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Virtual Organisations A: VO gives the possibility for customers and suppliers
to be on the same side and create alliances to keep
useful common policies (concerning pricing, quality,
etc) .

3. How does the organisation evaluate the risk of
introducing new products in the rnarket?

A: It is hopefully that VO can early detect threads and
dangers coming from the bad market reactions to both
the introducing of new or the substitution of old
products.

According to the economists' analys is, and comparing both
advantages and disadvantages, we tend to conclude that the
strengths and opportunities are rnuch stronger than the possible
weaknesses and threats one and, therefore, VO gives a chance
to get more competitive advantage 00. the market.

One of the areas where improvements are starting to be
especially visible , is the information technology for supporting
business practices. Information technology can be helpful in
providing infrastructures like:

Computer and communications networks and
associated intra, inter or local area networks;
Large and distributed data bases;
Agent-based programming.

We may define Virtual Organisation (VO) (identified as
Virtual Enterprise by many authors) as a temporary network of
independent companies having several different roles
(suppliers, customers, sellers and buyers) connected through a
communication network in order to share skills and
competencies to access new markets. Due to their greater
flexibility and agility , VO is capable of responding to rapidly
changing requirements.

To externaI partners this network of independent companies
act, however, as a single corporation. The corporation refuses
an institutionalisation, e.g., by central offices; instead, the co-
operation is managed by using information and communication
technologies [Fis, Mui, Pis 96] [Arn, Fai, Har, Sie 95] .

The VO life cycle can be decomposed in four phases [Fis 96]
[Fis, Mui, Hei, Sch 96] :

Identification of Needs : conceptual design of the VO.
The VO description is product driven.
Partners selection: rational selection of the individual
organisations that will compose the VO, based in its
knowledge, skills , resources and avaiJability.
Operation: control and monitoring of processes
between partners, including resolution of possible
confl icts , and VO reconfiguration due to partial
failures .
Dissolution: breaking up the VO, and distribution of
the obtained profits.

Virtual organisations can be characterised along several
different axes:

Scope of the activities: either single or multiple line
Range of influences: local, national, regional, globa:l
Clients: organisation working for specialised clients or
for the global market

If we follow M. Porter's organisation strategic analysis we may
ask how is VO placed to answer the challenges of the market:

1. What is the levei of competition between
organisations offering similar products?

A: VO introduces at this levei a new paradigm: the
possibility of easily creating temporary aIliances with
previous competitors as long as it is profitable for ali
ofthem.

2. How can suppliers as well as customers influence and
possibly impose apressure on the Organisation?

Workflow management deals with the specification and
execution of business processes. General process definitions
include activities to be performed, their control flow, and data
exchange. They also comprise organisational roles of persons
and software components that are permitted to perform
activitie s. Policies, which describe the organisational
environment, complete a process definition [Mer, Lie , Lam
97]. Workflow management tools seem to be ideal means to
realise new organisational structures in enterprises of the future
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Today, the convergence of new advanced computing and
telecommunications technologies is radically changing the
traditional commerce. Due to the rapid growth of network
communications, commerce participants are now facing a new
innovative and challenging way of doing business: the so-
called Electronic Commerce . Electronic Commerce (EC) uses
the information and communication technology enabling the
electronic support and, optionally, the business transaction
automation, at least up to the completion of the negotiation
stage.

Systems using agent technology can be applied to the different
stages of the Consumer Buying Behaviour model, as explained
in [Gut, Mou, Mae 98]. In particular, when applying to the
negotiation process, agents enable new types of transactions,
where prices and other transaction terms need no longer to be
fixed,

A typical case of negotiation process is the auetion.
Negotiation on the Internet often amounts to one party
(typically the seller) presenting a take-it-or-leave-it proposal
(e.g., a sale price). Auctions represent a more general approach
to look for an appropriate price, adrnitting a range of
negotiation protocols [Wur, Wel, WaI98]. These auction-based
negotiation protocols include the English auction, the Duteh
auction, the First-priee Sealed Bid and the Viekrey auction.
These auction-based protocols are called single-sided
mechanisms, because bidders are ali buyers or ali sellers, and
they also include an auctioneer. Double-sided auctions admit
multiple buyers and sellers at once, like the eontinuous double
auetion. The number of on-line auctions is increasing, and in
many cases they consist on augmentations to retail sites with
retailers playing the roles of both auctioneer and seller [Gut,
Mae 98]. There are a number of examples of auction-based
systems that are in use for electronic commerce.

AuetionBot is an auction server where software agents can be
created to participate in several types of auctions.

Kasbah is a Web-based system where users create autonomous
agents that buy and sell goods on their behalf [Cha, Mae 96]. It
is based on continuous double auction mechanisms, In the
Kasbah marketplace, buying and selling agents interact and
compete simultaneously, making price bids to their
counterparts. The agents have a function that changes the price
they are willing to propose over time.

A different negotiation approach involves negotiating over
multipie terms of a transaction, unlike the typical way of
auction negotiation, that only considers the price of the good.
Tete-a-Tete is a system where agents co-operatively negotiate
in this way. It intends to provide merchant differentiation
through value-added services, like warranties, delivery times,
etc. [Gut, Mou, Mae 98]. Tete-a-Tete employs a combination
ofMAUT and DCSP techniques [Out, Mae 98b].

Following this more general approach, in [Far, Sie, Jen 98]
negotiation is defined as a process by which a joint decision is
made by two or more parties. The parties first verbalise
contradictory demands and then move towards agreement by a
process of concession making or search for new alternatives. In
that paper, a many parties, many issues negotiation model was
adopted, that is, multilateral negotiations (like a continuous
double auction) about a set of issues (the transaction terms).
Several negotiation tactics were tested, and a negotiation
strategy model is explained.
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SMACE [Car, ali, Sch 99] aims to combine those tactics in a
dynarnic way, in order to endow adaptive market agents with
strategies (appropriate ways of selecting combinations of
tactics) and to compare their performance with agents that do
not change their combination of tactics. Since the marketplace
is a dynamic environment, adaptive agents are expected to be
able to benefit from changing conditions, therefore taking
advantage over others. A test bed has been created to provide
the interaction process between market agents with different
capabilities.

Entertainment

There are a large number of games available in which animated
characters face challenges in a virtual world. Fighting and
shooting games are the most prorninent examples. However,
there are also adventures available in which the actions of the
characters are not so cruel. Grand and Cliff [Ora. Cli 98]
brought together agent technologies and concepts from Biology
and designed the game Creatures. Creatures provides a rich,
simulated environment containing a number of synthetic agents
that a user can interact with. Interactive theatre and cinema are
other application examples, which are particularly demanding
with respect to the abilities of the participating agents. A
number of projects have been set up to investigate the
development of such agents [Tak, Nis, Mor, Hat 97] [Hay 95] .

Traffic Management
Car Traffic management is a complex problem that can be seen
as a good example of an inherent distributed problem.
Traditional approaches to this problem usually fali into static
andJorcentralised solutions.

The static solutions have the big disadvantage of being not
flexible enough to appropriately respond to frequent traffic
changes. On the other hand, reactive agents solutions have the
advantage of being totally independent and autonomous

The centralised solutions have the advantage of looking more
"intelligent" when making decisions because they can use more
information and more complex strategies . The big problem is
that the centralised decision lirnits - the scalability and
expandability of the systems. Broadening the area under
consideration may lead to bottlenecks at the decision stage.
Communication between traffic lights, controllers and
controlling centre makes ali the system heavy and decreases its
efficiency.

Several different AI-based strategies have been proposed, in
the past, for the traffic management problem [Bie 94]. TraMAS
[Fer, Oli 99] approach to traffic management is based on a
Multi-Agent System (MAS) where agents are simple and react
to both the conditions of the surrounding environment
(typically a crossroad) and to the messages some of the
adjacent agents (also representing crossroads) are exchanging.

Because we have in most traffic telematics applications a link
between the physical entities and the workflow - of an
organisation, we have in -most of these settings actually both
typesof agents pure software agents and agents with Gestalt.
Traffic telematics is therefore a typical example of an
application domain with a hybrid agent structure.
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manufacturing system, in Intelligent Systems [o
Manufacturing-Multiagent Systems and Virtual
Organisations (Kluwer Acadernic Publisher, 1998.
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Heimig, A.-W. Scheer. lntelligent Agents in Virtual
Enterprises. Proceedings of lhe First International
Conference on the Practical Application of Intelligent
Agents and Multi Agent Technology, London, UK,
April1996

. [Fis, Mui, Pis 96] K. Fischer, J. P. Müller, M. Pischel, A
pragmatic BDI architecture, in: M. Wooldridge, J. P.
Müller and M. Tambe, OOs., Intelligent Agents li: Agent
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Network Management [Cha, Mae 96] A. Chavez and P. Maes. Kasbah: Ao Agent
Marketplace for Buying.and SeIling Goods. Proceedings
of lhe First International Conference on lhe Practical
Application of InteIligent Agents and Multi-Agent
Technology (PAAM'96). London, UK, April1996.

Some of lhe first applications of multi-agent systems were
related with network management, The obvious idea was to
apply to an already inherent distributed and decentralised
problem an equally distributed and decentralised agents-based
solution.

4

ARCHON [Wit 92] was both a generic platform and a
melhodology to build up multi-agent systems integrating
heterogeneous expert systems like agents. AlI lhe agents,
besides to maintain their own specific goals, were able to
jointly work, co-operatively, perform an overall system's goal.
ARCHON was used for managing and controlling a big electric
energy distribution network. Other applications range from
robotics cell control to experiments control in CERN.

Sophistication, heterogeneity, distribution and
are characteristics of many application domains that require
appropriate and effective solutions. This paper aimed. at
presenting agents and multí-agent based systems as possible
candidates for a new paradigm of designing and implementing
many of old as well as new applications seen as important in
the current information society.

Although many of lhe examples here referred already are in
practice, we also should stress out that several issues still
deserve more attention and further investigation is needed.

Virtual Organisations, Electronic Commerce, Entertainrnent
industry, Intelligent Manufacturing Systems will benefit from
future developments in the fields of automatic learning, more
cognitive agents' architectures or enforcement of sociallaws.
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Abstract This article presents a careful comparative
evaluation of two techniques for numerical curvature
estimation of 2D closed contours. The considered methods are:
(a) a I-D Fourier transform-based approach; and (b) a 2-D
Fourier transform-based approach involving lhe embedding of
lhe contour into a 2-D regular surface (presented for the first
time in this article) . Both these techniques employ Gaussian
smoothing as a regularizing condition in order to estimate lhe
first and second deriva tives needed for curvature estimation.
These methods are considered according to a multiresolution
approach, where lhe standard. deviation of lhe .Gaussians is
used as scale parameters . The methods are applied to a
standard set of curves whose analytical curvatures are known
in order to estimate and compare lhe errors of the numerical
approaches. Three kinds of parametric curves are
(i) curves with analytical description; (ii) curves synthesized In
terms of Fourier components of curvature; and (iii) curves
obtained by splines. A precise comparison .framework is
devised which includes lhe adoption of a common spatial
quantízation approach (namely square box quantization) and
the explicit consideration of lhe influence of the related
smoothing parameters. The obtained results indicate that the 1-
D approach is not only faster, but also more accurate.
However, the 2-D approach is still interesting and reasonably
accurate for applications in situations where lhe curvature
along lhe whole 2-D domains is needed.

Key words: Differential geometry, shape analysis, numerical
techniques, cuvature estimation, performance evaluation,
Fourier transformo

1. INTRODUCTION
One of the keys to characterize and analyze visual informatiori,
as well as many natural signals, consists in removing lhe many
redundancies often found in such data (Barlow, 1994). Typical
images in our visual world are indeed characterized by li high
degree of correlation between neighboring regions. For
instance, the current page is characterized by a high degree of
correlation regarding both lhe letters (black points) and
background (white points). Consequently, a first sensible step
in addressing image analysis consists in applying some high-
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pass filter capable of enhancing high contrast points, i.e, the
object borders , in detriment of low contrast regions. When
such enhanced images are border detected, lhe resulting
contours will often preserve lhe majority of lhe original visual
information, reinforcing lhe importance of contours as compact
and information preserving representations of visual shape.
However, despite lhe redundancy removal implemented by
border extraction, lhe obtained contours still may exhibit a high
degree of redundancy. For instance, straight lines are
maximally correlated l -D elements in space, since they can be
represented in terms of just their extremities. It becomes
that additional leveIs of redundancy removal are needed In
order to better represent visual shapes. Interestingly, the
compaction allowed by redundancy removal is essential not
only for reducing storage, but also for emphasizing more
relevant and salient information (such as vertices and other
singularities). While piecewise linear schemes can be
considered, they represent a first order approach which is not
particularly effective for more elaborated curves .
piecewise linear representations can be understood as bemg
dual to lhe analysis of high curvature points, since straight lines
present the lowest curvature magnitude (i.e. zero). One
particularly effective means to characterize and represent
shapes is in terms of lhe point curvature, given by Equation (1)
for parametric representation, which is not restricted to are-
length parameter.

k( )- x(t)y(t)- y(t)x(t) (1)
t - (x(t) +YV y)12

)) Ucos(8(.)}1s+a.Ísin(8(.))d.+bJ(2)

s

where 8(s)= fk(w)dw, both s and w being arc-lengths.
o



The current article starts by reviewing the two considered
numerical techniques for curvature estimation and proceeds by
discussing lhe developed approach for comparing thern, The
obtained results are then presented and discussed .

Although lhe accuracy and performance of lhe 1-D Fourier-
based approach has been assessed previously by comparing lhe
exact and estimated values for curves generated by splines
(Mortenson, 1985), having produced encouraging results, it
would be interesting to develop a more comprehensive and
formal comparison approach. The main objective of lhe
present article is not onlyto pursue such a possibility, but also
to compare lhe obtained results with those produced by the
considered 2-D Fourier-based scheme. As in (Cesar and Costa,
1997), curves with known analytical curvature are adopted as
standard for comparison, using Euclidean metric (more
precisely, RMS error). The considered curves, ali closed
regular and simple, include two analytical curves, a Fourier
synthesized contour (Zahn and Roskies, 1972), and a curve
obtained by using splines. It should be observed that more
general curves can also be processed by lhe proposed
technique, but are not addressed here due to space constraints.
Special attention is drawn to devising a fair comparison
scheme. In addition, lhe sensitivity of lhe two techniques with
respect to lhe scale space parameter is explicitly and carefully
considered. Firstly investigated is lhe effect of the scale over
lhe estimation, and lhe best scales are then considered for alI
subsequent comparisons, i.e. lhe latter consider lhe best overall
results for each curve with respect to each scale parameters.
The obtained results are statistically analyzed, including errors
distribution in terms of curvature ranges and dependence with
lhe scale space parameters. In addition to accuracy, the
execution speed is also considered and comparatively
quantified.

(3)
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The special relevance of curvature as a shape descriptor stems imaginary number,f stands for frequency, and is lhe Fourier
from lhe following facts: (i) lhe curvature is conceptually and transformo
physically meaningful, indicating how bent a portion of a curve
is; (ii) lhe curvature representation preserves information in lhe
sense that the original curve can be recovered from its point
curvatures, except for rigid body transformations - see
Equation (2); and (iii) as will be further discussed in this
article, lhe curvature expresses the inverse of lhe local spatial
scale (related to lhe curvature center), thus providing a valuable
indication about this important parameter. Indeed, lhe
importance of digital curvature estimation has motivated a
series of related approaches (e.g. Mokhtarian & Mackworth,
1992; Medioni & Yasumoto, 1987; Baroni & Barletta, 1992),
as well as some comparative assessments (Worring &
Smeulders, 1992; Fairney & Fairney, 1994). As a matter of
fact,curvature is one of the most important information about
shape contours, being used in many diverse situations, such as
for object classification or polygonal approximation (pernus et
aI, 1993; Medioni & Yasumoto, 1987). Nevertheless, in spite
of its importance, no definitive numerical technique for
curvature estimation has been obtained and vision researchers
are confronted with a multitude of different techniques for
estimating lhe curvature or" digital contours. While lhe
curvature of continuous curves can often be easily and
precisely determined by using the respective symbolic
expression and derivatives involved in Equation 1, lhe problem
of estimating curvature of spatially sampled contours is not
straightforward .. The principal problem with such "digital
curvature" estimation approaches is that spatially sampled
curves do not even prcsent curvature in a strict sense, for they
are no more than a set ofsingularities (isolated points). Thus,
some regularizing pre-processing, such as smoothed
interpolation, is needed before curvature can be estimated. In
order to circumvent lhe problem of numerical differentiation,
some techniques have been proposed based on alternative
. measures, such as lhe c-curvature (Davis, 1977). On lhe other
hand, curvature may be directly estimated by using numerical
differentiation (such as finite differences), interpolation
(Medioni & Yasumoto , 1987) or signal processing techriiques
(such as convolution with differentiation kernels or Fourier
properties) (Mokhtarian & Mackworth, 1992, Cesar & Costa,
1997). Finally, there are methods that attemp to estimate lhe
curvature directly from the 2-D data (Chen et al., 1995).

The work reported in lhe current article considers lhe following
two principal numerical approaches to lhe estimation of digital
curvature: (a) a 1-D . Fourier-based including Gaussian
smoothing (Cesar and Costa, 1997); and (b) a 2-D Fourier-
based apprcach, involving 2-D embedding of lhe curve into a
.surface and Gaussian smoothing, presented for the first time in
this article. These two approaches present conceptual
sirnilarities and differences. To start with, both techniques
have a multiresolution nature deflned by the standard deviation
of lhe Gaussians, which are used to provide lhe regularization
(under lhe constrain of smoothness) required for effective
curvature estimation. In . both cases, this regularization
implements some interpolation scheme along lhe original
isolated points in the contour. Yet, while lhe 1-D approach
works directly on lhe l-D parametrized representation of lhe
curve, the 2-D method applies 2-D derivative filters and
required the 1-D curve to be transformed into a 3D surface.
Such Fourier-based approaches use the well-known derivative
property of lhe Fourier transform (Castleman, 1996), given by
Equation (3), where s(t) is lhe original signal in lhe time (f)
domain, a is lhe order of the derivative (a real value), j is the

2. ·1-0 FOURIER-BASEO CURVATURE
ESTIMATION

The method presented in this section is based on lhe multiscale
curvature approach (lhe curvegram) introduced in (Cesar &
Costa (1997)). This approach has proven to be a useful
practical tool in many situations, such as in stereo vision and in
lhe analysis of neural images for biomedical applications. We
start with lhe parametric curve c(n) = (x(n), y(n)), where lhe
parameter n =O, .. .,N-l, where N is lhe number of points along
lhe contour, This contour can be represented by a complex
signal u(n) = x(n) + i y(n), where i =H . The method
makes use of the Fourier transform pair deflned by u(n), which
can be defined as (Brigham, 1988):

N '2 sn
U(S) =F{u(n)} =Lu(n) e -I trN .s =O, ..:, N -1

n=J
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former scheme. Once such an extension f/J(x, y) is achieved,
the curvature of the contour defined by f/J (x, y)= a (a level-
curve) can be estimated by using Equation (6).

As with the I-D approach described in the previous section, it
is necessary to regularize rp(x, y), since this is represented in
a spatially sampled space. This will be done by convolving
rp(x, y) with a circularly symmetric 2-D Gaussian given by
Equation (7).

N-I
u(n) = p-l{U(S)} =Ip(s) e N

s=o

The curvature calculation involves the estimation of the
discrete derivatives of the digital signal u(n), which is done
based on the Fourier transform and its derivative property
(Brigham, 1988). The application of this property to the
coefficients generated by FFf algorithms (which are usually
applied to compute Fourier transforms) requires the definition
of an auxiliary function 11(s):

{
S, if s =o.i, ...,N -N2-1

7](s)= .
N -s,lf s=N -N2,...,N-1

where N2 = floor(Nt2) is the traditional truncation function,
Function lI(s) is used to cope with the standard indexing
representation of them. The first and the second derivatives
of u(n) can then be defined as:

. 1 . ( X2+; 2)

G (x y)=--e 2a
a' 2íCa2

(6)

(7)

where n = 0,1,.. .,N-1 and s = O,I, . .. ,N-l. The multiscale
behavior is introduced by filtering the original signal with a
Gaussian GaCs) = exp(-(a 7](S»2):

u(n) =F1P(s)}= 2n77(S)U(s)}

ü(n) = FIV(s)}= F 1
{ _ (2n 7](S»2U(S)}

(4)

(5)

It should be observed that, though initially alI the original
contour points lie at the same leveI-curve, this is no longer true
after the regularization. Since for small smoothing degree the
curves do not shift too much, the curvatures are henceforth
taken at the original coordinates.

4. THE COMPARISON METHODOLOGY

which is equivalent to a convolution (Brigham, 1988) with
inverse Fourier transform of the above Gaussian function. The
scaling parameter ".1[" corresponding to the parameter
quatization, presented for the first time in this article , is needed
in order to conserve the center of mass of the closed curve and
to altogether avoid the sornewhat subjective normalization
procedure, for instance in terrns of perimeter or signal energy,
used in (Cesar & Costa (1997». The multiscale curvature
description of the contour c(n), which constitute the curvegram
(Cesar & Costa (1997», is defined as:

k( ) =n,a . 3
IÚ(n,a)1

where z' denotes complex conjugate.

3. 2-D FOURIER-BASED CURVATURE
ESTIMATION

While the technique discussed in the last section is based on 1-
D parametrízed complex contours, it is also poss ible to use 2-D
differential operators such as that in Equation (6) to estimate
the curyature, Given a regular and simple parametrized curve
c(t) as in the previous section, they have to be extended onto
the 2-D domain in some way before such 2-D operators can be
applied. Two possible alternatives for such an embedding are:
(i) to fill the interior of c(t) with 'Is'; and (ii) to apply a signed
distance transform to the contour, in such a way that the
interior becomes negative (resp . positive) and the exterior
positive (resp. negative). The present artícle has adopted the
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As reviewed in the previous sections, both Fourier-based
methods can operate on the original contour and produce, for a
specific spatial scale parameter (1, a numcric estimation of the
point curvature along the closed curve. The main purpose of
the current article is to provide a careful assessment of the
performance of both techniques by taking into account
accuracy, sensibility to paramerer variation, and execution
time. However, in order that meaningful conclusions can be
reached , every care is needed in devising a reasonably
comprehensive and fair comparison procedure.
The first important issue regards what curves to considero Such
curves should not only have accurate analyitic point curvature
description, but also reasonably represent typical shapes found
in.irnage analysis and vision. While it is impossible to consider
every class of shapes in any experimental assessment such as
the one addressed in the current article, we have considered
three classes of curves, two of which are illustrated, .jointly
with their curvature plot and respective equations, in Figure I .
These include (i) analytical curves; Oi) curves synthesized in
terms of Fourier components of curvature (Zahn & Roskies
(1972»; and (iii) general curves generated by using splines
(Fig. lc) (Mortenson, 1985) . The spline-based contours address
the curvature estimation of free forrns, which represent in a
more legitimate way those commonly found in real pictures.
Within this frarnework, contours are generated interactively
through 'the definition of a series of control points along the
Cartesian plan. Once the B-splines are expressed in terms of
analytical polynomial expressions, it is possible to calculate the
curvature of each point along the contour. It should be
observed that while the equations in Figure 1 adopt the
parametrization allowing the · simplest equations, in the
implementation and comparison all parameters have been
normalized within the interval [0,1].



40. SBAI - Simpósio Brasileiro de Automação Inteligente, São Paulo, SP, 08-10 de Setembro de 1999

b
L 2.<I/z. L 2zI/z.

xCi) =- Jcos(6(t»)dt y(I)=- fsin(6 (t ))dt (12)
27< O 27< o

N
8(t) = -t+ 80 + f..lo +LA" cos(nt - an)

n=1
N

where: f..lo =-L A" cos(an)
n=1

k(t)=-2tc{l+ f,nA"sin(llt-an ) } (13)
L 0=1

0.5

CUMltur.

O

Fourier Synlhesized

o

20

4Or---7"'X-----,

·20

c

PJ(t) = 2. [(_t 3 +3t2 -3t+1)PJ_l + (3t 3 - 6t 2+4)pJ +
6

+ (-3t 3 +3t2+3t+1)pJ+l +(t3)PJ+2l
• 1
P J(t ) =6[(-3t 2+6t -3)PJ-J+ (9t2 -12t)pJ +
+(-9t2+6t+3)pj+1 +(3t2)pj+2l
; /t) +(18t-12)pj + (-18t +6)PJ+1 + (6t) PJ+2 ]

(15)

(a) (b)

Figure 1 - Two of the four types of curves considered in the comparative evaluation: (a) curve generated by splines and (b) curve
synthesized in terms of Fourier components of curvature. .

where Pj(t) =(Xj(t),Yj(t», O'< r c I.
i =1,2,. .. ,n - 2. From this B-spline representation it is
possible to obtain lhe analytical derivatives of the curve, i.e.:

A B-spline curve is generated by combining a series of
blend ing functions Ej.r weighted by a set of control points Pj
(Mortenson, 1985) . Particularly, cubic B-splines may be
expressed in piecewise fashion .as:

spatial quantization also implies lhe problem of how to
compare the estimated curvature with the ana1ytic exact
curvature of lhe pre-image (i.e. lhe original curve before
quantization). The chosen criterion is to compare lhe curvature
at each lattice point with lhe closest analytic curvature obta ined
by a fine but discrete quanti zation in the original parameter.

The next important consideration relates to how lhe scale
parameters in both curvature estimation methods should be
taken into account. While ideally it would be expected that
each method produced accurate curvature estimations
irrespectively to lhe parameter values, this is by no means
feasible in practice. Indeed, lhe parameters in each method
arise from lhe need to implement regularization of lhe spatia1ly
sampled curves, and are thus unavoidable. If on one hand large
values of a will produce more smoothed representations by ·
filtering ou! lhe quantization noise , too high values for this
parameter will also remove inherent ínformation from lhe
original curves. It is thus clear that the best estimations should
be obtaíned :within an interva1 of spatial scale where lhe
respective smoothing is just enough to filter out lhe noise and
not yet too strong as toundermine the curve representation.
For such reasons, we aimed at investigating how the curvature
estimation error varies with lhe scale parameter a.

5. RESULTS

The eva1uation framework was developed in MATLAB and
Borland Delphi, and included database and visualization
facilities . The software was executed on a Pentium II 233. The
curvature of each considered curve was estimated for o varying
from Oto 100, and comprehensive data statistics were obtained
ineluding: (a) execution times ; (b) evolution of square erro r E"
between analytic and estimated curvature values; and (c)

O Pj+1

O Pj+2

-3
3
3
1

(

- 1 3
3 -6

t 1 -3 O
1 4

The next important step in devising a fair and meaningful
comparative framework regards lhe means through which lhe
adopted curves are . spatia1ly sampled onto lhe ' orthogonal
lattice. Such a choice should reflect lhe inherent features of
each specific situation - for instance, a CCD camera can be
rough1ymodeled by using lhe square-box quantization scheme,
which is lhe scheme adopted in lhe present article. Such a
spatial quantizatíon, however, implies lost of information
through a degenerated mapping. Indeed, there is an infinity of
possible continuous curves having lhe same discretizations,
hence the necessity of Gaussian smoothing as a regularizing
constraint. Indeed, such low-pass act in such a way as to limit
the infinite bandwidth implied by the point singularities
introduced in lhe square-box quantization. Although providing
a model of contours typically found in images, the use of
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histograms of curvature estimation error in terms of the scale
parameter and curvature intervals. Average execution times of
2s and 5s were obtained for the l-D (using DFr) and 2-D
(using FFT) approaches, respectively. Regarding the curvature
estimation errar (square distances between analytical and
estimated values), it was observed that large errors are found
for very small 0", and that such errors tend to reach their
minimum values around O" =. 1.5. As the scale parameter
increases, the error starts to grow, reaching a stable value for O"
larger than 200. While this behavior was observed for virtually
every considered curve, the fined details of the error evolution
do vary from case to case, depending of the specific curves.
Figures 2 and 3 show the errar evolution for the curves in
Figure l(a) and (b), respectively.
An interesting observed phenomenon was the fact that the 2-D
estimation sometimes produced instabilities, such as in Figure
3, characterized by sudden increase of the errar value after
reaching the optimal error. This effect has been verified to be
caused by interferences between portions of the curve which,
although distant as far as the parameter is concernec, are elose
one another in the 2-D space. 10 other words, this problem is
caused because the 2-D masks, implied during the convolutions
needed for estirnating the derivatives, will "see" more than one
portion of the curve at the same time, such as in the case of the
"bottleneck" in the spline curve in Figure 1. Figure 3 presents
the evolution of the errar with respect to a series of variants of
the original spline curve where the "bottleneck" at its middle
becomes progressively larger. At the same time, the errar peak
shifts toward higher spatial scales (i.e. large values of 0").

, , , , ...... f1d ', I I - f2d
I

I I I I
I I I I I

I I I I
••• J I I II, -...... lO I

,, , " ., o • T
I II I 11 I '

I

2

10° ro'
Srnoothlng Paremoto,

Spllne

1t
Smoolhlng Paramatar

Figure 2 - The square errar between the analytic and estimated
curvatures in terms of the scale parameter CJ.

6. DISCUSSION
In addition ·to corroborating the validity of Fourier-based
approaches to multi-resolution curvature estimation of closed
parametric contours, the obtained results have also indicated
some interesting phenomena and tendencies. To start with,
every considered situation was characterized by presenting
minimum errar at about O" =1.5. The reason for this is that for
a smaller smoothing degree, the noise implied by the spatial
quaotization of. the original curves still prevails; for larger
values of the scale parameter, the smoothing is toa high and the
curve becomes toa much distorted. The objective ís, then, to
use the smallest O"for which the spatial quantization noise is

62

Figure 3 - Errar evolution in terms of the scale parameter O" to
a series of variants in original spline.

filtered out and the inherent features of the curve are not too
much affected. Fortunately, smal1 curvature estimation errors
are obtained for a reasonably large interval around O" =1.5,
indicating that, in practice, the choice of a value for this
parameter will not be toa critical or sensitive.
The error peak effect in the 2-D approach has been interpred as
being caused by interferences between portions of the curve .
that are elose in the 2-D space but distant in the l-D parameter
domaín, such as the bottleneck in Figure l(a) . Since the
derivatives in Equation (6) are implemented in the 2-D space,
such interferences tend to mix the curvatures at both portions
of the contour. The errar peak lias been verified to occur at a
spatial scale proportional to the minimal 2-D distance between
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observed that lhe assymptotic behavior of the curvature error
for very large O' is more stable in lhe 2-D situation. This is
because, while in the l -D approach lhe curve tends to shrink
toward a point , in the 2-D scheme lhe embedded surface tends
to a plane (i.e. zero curvature). A more important advantage of
lhe 2-D technique is for situations where lhe curvature has to
be estimated for alI' the points along the embedded surface,
such as when working with partiai differential equations
(Sethian, 1996).

7. CONCLUSIONS ANO FUTURE
OEVELOPMENTS

This article has addressed lhe important and modem problem
of accurate numerical estimation of point curvature in
parameterized curves. While lhe application potential of such
techniques .is considerable for vision research, image
processing and analys is, shape analysis and computer graphics,
relatively littIe attention has been focused on the issue of
comparing and validating such numerical approach es. The
present article has not onIy introduced a new approach to
curvature estimation, namely the 2-D Fourier-based
melhodology, as well as lhe exclusion of perimeter/energy
normalization, but also presented a careful and reasonably
comprehensive comparison of the l-D and 2-D Fourier-based
approaches. An interesting phenomenon that has been verified
consists in the fact that the 2-D approach tend to suffer when
the curve is characterized by rcgions that are close in lhe 2-D
space but distant along the 'l-D parameter. AIlhough the
obtained results clearly indicate advantages in using lhe l -D as
far as execution time and accuracy is concerned, lhe 2-D
approach is asymptotically more stable and particularly
relevant for problems involving the estimation of curvature in
2-D embedding of parametric spatial curves. One such
problem, namely lhe use of level-set melhods to calculate
propagating fronts (Sethian, 1996), is currently under
investigation in lhe .Cybemetic Vision Research Group,
including lhe possibility of using lhe l-D and 2-D curvature
estimation techniques addressed in lhe current article as means
for improving lhe accuracy of lhe curvature values required by
the level-set approaches. .
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Resumo: Algoritmos Genéticos (AGs) são técnicas de busca e
otimização baseadas no modelo Darwiniano da evolução dos
seres vivos. Nas últimas décadas, inúmeras aplicações de AGs
têm surgido nos campos das Engenharias e da Computação,
mostrando a sua larga aplicabilidade. Neste trabalho são
descritas algumas aplicações de AGs em subáreas dentro da
Engenharia Elétrica, particularmente enfocando a natureza dos
problemas envolvidos. O papel de algoritmos genéticos como
método de engenharia é discutido, bem como são examinadas
algumas perspectivas futuras.

Palavras-Chave: Algoritmos Genéticos, Engenharia Elétrica,
Projeto.

Abstract: Genetic Algorithms (GAs) are optimization and
search techniques based on the Darwinian model of the
evolution of living beings. In last decades, several applications
of GAs have appeared, showíng its wide range of aplicability
both in Engineering and Computer Science areas. In this work,
some applications of GAs to particular niches in Electrical
Engineering are described, with emphasis on the nature of the
problem. It is discussed the role of GAs as an engineering
method, as well as some future perspectives are examined.

Keywords: Genetic Algorithms, Electrical Engineering,
Project.

1 IN!RODUÇÃO

1.1 Computação Evolucionária
Algoritmos Genéticos (AGs) são métodos de busca e
otimização baseados no conceito Darwiniano da evolução dos
seres vivos e em fundamentos da genética. Algoritmos
Genéticos é um dos paradigmas da área de Computação
Evolucionária, da qual também fazem parte a Programação
Genética, os Sistemas Classificadores, as Estratégias
Evolutivas e a Programação Evolucionária, embora estes três
últimos sejam de menor expressão. A Computação
Evolucionária, por sua vez, é parte da grande área denominada
de Inteligência Computacional (juntamente com Redes Neurais
Artificiais e Sistemas Fuzzy) , que é caracterizada por
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manipulação numérica (e não simbólica) do conhecimento,
adaptabilidade e tolerância a informações imprecisas.

Este artigo é organizado da .seguinte maneira: no restante desta
seção, é apresentada uma breve introdução sobre o mecanismo
básico de funcionamento de AGs, bem como são discutidos
alguns aspectos da aplicação de AGs a problemas reais. Nas
seções 2, 3, 4 e 5 e respectivas subseções, são apresentados
diversos problemas específicos da área de Engenharia Elétrica,
os quais foram abordados (nas referências citadas) com a
técnica de AGs. Esta parte do trabalho tem objetivo ilustrativo,
onde a ênfase dada é à natureza do problema envolvido, e não à
solução proposta propriamente dita. Na seção 6 é discutido o
papel de AGs como método de engenharia e também algumas
perspectivas futuras são vislumbradas em relação ao dueto
AGs/Engenharia. Por fim, na última subseção, a conclusão
pessoal do autor fecha o artigo.

1.2 Algoritmos Genéticos
Nesta seção é apresentado um breve resumo sobre o
funcionamento de algoritmos genéticos. Uma investigação
mais didática e detalhada pode ser encontrada em livros-texto
consagrados na área tais como Goldberg (1989) e Mitchell
(1996).

Otimização é a palavra-chave quando se trata AGs. Muitos
problemas de engenharia e de computação são problemas de
otimização' ou podem ser modelados desta maneira. Em
otimização, um conjunto de variáveis do problema deve ser
escolhido de tal maneira a maximizar (ou minimizar) uma
função de ganho (ou de custo), a qual representa o critério de
otimização. Isto pode ser feito por métodos algébricos,
numéricos ou heurísticos, através de uma busca no espaço
multidimensional das variáveis do problema. Para muitos
problemas existem métodos convencionais eficazes. Porém,
tais métodos podem exibir um desempenho fraco ou até mesmo
falhar quando a natureza do problema envolve não-linearidade,
ruído, descontinuidade, multimodalidade ou espaços de busca
proibitivamente grandes. É nestas situações que AGs
demostram a sua utilidade e robustez.
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o primeiro passo para a aplicação de AGs a um problema real
é a codificação das variáveis do problema. Cada variável é
discretizada em um determinado intervalo e representada com
um conjunto de bits, sendo que o conjunto de variáveis
codificado é chamado de "cromossomo". Um ou mais
cromossomos associados para formar um "indivíduo". É
importante ressaltar que o AG manipula os indivíduos
(variáveis codificadas) e não as variáveis propriamente ditas. A
codificação, em si, é uma questão importante na aplicação de
AGs para problemas reais. Uma codificação inadequada pode
tomar o problemadifícil ou mesmo impossível para o AG.

Na sequência, um conjunto de indivíduos é criado formando
uma "população". Esta população inicial pode ser aleat6ria, ou
constituída com base em conhecimento prévio sobre a natureza
do problema. A existência de ' uma populaç ão de possíveis
soluções caracteriza a exploração paralela do espaço de busca.
Esta é uma vantagem de AGs em relação a métodos
convencionais que normalmente exploram uma possível
solução de cada vez.

Cada indivíduo da população é uma possível solução para o
problema. Assim, é necessário alguma medida de qualidade
dos indivíduos, de tal maneira a discriminar as melhores das
piores soluções. Esta medida de adequabilidade (em relação à
solução para o problema) é conhecida como "fitness", O
cálculo do fitness é um ponto crítico para o algoritmo, já que,
em última análise, é a função de fitness que está sendo
otimizada.

Com base no fitness dos indivíduos, estes são selecionados de
tal maneira a privilegiar as melhores soluções em detrimento
das piores . Este procedimento imita o processo de seleção
natural que guia a evolução das espécies. Os indivíduos são
selecionados por métodos probabilísticos (ou mesmo
deternúnísticos) de modo a poderem gerar descendentes,
implementando, assim o mecanismo da sobrevivência do mais
apto.

Os indivíduos selecionados são submetidos a modificações
probabilísticas através de "operadores genéticos" , usualmente
recombinação (crossover) e mutação. A recombinação toma
dois indivíduos e combina partes de ambos para formar dois
novos descendentes. A mutação, por outro lado, atua em um
indivíduo em particular, muda aleatoriamente um bit de sua
composição. A recombinação atua como busca local, enquanto
que a mutação realiza uma busca global do espaço de busca.

Como consequência da' seleção e da modificação pelos
operadores genéticos, uma nova geração de indivíduos é criada
e que substitui a anterior. A nova população é submetida à
avaliação e posterior seleção e modificação. Este processo é
repetido iterativamente, esperando-se que a cada geração a
qualidade média dos indivíduos aumente. Ao longo de um
determinado número de gerações é possível que soluções muito
boas para o problema sejam geradas, ou mesmo que a solução
6tima seja encontrada.

1.3 Aplicações de AGs
Ao longo dos últimos anos , AGs têm sido amplamente
popularizados, basicamente devido à sua ampla aplicabilidade .
em áreas tão distintas tais como : engenharias, desenho
industrial, pesquisa operacional, computação, bioquímica e
biologia, composição musical, e ciências sociais. Em
.particular, nas diversas modalidades de engenharia, AGs têm
sido amplamente aplicados (Dasgupta & Michalewicz, 1997).
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Porém, ainda não há uma convenção de como classificar tais
áreas de aplicações, já que AGs são métodos genéricos e
muitas vezes a sua aplicação é multidisciplinar. É fato que
atualmente existe muita sobreposição entre áreas de
Engenharia, Computação e Pesquisa Operacional. Assim.uma
taxonomia precisa baseada em áreas e subáreas pode não ser
possível. Tendo isto em mente, neste trabalho foram
selecionados alguns nichos da subárea de 'Engenharia Elétrica,
de maneira a agrupar convenientemente as aplicações
abordadas, porém sem' ser exaustivo. Certamente, uma análise
mais profunda de certas aplicações permitiria o seu
agrupamento em mais de uma área, como será mostrado
posteriormente.

Urna outra faceta importante é o aspecto metodológico da
aplicação. Tem sido relativamente frequente a hibridização de
AGs com outras técnicas de busca e otimização mais
convencionais, tais como branch-and-bound, busca tabu ou
ainda simulated annealing. Nestes casos, é explorado aquilo
que de melhor cada método é capaz de oferecer: o AG é
direcionado a uma busca global, varrendo paralelamente um
grande espaço de busca, enquanto que os outros métodos
exploram regiões específicas do espaço de busca , promovendo
uma busca local sequencial.

Na grande maioria das aplicações do mundo-real, os AGs
utilizados são de complexidade e sofisticação muito além do
SGA-Simple Genetic Algorithm proposto por Goldberg (1989) .
Operadores específicos, técnicas e parâmetros de controle
avançados e codificações sofisticadas são lugar-comum nas
implementações de AGs mais modernas, e que objetivam
resolver problemas de complexidade e dimensionalidade
elevados, independentemente da área específica de aplicação.

2 AGs EMTELECOMUNICAÇÕES

2.1 Alocação de freqüências para sistemas
de comunicações

O problema da alocação de freqüências (Frequency Assígnment
Problem - FAP) é um problema de otimização discreta do tipo
NP-completo. O FAP é equivalente ao problema clássico da
computação de colorímento de grafos . Um sistema de
comunicações tem uma faixa útil de freqüências que é limitada.
Esta faixa normalmente é subdividida em vários canais de
freqüência central. Numa determinada região a distribuição de
freqüências deve ser tal que o número de canais alocados supra
a demanda sem utilizar canais adjacentes, de modo a minimizar
as interferências entre canais. De maneira análoga, os canais
alocados para uma determinada região têm que ser
suficientemente distantes (no espectro) dos canais alocados
para todas as regiões adjacentes, de modo a minimizar as
interferências entre regiões. O problema é dinâmico, já que a
demanda varia em função do tempo e da localização. Também
é sujeito a fortes restrições: o número total de canais
disponíveis é limitado; há um número mínimo (em função da
demanda) e máximo (em função da infra-estrutura física e
disponibilidade de canais) de canais possíveis de serem
alocados para uma região; há Um limite máximo de
interferência aceitável dentro de cada região e entre regiões
adjacentes.

Além da complexidade do problema, a alocação de freqüências
envolve otimização multiobjetivos, pois pode-se aplicar um
método qualquer de otimização tendo em vista inúmeros e
contraditórios aspectos do funcionamento do sistema. Por



exemplo, pode-se desejar maximizar o tráfego total (isto é,
suprir a demanda de canais para todas as regiões
simultaneamente), minimizando ao mesmo tempo o número
total de canais utilizados. Também pode-se otimizar o sistema
do ponto de vista: da minimização das interferências dentro de
cada região e/ou a minimização das interferências do sistema
como um todo. São várias as abordagens do problema para
redes de comunicação por rádio, ·como descrito em (Cuppini,
1994; Kapsalis et ai, 1995). Estes trabalhos demonstram a
eficiência de AGs para a alocação de freqüências em redes de
grande complexidade, ' sendo que os resultados são
comparáveis ou melhores do que aqueles obtidos por outras
técnicas .

Uma aplicação particular de AGs nesta categoria é a alocação
de canais para redes de comunicação de telefonia celular. Nesta
aplicação, a dimensionalidade pode atingir 6000. células e
12000 restrições (Crisan & Mühlenbein, 1998), tomando-se um
problema de difícil solução por métodos convencionais. De
fato, tem sido reportado (Dome e Hao, 1995; Hao & Dome,
1996) que AG's obtêm melhores resultados e em menos tempo
para problemas reais quando comparado com algoritmos
tradicionais do tipo Simulated Annealing e algoritmos de
colorimento de grafos. A utilização de AGs se toma cada vez
mais atrativa à medida que a dimensionalidade do problema
aumenta, pois paulatinamente os métodos computacionais
tradicionais se tomam ineficientes.

2.2 Planejamento de sistemas de
comunicações

A rede de acesso a serviços de comunicações usualmente é
constituída de pares de fios de cobre que ligam o usuário final à
uma central de comutação. 'Com o aumento da demanda de
serviços que requerem alta velocidade de comunicação (tais
como acesso intenso à Internet e video sob demanda), uma
alternativa à rede física convencional é a substituição por cabos
de fibras ópticas. Este tipo de instalação é conhecido como
PON (Passive Optical Network), pois além das fibras ópticas,
também utiliza dispositivos 6pticos como divisores passivos .
Em função da atenuação no sinal causada por estes
dispositivos, existe a restrição de que haja somente dois pontos
de divisão do sinal entre a central de comutação e o usuário
final (nó primário e nó secundário). Uma outra restrição
importante é a limitação do número de ramificações de cada
nó. Em geral o produto do número de ramificações dos dois
nós deve ser menor do que uma constante determinada por
critérios técnicos (por exemplo, 32). Assim, os pontos
principais a serem otimizados no planejamento de uma rede
PON são: o número de divisões em cada nó e a localização
precisa de cada n6 na rede física, de modo a minimizar a
atenuação do sinal e a quantidade de fibras utilizadas. Além
disto, o roteamento dos dutos por onde os cabos devem passar,
bem como os pontos de colocação dos divisores passivos, são
fortemente restringidos pelos dutos subterrâneos já existentes
(ou postes, no caso de cabeamento aéreo), o seu .uso (outros
cabeamentos pré-existentes), o seu acesso (ruas e alçapões de
acesso) e finalmente o custo da construção de dutos específicos
em função da localização geográfica dos clientes. Outros
fatores de engenharia tais como a confiabilidade da rede e a
qualidade do serviço impõem restrições técnicas adicionais à
rede. Um fato que torna ainda mais complicada a implantação
de uma rede de acesso é que o planejamento deve levar em
conta também o crescimento futuro da demanda dentro de um
determinado horizonte de tempo . Estes fatores todos fazem
com que o planejamento de uma rede desta natureza seja uma
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tarefa bastante complexa e com inúmeras possibilidades, sendo
também um caso de otimização multiobjetivos. ' O uso de AGs
para este tipo de planejamento é urna alternativa válida
(Brittain et ai, 1997) e que traz grande flexibilidade,
principalmente pela facilidade de incorporar as restrições no
problema e pela possibilidade de fornecer diversas soluções
possíveis.

Um problema de natureza muito semelhante ao anteriormente
discutido, é o planejamento de redes de comunicação de dados
geograficamente distribuídas. O problema consiste em se
estabelecer ligações (links) entre determinados n6s de uma rede
onde se concentram outras subredes de computadores. A
configuração da topologia do backbone de comunicações deve
levar em consideração não s6 a demanda de tráfego presente e
futura entre os nós, como também a capacidade e a
confiabilidade das conexões e o método de roteamento e
controle em cada n6 (pierre & Legault, 1998) . Este problema
de projeto é conhecido como sendo NP-hard. A utilização de
AGs para esta tarefa se mostra mais eficiente do que métodos
tradicionais à medida que o número de n6s e conexões
aumenta. O uso de AGs como ferramenta computacional de
projeto de redes tem sido reportado com sucesso tanto para a
otimização e expansão de redes pré-existentes (Kumar et ai,
1995), quanto para a otimização da topologia e do fluxo de
tráfego entre n6s em novos projetos (Dengiz et ai, 1997; Pierre
& Legault, 1998).

A questão do roteamento em redes de computadores de longa
distância (WAN-Wide Area Network), é um problema mais
geral do que o anteriormente mencionado. Numa rede WAN
podem existir inúmeros nós, usualmente com muitas conexões
(links) cada. Os mesmos parâmetros já citados no parágrafo
precedente norteiam o projeto do esquema de roteamento em
cada n6. Entretanto, dada à característica dinâmica da Internet,
muitas vêzes um roteamento dinâmico é mais eficiente. Cox,
Davis e Qui propuseram o uso de AGs para resolver o
problema de roteamento dinâmico antecipado em tempo-real
(Cox et ai, 1991). Neste trabalho .é levado em consideração o
estado corrente da rede como um todo, a lista de solicitações
em espera, bem como o tráfego corrente em cada segmento. O
AG proposto busca no espaço de todas as permutações possível
de tal maneira a obter a melhor configuração de roteamento da
rede, suprindo cada solicitação com a menor rota possível e
com a largura de banda necessária. Outra abordagem
semelhante é apresentada por Sevenster e Engelbrecht
mostrando a eficácia de AGs para o problema de roteamento
em redes de comunicações (Sevenster & Engelbrecht, 1996).

Algo semelhante ao planejamento de redes de acesso a
sistemas de comunicação, anteriormente discutido, é o
problema do planejamento de redes locais de computadores
utilizando a tecnologia WLAN (Wireless Local Area
Network). O uso de WLANs tem aumentado recentemente e o
seu futuro deve ser muito promissor à medida que os seus
custos venham a cair. Esta tecnologia de redes locais é
apropriada para ambientes onde o cabeamento físico é de
difícil implementação ou mesmo impossível. Exemplos de
aplicação seriam ambientes industriais onde as condições
ambientais não permitem a colocação de cabos, estações de
trabalho m6veis ou robôs/veículos autoguiados. Dada uma
determinada configuração de pontos terminais (estações de
trabalho), é necessário posicionar adequadamente um certo
número de estações rádio-base que provêm a cobertura de rádio
adequada para a área. O custo de uma rede WLAN é
diretamente proporcional ao número de estações rádio-base e,
.portanto, é necessário minimizar o número destas estações ,
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posicionando-as estrategicamente. O número e o
posicionamento das estações rádio-base são influenciados por
outros fatores: a distribuição dos pontos terminais na área, a
intensidade de tráfego de cada terminal, e principalmente as
características de propagação do sinal entre cada estação rádio-
base e cada terminal (atenuação do sinal e interferência entre
canais) . Por ser um problemamultiobjetivos relativamente
difícil, diversos métodos heurísticos já foram propostos para a
solução deste problema. A utilização de um AG hierárquico
demonstrou excelentes resultados permitindo a obtenção de um
conjunto de Pareto que satisfaça os objetivos simultâneos a
serem otimizados (Man et ai, 1999; Tang et ai, 1997). Estes
resultados mostram que AGs são uma ferramenta adequada e
eficiente de projeto de engenharia, permitindo ao ·projetista da
rede a flexibilidade de escolher entre possíveis soluções
satisfatórias para uma determinada configuração.

2.3 Equalização de canal de comunicação
digital

A interferência intersimbólica está freqüentemente presente em
sistemas de comunicação digital. A distorção do sinal
resultante deste tipo de interferência é devida ou à restrita faixa
espectral alocada para o canal ou aos problemas na propagação
do sinal. No receptor, a interferência intersimbólica deve ser,
de alguma maneira, compensada através da equalização do
canal, com o objetivo de reconstruir os símbolos transmitidos .
O sistema de equalização do receptor é ajustado a partir de um
treinamento prévio onde as características implícitas do canal
de comunicação são "aprendidas" pelo equalizador. A partir
deste ponto, o equalizador é capaz de se adaptar , dentro de
certas limitações, às vadações dinâmicas das características do
canal de comunicação, podendo, assim; restaurar o sinal
recebido. Entretanto, por inúmeras razões , nem sempre é
possível realizar o treinamento, como no caso de transmissões
em broadcasting. Neste tipo de situação o equalizador deve se
ajustar baseando-se somente nas observações de ruído do
canal, sem acesso a uma fonte de referência. Isto é conhecido
como equalização cega, para a qual inúmeras técnicas
algorítmicas já foram desenvolvidas. Chen et ai (1997)
propuseram a utilização de um AG para ajustar a função de
custo HOC (high-order cumuiants) na equalização cega de
canais de comunicação digital, obtendo bons resultados. Nesta
aplicação, a abordagem do problema com AGs mostrou ser
mais eficiente e rápida do que a abordagem com Simulated
Annealing. De maneira análoga, White e Flockton (1994)
também reportaram com sucesso a utilização de AGs para
equalização de canais de comunicação digital.

. 3 .AGs EM ELETRÔNICA

3.1 Projeto de circuitos eletrônicos
analógicos e digitais

No projeto de um circuito eletrônico, objetiva-se encontrar uma
estrutura de um circuito e o valor de seus componentes que
façam com que as especificações iniciais do circuito sejam
atingidas. Estas especificações podem ser, por exemplo, ·em
relação ao ganho/atenuação, banda passante, resposta em
freqüência, deslocamento de fase, tempo de resposta, distorção
harmônica, etc. Supondo-se inicialmente que a. estrutura do
circuito seja fixa, pode-se utilizar o AG para fazer uma busca
no espaço dos valores dos componentes (em geral, valores
discretos) que otimize o circuito, levando-se em consideração
um ou mais objetivos (Horrocks & Spittle, 1993). Este
problema certamente de trata de otimização multiobjetivos, já
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que o desempenho de um circuito eletrônico pode ser
mensurado de inúmeras formas diferentes, consoante às suas
especificações. Esta abordagem é particularmente interessante
para circuitos de grande complexidade. A utilização de AGs
para a otimização dos valores/tipos dos componentes
eletrônicos de um circuito pressupõe o acoplamento com um
software de simulação de circuitos eletrônicos do tipo SPICE
ou semelhante (Haikarainen et al, 1996), principalmente para
circuitos analógicos. Para o caso da síntese de circuitos
digitais, utilizando AGs (Arslan et al, 1993; Coello et ai,
1997), o próprio programa faz a simulação do circuito, que
pode ser descrito por equações lógicas. Casos particulares do
uso de AGs para o projeto de circuitos digitais baseados em
FPGAs (Field Programmable Gate Array) também são
relatados recentemente (MilIer & Thomsom, 1998; Thomson,
1997).

Com certas restrições, um AG também poderia ser utilizado
para uma busca não no espaço de valores dos componentes,
porém, no .espaço de busca da topologia do circuito. Entretanto
esta tarefa envolve uma complexidade muito maior, visto que
os graus de liberdade muito maiores (até mesmo, infinitos
graus de liberdade poderiam existir) . A codificação usual de
AGs pressupõe estruturas de tamanho fixo, não oferecendo,
assim, a flexibilidade necessária para tratar expressões de
tamanho variável. Para tanto, o paradigma da Programação
Genética - PG (Koza, 1992) é mais adequado. De fato, Koza e
colaboradores (Koza et al, 1997; Koza et ai, 1999) têm
realizado intensas pesquisas na utilização de PG para a síntese
de circuitos eletrônicos analógicos e digitais e obtido bons
resultados com esta abordagem.

A discuss ão anterior refere-se primordialmente a circuitos
analógicos que utilizam componentes discretos . Na área de
processamento digital de sinais (PDS), um sinal analógico é
amostrado digitalmente e as funções de um circuito é realizada
por software, através da manipulação matemática de um
determinado número de amostras do sinal. Uma das áreas mais
importantes dentro de PDS é o projeto de filtros digitais. Existe
uma grande quantidade de tipos de filtros digitais, usualmente
divididos em filtros de resposta finita ao impulso (FIR) e de
resposta · infinita (ITR), sendo que, em geral, há um método
matemático predefinido para cálculo de seus coeficientes.
Algumas vezes, entretanto, a obtenção dos coeficientes é
complexa ou demanda algoritmos iterativos podendo, em
certos casos, ter uma complexidade computacional duplamente
exponencial (Undrill et al, 1997). Neste tipo de aplicação, cada
coeficiente do filtro é uma variável contínua, portanto, o
espaço de busca é, a princípio, infinito, apenas limitado pela
precisão desejada. Inúmeras variações de AGs têm sid ó
propostas para o cálculo de coeficientes de filtros, em especial
para filtros recursivos e fiitrosstack (Cemes & Ait-Boudaoud,
1993; Flockton & White, 1993; Tang et ai, 1998a; White &
Flockton, 1994), demonstrando, assim a sua aplicabilidade e
eficácia.

3.2 Projeto de circuitos integrados
Uma outra faceta desta área de aplicação é o projeto de
circuitos integrados em VLSI (very large scale integration). A
aplicação de AGs nesta área em particular tem sido bastante
intensa. Algumas ferramentas de software tradicionais, como
por exemplo, VHDL e Verilog, já estão integrando AGs para
otimização de diversas tarefas no projeto,' layout e teste de
circuitos integrados VLSI (Mazumder & Rudnik, 1999) .



A síntese de circuitos integrados VLSI consiste, basicamente,
na transformação de uma especificação funcional do circuito
em uma representação de baixo nível como, por exemplo,
esquemáticos e layouts. Com a crescente demanda por circuitos
integrados (Cls) cada vez mais rápidos e mais complexos, uma
otimização eficiente do seu projeto pode economizar quantias
imensas quando o componente é produzido em larga escala. Os
problemas básicos neste tipo de otimização são: a minimização
da área da pastilha de silício (que é função da quantidade de
unidades lógicas), minimização da potência consumida (que é
função da quantidade de unidades lógicas e da .velocidade de
funcionamento) e a maxímízação da velocidade de
funcionamento do circuito. Martin e Knight (1993) apresentam
um sistema computacional baseado em AOs para a otimização
da síntese de Cls para dois problemas típicos de projeto. Os
. resultados obtidos atestam a eficiência da abordagem para a
tarefa, bem como sugerem que a otimização por AOs possa ser
utilizada também em outras fases do ciclo de projeto de Cls.

A nível de projeto físico de um CI VLSI, isto é, de layout, AOs
também têm uma grande aplicabilidade. Uma vez definido o
projeto eletrônico do circuito, os componentes são agrupados
em unidades funcionais denominadas de macrocélulas. Estas
macrocélulas são blocos retangulares de tamanho variado e
corri terminais nas suas bordas. Os terminais são conectados
por condutores a outros terminais em outras macrocélulas.
Alguns terminais devem ser conectados externamente ao Cl , O
layout define as posições das macrocélulas e as rotas dos
condutores que as interligam. O problema do layout em VLSI
é basicamente igual ao problema do roteamento de placas de
circuito impresso, anteriormente discutido . Entretanto neste
problema é desejável que tanto a definição da posição das
macrocélulas quanto o roteamento em si sejam feitos de
maneira automática, o que toma o problema ainda mais
complexo computacionalmente. Uma solução para este
problema foi proposto por Schnecke e Vornberger (1997),
utilizando AOs paralelos . A comparação desta técmoca com
outras descritas na literatura , utilizando um benchmark,
demonstrou a superioridade e escalabilidade da abordagem
com AOs. Outros trabalhos recentemente publicados também
enfatizam o sucesso do uso de AOs tanto para a tarefa de
roteamento de VLSI (Davidenko et ai, 1997; Lienig, 1997),
como· também a otimização da colocação das macrocélulas
(Wang & Chen, 1995) e para teste e simulação dêfalhas de
circuitos (Rudnik et ai, 1997).

3.3 Projeto de fiação impressa e
montagem

Bastante semelhante à discussão anterior, é o projeto do layout
de placas de circuito impresso (pCn multicamadas . Existem
inúmeros softwares disponíveis para roteamento automático de
PCI, sendo que a maioria deles é de um custo bastante elevado.
Num projeto de PCI, a disposição física dos componentes é, em
geral, definida pelo projetista·, em função de fatores não só
estéticos (tipo e tamanho dos componentes, distribuição
organizada sobre a PCI, etc), como também técnicos
(dissipação de potência, proximidade de conectores, facilidade
de acesso e manutenção dos componentes, . etc). . Após a
definição da localização de cada componente eletrônico é
necessário interligar fisicamente os terminais dos componentes
entre si através de filetes de cobre (trilhas). Estas ligações
seguem o esquema elétrico definido pelo projeto do circuito
eletrônico . O caminho que percorre uma trilha de um terminal
até outro não pode cruzar outra trilha na mesma superffcie, o
que causaria um curto-circuito. O roteamento automático
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realizado por certos softwares consiste em encontrar
sequencialmente trilhas não-conflitantes entre si interligando os
pontos necessários, até que todos os terminais sejam
convenientemente conectados, Isto é realizado utilizando-se
um, dois ou múltiplos planos de interligação, o que caracteriza
placas de face simples, face dupla ou rnulticamadas. Os
algoritmos de roteamento automático usualmente são derivados
da teoria dos grafos, porém nem sempre são eficientes para
PCls com muitos componentes e ligações. A busca de uma
solução ótima para o roteamento de PCIs é inviável para a
maioria dos casos, já que o custo computacional desta solução
é extremamente elevado. A utilização de AOs para o problema
de roteamento automático de PCIs é ainda uma área de pouca
pesquisa, porém já com resultados promissores (Tanomaru &
Oka, 1995).

Correlacionado ao projeto da PCI está o processo de fabricação
das placas de circuitos eletrônicos. A nível industrial, a
montagem dos componentes eletrônicos sobre a PCI (para
posterior soldagem) é feita por máquinas automáticas que
seguem uma programação específica. .Minimizar o tempo de
colocaçãolsoldagem significa diminuir custos de produção.
Este é um problema semelhante ao.clássico "caixeiro viajante",
porém mais complexo, pois é restrito por questões de 'tempo,
prioridades, roteamento, etc. AOs também foram utilizados
satisfatoriamente para este problema na indústria eletrônica
(Lindhorst, 1998).

4 AGs EM SISTEMAS ELÉTRICOS DE
POTÊNCIA

A operação de um sistema de geração e distribuição de energia
elétrica envolve , entre outras atividades, o planejamento, a
previsão e o despacho de -carga. O planejamento visa estruturar
o crescimento da oferta de energia elétrica para o futuro, e é
feito com base em um horizonte de até vários anos. A previsão
de carga consiste na estimação antecipada da energia elétrica a
ser consumida em uma região, e é baseada principalmente em
dados históricos. A grosso modo, execução propriamente dita
da previsão de carga é o despacho de carga. Esta atividade
consiste no gerenciamento integrado do sistema geração-
distribuição. Isto é, ativar quantas unidades geradoras de
energia forem necessárias para suprir a demanda decarga em
diversas regiões. Deve ser levado em consideração não só a
flutuação da demanda com a hora do dia, como também as
capacidades de geração das usinas e de transmissão das linhas.
Variáveis adicionais, tais como a compra e venda de energia de
outras concessionárias, variações climáticas inesperadas e
manutenções programadas tornam o despacho de carga uma
tarefa de alta complexidade que demanda, além profissionais
altamente especializados, softwares auxiliares sofisticados. A
literatura recente tem mostrado uma grande quantidade de
aplicações de AOs no problema do despacho de carga
(Bakirtzis et ai, 1994; Chen & Chang, 1995; Li et al; 1994;
Wong & Wong, 1994). A principal característica de tais
aplicações é o lucro gerado para as operadoras em função da
otimização do sistema, que passa a operar de maneira mais
econômica e segura. .Este problema é particularmente
interessante para AOs não só pela sua complexidade, mas
também por ser dinâmico.

Um subproblema do despacho de carga, bastante conhecido de
empresas geradoras de eletricidade (em especial dos setores de
geração de energia), é a questão do comissionamento de
unidades geradoras. O problema se trata da decisão de quantas
.e quais unidades geradoras de energia devem ser utilizadas
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num determinado momento. O tempo de colocação em
funcionamento de uma unidade geradora pode ser grande,
quando comparado com a velocidade de variação da demanda
de energia . De maneira análoga, não é econômico o
.funcionamento de unidades geradoras quando não há demanda.
Além disto também existem inúmeros aspectos que impõem
outras restrições ao problema: o número, capacidade, tipo e
localização geográfica de cada unidade o tempo de
acionamento e desligamento de uma unidade geradora, a
disponibilidade e a capacidade das linhas de transmissão, a
quantidade e localização da demanda de energia e finalmente a
previsão da demanda. A maneira tradicional de abordagem
deste problema é através de programação inteira-mista com
métodos de relaxação, entretanto Hassoun (1994) utilizou um
método global de otimização através de AGs e redes neurais
para resolver o problema. Este projeto provou que o uso destas
técnicas avançadas pode trazer uma considerável economia
para empresas do setor elétrico. Especificamente quando as
unidades de geração são termoelétricas, fatores econômicos,
além dos técnicos, são preponderantes: cada usina tem custos
de .operação distintos e obviamente deseja-se tainbém
minimizar os custos totais de operação do sistema. Dasgupta e
McGregor (1994) e ainda Michalewicz et al (1996) mostraram
o uso de AGs para problemas desta natureza . ..

A energia elétrica gerada deve ser transmitida por linhas de
transmissão de alta tensão até os pontos de consumo (incluindo
rebaixamento de tensão) . Um sistema integrado de geração e
distribuição de energia elétrica normalmente tem alguma
redundância na transmissão, de tal modo que a energia pode
chegar a um ponto de carga por mais de um caminho. Desligar
uma linha de transmissão pode significar sobrecarga de outras
e, talvez, blackouts localizados. Entretanto, mesmo assim a
manutenção preventiva deve ser regularmente executada . Logo,
o planejamento da manutenção de linhas de transmissão de alta
tensão deve ser muito cuidadoso e organizado . O plano de
manutenção deve minimizar os custos, levando em
.consideração a demanda regional de energia , as capacidades
dos geradores e suas disponibilidades, a capacidade de
transmissão da linha e das demais linhas que não serão
desligadas simultaneamente. Nesta aplicação, ' AGs ·também
têm se mostrado úteis em problemas reais. Por exemplo , na
National Grid Pie, empresa que administra as linhas de
transmissão na Grã-Bretanha, este complexo planejamento é
realizado pelos seus engenheiros com o auxílio de AGs
(Langdon, 1996).

Inúmeras outras aplicações de AGs em sistemas elétricos de
potência têm sido reportadas na literatura, tais como a
. localização ótima de seccionadores em redes de distribuição de
baixa tensão (Levitin, 1994), otirnização da potência reativa
(lha, 1994; Lee et al, 1995), otiinízação da temporização de
relés de proteção automáticos (Alander et al, 1997),
planejamento e expansão de sistemas de geração (Fukuyama &
Chiang, 1996) e distribuição em baixa e média tensão
(Barczynski et al, 1999) e at é: mesmo determinação de
parâmetros de motores de indução (Haque et ai, 1995). · .

5 AGs EM MECATRÔNICA E CONTROLE

5.1 Robótica
A robótica é uma área de fronteira entre as Engenharias
Elétrica e Mecânica, o que é corroborado pelo recente
surgimento da Engenharia Mecatrônica.
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AGs têm sido mais freqüentemente aplicados a um problema
clássico (e suas variações) na área de robótica: o planejamento
de trajetórias tanto para manipuladores robóticos, quanto para
robôs móveis. O planejamento de trajetórias é um problema do
tipo ordem-dependente, posto que é fundamental seguir uma
seqüência de pontos (posições/orientações no ·espaço de
trabalho do robô) para que o efetuador possa atingir o ponto
objetivo desejado. De maneira análoga, para robôs móveis, o
robô deve seguir uma trajetória no plano de tal maneira a evitar
obstáculos e atingir um determinado ponto. Uma trajetória
pode ser gerada e/ou otimizada satisfatoriamente com AGs
desde que a codificação utilizada permita a representação de
tamanho variável dos indivíduos. Isto é necessário pois cada
indivíduo representará uma possível trajetória , e esta pode ter
um número variável de pontos (Davidor, 1991a). A otirnização
da trajetória pode ser feita com base em um ou mais critérios
bem definidos, por exemplo, o menor deslocamento possível
entre o ponto inicial e final, o menor tempo possível de
deslocamento, a menor energia gasta no trajeto, etc. ISto tudo
toma o problema da geração de trajetórias altamente
multimodal e multidimensional, Adicionalmente pode-se
requerer que a trajetória passe por determinados pontos, o que
restringe a variação possível do ângulo de determinadas juntas
de um manipulador . Estas restrições quando consideradas' no
conjunto representam um problema de elevada complexidade e
o uso de AGs tem se mostrado altamente eficiente quando
comparado com métodos tradicionais (Davidor, 1991a; Lee &
Lee, 1997; Toogood et al, 1995). .

Uma variante do planejamento de trajetórias é a determinação
da cinemática inversa de manipuladores, isto é, dado um ponto
no espaço de trabalho do robô, determinar qual é a coordenada
no espaço de juntas. Este problema é bem mais complexo do
que a cinemática direta (que tem uma única solução), pois pode
ter nenhuma, apenas uma, ou múltiplas soluções. Neste caso
em particular, AGs tem sido eficazes para a determinaç ão de
trajetórias no espaço das juntas, tanto para manipuladores não-
redundantes , quanto para manipuladores redundantes (Gebara
Júnior et al, 1999; Silveira et ai, 1994).

O objetivo-chave da robótica móvel é fazer com que o robô
navegue através de um ambiente até uma posição
preestabelecida, sem coldir com os obstáculos presentes. É
desejável também que o robô possa navegar através de um
grande número de diferentes configurações do ambiente.
Tradicionalmente este problema tem sido atacado através de
técnicas de Inteligência Artificial .simbólica, porém com
resultados ainda aquém do ideal. AGs têm sido utilizados para
a otimização dos parâmetros de controle da navegação do robô
(Ram et al, 1994) e, em especial, no planejamento da trajetória
(Davidor, 1991b).

5.2 Identificação de Sistemas
o princípio básico da identificação de sistemas é: a partir de
um modelo conhecido de estrutura e de um conjunto de
entradas e saídas, estimar os parâmetros do referido modelo.
Em alguns casos o modelo do sistema é bem conhecido e
através de métodos matemáticos é possível a determinação
eficaz do valor dos parâmetros . Entretanto, quando a estrutura
não é perfeitamente conhecida ou o sistema envolve não-
linearidades, ruído ou outros fatores complicadores, as
abordagens tradicionais podem não ser viáveis . Nestes casos a
abordagem do problema utilizando AGs passa a ser
interessante, em particular para sistemas não-lineares,
contínuos ou discretos. A identificação de sistemas é uma área
de intensa aplicação principalmente em engenharia de controle



e AGs podem ser utilizados para a identificação em sistemas
contínuos e discretos, lineares enão-lineares, identificação de
polos e zeros ou mesmo parâmetros físicos de um sistema
(Kristinnson & Dumont, 1992; Tan & Li, 1997). Também AGs
foram utilizados para a identificação de parâmetros de
sistemasfitzzy (Yen & Gillespie, 1995), e para a modelagemde
sistemas físicos específicos (Tzes et al, 1998). Iba et ai (1993)
apresentam um AG diferente para a identificação de sistemas.
Nesta proposta a representação cromossômica é estruturada de
tal maneira a evitar a explosão combinatória à medida que
aumenta o número de parâmetros do sistema investigado. Esta
abordagem. de fato, é um AG mais próximo da Programação
Genética, que efetivamente consegue manipular com mais
eficiência problemas desta natureza (Koza, 1992).

5.3 Sistemas de Controle
o projeto de sistemas de controle em geral é baseado em
métodos algébricos clássicos que são eficientes para a: maioria
das aplicações práticas. Não obstante, AGs também podem ser
aplicados em problemas de controle linear e não-linear e de
sistemas dinâmicos que envolvam uma complexidade mais
elevada (Fleming & Fonseca, 1993; Krishnakumar &
Goldberg, 1992; Marrison & Stengel, 1997; McGregor et ai,
1992; Míchalewicz et al, 1992). De igual modo, a aplicação
prática em controle de processos industriais, tais como
mostrado em Chipperfield & Fleming (1996), Coelho &
Coelho (1998) e Nordvik & Renders (1991), são usuais.

Porém, onde AGs têm tido mais amplamente utilizados é no
projeto de controladores com Iógica jazzy, uma área de intensa
pesquisa e farta bibliografia. A grosso modo, o uso de AGs em
sistemas de controle fitzzy pode ser dividido em duas grandes
categorias: otimização de funções de pertinência e otimização
da base de regras. No primeiro caso, as funções de pertinência
que caracterizam os conjuntos fitzzy podem ter uma grande
variedade de formas e, em geral, são parametrizadas. A escolha
correta da forma e dos parâmetros das funções de.pertinência
não é trivial, principalmente considerando-se um sistema com
muitas variáveis lingüísticas. AGs para este tipo de aplicação
em geral objetivam definir a forma (e os parâmetros) do
conjunto total de funções de pertinência de um controlador
fitzzy' (Karr, 1991). O outro caso, a otimização da base de
regras, tem sido ainda mais pesquisado, pois consiste de um
problema bem mais desafiador. A questão crítica é a explosão
combinatória que ocorre no projeto de controladores com um
grande número de variáveis e de funções de pertinência. Por
exemplo, com n variáveis e m funções de pertinência, podem
existir n" regras possíveis. Quanto maior o número de regras,
mais tempo de processamento será consumido, podendo até
mesmo inviabilizar o uso em tempo-real do controlador. O
conjunto de regras deve ser, portanto, o menor possível e o
mais adequado possível para a função de controle. Esta é uma
tarefa muito difícil por ser multimodal e descontínua, o que
normalmente demanda algum conhecimento empírico do
sistema controlado. O uso de AGs para esta tarefa pode
facilitar sobremaneira o projeto de controladores lógicos fitzzy
(Baitinger & Kropp, 1993; Cho et al, 1997; Park et al, 1993;
Pham & Karaboga, 1991). Não obstante, inúmeros trabalhos
utilizam AGs de forma integrada no projeto automático de
controladores lógicos fuzzy, otimizando tanto as funções de
pertinência quanto a base de regras fuzzy (Carse et ai, 1996;
Chiang et ai, 1997; Heider & Drabe, 1997; Homaifar &
McCormick, 1995; Tang et ai, 1998b). Esta metodologia tem
demonstrado ser muito superior ao tradicional procedimento de
tentativa e erro que muitas vezes é inviável em termos práticos.
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6 DISCUSSÃO E CONCLUSÃO

6.1 AGs como método de engenharia
Otimização é um tópico que aparece usualmente em quase toda
publicação importante principalmente nas áreas de Engenharia.
Ao desenvolver um projeto, não necessariamente o engenheiro
o faz de maneira otimizada. Um projeto real de engenharia
envolve usualmente uma grande quantidade de parâmetros que
devem ser definidos de maneira a satisfazer um conjunto de
restrições de projeto ao mesmo tempo que satisfaz uma ou mais
especificações. Assim, otimizar um projeto de engenharia
demanda experiência e tempo, e pode ser uma tarefa bastante
difícil, mesmo para engenheiros experientes. A utilização de
AG's pode facilitar a tarefa de projeto, convergindo
rapidamente para um conjunto quase-ótimo (ou mesmo ótimo)
de parâmetros, manipulando inúmeras limitações impostas pelo
usuário ou · pelo projeto. Neste artigo foram apresentadas
inúmeras referências de trabalhos de engenharia (enfocando a
área de Engenharia Elétrica) que efetivamente utilizaram COm
sucesso AGs como ferramenta.

O processo criativo e inovador implementado por AGs é
facilmente compreensível: a partir de um conjunto de possíveis
soluções para um problema, seleciona as melhores, aproveita o
que de melhor cada uma tem, recombina-as, adapta-as e gera
novas soluções. Este refinamento iterativo é o que
intuitivamente se faz para resolver problemas não só de
engenharia, com também de outras áreas.

AGs são facilmente adaptáveis a inúmeras classes de
problemas, são robustes e são fáceis de hibridizar com outras
técnicas. Além disto, exploram satisfatoriamente espaços de
busca de grande dimensionalidade, assim como manipulam
com certa facilidade um grande número de restrições, fatores
estes comuns em projetos de engenharia. O custo
computacional de implementação é baixo, sendo um algoritmo
simples e também facilmente paralelizável. Estes fatores todos
tomam AGs métodos muito atraentes para a área de
engenharia.

6.2 Perspectivas Futuras
Projeto é normalmente uma atividade chave em engenharia e é
considerada uma atividade que requer uma considerável
criatividade aliada a profundo conhecimento técnico. Até
mesmo a definição própria .do termo "projeto" pode ser
complicada, posto que ele pode ser interpretada de diversas
maneiras, dependendo da tarefa a ser executada. Embora
tenham sido investidos muitos esforços no sentido de se
desenvolver programas e sistemas para o auxílio a projeto em
diversas áreas da engenharia, tais programas são notoriamente
difíceis de desenvolver. e com eficiência limitada. Neste
trabalho foram citadas inúmeras tarefas de projeto de
engenharia, com por exemplo, planejamento de redes de
comunicação, projeto de circuitos eletrônicos e otimização de
sistemas produção e distribuição de energia elétrica. As
ferramentas atualmente disponíveis de auxilio a projeto em
engenharia são fortemente baseadas no conhecimento do
processo de projeto. Isto as torna profundamente dependentes
da área específica de aplicação, sendo muito difícil. A
utilização de AGs como ferramenta de projeto nos diversos
exemplos aqui descritos, ·atesta o surgimento de um novo
elemento como importante ferramenta de auxílio a
engenheiros. Embora neste trabalho seja mostrada apenas uina
pequena gama de aplicações numa área específica, AGs têm
.sido aplicados com sucesso em inúmeras outras áreas das
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Engenharias (Computação, Mecânica, Química, Civil, etc). Isto
mostra que além de robustez e eficiência, AGs também são
métodos genéricos. Num contexto mais amplo, não s6 AGs
como também outros paradigmas da Computação
Evolucionária também estão se popularizando. No passado, a
filosofia Projeto Auxiliado por ComputadorlEngenharia
Auxiliada por Computador (do inglês CAD/CAE) modificaram
radicalmente a prática profissional do engenheiro moderno,
especialmente aqueles dedicados à área de projetos. É provável
que brevemente venham a emergir novos conceitos: <iProjeto
Auxiliado por Algoritmos Genéticos (PAAG) e a Engenharia
Auxiliada por Algoritmos Genéticos (EAAG). O status-quo da
pesquisa atual em AGs aplicados indica que brevemente,
estarão disponíveis sistemas de desenvolvimento de aplicações
baseadas em AGs, dispensando o potencial usuário da
necessidade de programação em baixo nível. Um sistema desta
natureza será um tipo de shell (analogamente às primeiras
ferramentas para desenvolvimento de sistemas baseados em
regras em Inteligência Artificial ). A disporÍibilização de tais
ferramentas certamente virá a popularizar ainda mais o uso de
AGs especialmente no -âmbito de usuários que desenvolvem
'tarefas de planejamento e projeto em engenharia.

6.3 Conclusão
Certamente AGs vieram para ficar; não são apenas uma
"tecnologia da moda"; tal afirmação é suportada pela imensa
quantidade de aplicações bem sucedidas. O principal fator
responsável pelo sucesso de AGs em aplicações de engenharia
é relacionado à sua eficácia. Nos inúmeros exemplos citados
neste trabalho e em muitos outros, a característica fundamental
é que o AG de fato é capaz de ser uma ferramenta eficaz para a
solução dos problemas envolvidos em projetos de engenharia.
Esta eficácia traz em si um fator de ganho, em geral
econômico, já que AGs em muitas aplicações vêm direta ou
indiretamente gerar algum tipo de lucro, seja por obter melhor
desempenho ou melhor qualidade do produto/processo. O uso
de AGs em si é uma forma de inovação importante como
método de engenharia. Possivelmente em breve
testemunharemos a sua difusão e assimilação na prática
profissional e nos currículos dos cursos de engenharia
modernos.
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Resumo: Investiga-se nesse trabalho a capacidade de redes
neurais de controlar a atitude de satélites artificiais. Redes
neurais constituem uma ferramenta promissora para controlar a
atitude, devido à sua habilidade de aproximar funções não-
lineares, o que a torna uma candidata natural para controlar
sistemas com dinâmica não-linear. Mesmo assim. conforme
será mostrado, controlar a atitude de um sistema com vários
graus de liberdade não é tão simples. As principais dificuldades
são a grande quantidade de pontos de treinamento, de forma a
assegurar o aprendizado da din âmica, e também a grande
quantidade de variáveis de estado que definem o problema. Os
resultados apresentados indicam haver ainda alguns obstáculos
a serem ultrapassados, em certos sistemas dinâmicos, até que
controladores baseados em redes neurais tenham desempenho
semelhante aos controladores convencionais.

Palavras Chaves: Redes neurais, Controle de atitude, Satélites
artificiais.

Abstract: Feedforward neural networks are investigated in this
work to verify their ability to control lhe altitude of a satellite.
Neural nets are a promising tool for attitude control due to its
inherent nonlinear behavior, which makes thern a natural
candidate to control nonlinear systems. Nevertheless, as will be
shown, to obtain a neural 3 axis attitude controller is not as
simple as a conventional SISO net controI. Main difficulties are
-the large amount of training data, in order to assure lhe
complete understanding of lhe attitude dynamics by the neural
net, and also the fact that attitude control is a MIMO instead of
a SISO system. Regardless of these draw backs, some results
concerning attitude control wiU be shown.

Keywords: Neural Networks, Attitude Control, Artificial
Satellites.

1 INTRODUÇÃO
Redes neurais (RN) têm sido empregadas para controle de
sistemas não-lineares, com base na premissa de que poderiam
desempenhar esse .papel por serem aproximadores universais
de funções não-lineares limitadas. Aliada a esta característica,
as RNs teriam ainda a vantagem do aprendizado, que dispensa
totalmente ou em parte a necessidade de modelagem
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matemática do sistema. Diversos métodos diferentes foram
propostos para tal finalidade (Hunt et al., 1992 e Kawato et aI.,
1988), já que o desempenho de cada um deles depende das
peculiaridades do sistema a ser controlado. No entanto, como
será mostrado, a obtenção de uma RN para controlar a atitude
de um satélite artificial é dificultada pelo fato de tratar-se de
um sistema MIMO ('multiple input, multiple output'), Em
contrapartida, a grande maioria dos sistemas controlados
através de RNs são sistemas 'single input, single output', ou
SISO (Kawato et al., 1988 e Narendra e Parthasarathy, 1990).
A complicação deve-se à grande quantidade de pontos de
treinamento, de forma a assegurar um mapeamento completo
da dinâmica de atitude pela rede neural, agravada pelo fato de
se ter um sistema com múltiplas entradas. Para que a rede
adquira as características do sistema, é necessário que ela
aprenda o comportamento do sistema inverso, isto é, dado o
estado desejado para .planta, a rede deve obter o sinal de
controle que levará o sistema a este ponto. A dinâmica, neste
caso, deve ser tal que admita a existência de somente uma
solução inversa na trajetória de referência, para que o
aprendizado seja possível. Nem sempre, infelizmente, esta
premissa é verdadeira, e com isso o treinamento não converge.

Diversos métodos foram propost.os no sentido de obter a
dinâmica inversa e garantir a convergência. Entre esses, os
métodos generalizado, especializado e o controle preditivo
(Hunt et al., 1992 e Kawato et .al., 1988) adaptam-se melhor a
certos tipos de problemas. Em geral, usam uma trajetória de
referência calculada previamente ou calculada com base no
estado atual do sistema para alimentar uma RN do tipo
'feedforward' atuando como controlador. Entretanto, em certas
aplicações, é mais .ímportante corrigir erros residuais do estado
do que simplesmente seguir uma trajetória em malha aberta. O
controle de atitude de satélites é um bom exemplo deste último,
no qual pequenas porém significativas perturbações desviam a
orientação do aparelho com o tempo, fazendo com que as
antenas ou sistemas óticos deixem de apontar para a direção
certa. Aliado a isso, a dinâmica da atitude é não-linear, o que
torna a correção e controle da atitude um processo complicado.
Caso seja utilizado uma trajetória de referência estática, esta
não terá como prover a rede controladora com a informação
dinâmica necessária para compensar possíveis desvios da
atitude. Nesses sistemas, onde um controle em malha fechada é
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Geralmente o patamar é obtido junto com o processo de
determinação dos pesos, através da adição de um novo
componente no vetor de entradas, com valor unitário . Numa
forma matricial, considerando o vetor de saídas da camada k
como x\ tem-se:

sendo que a matriz de pesos W, inclui os patamares:

k

W
k
=

wnt 1

3 O MÉTODO DE RETROPROPAGAÇÃO

Figura 1: Uma rede neural do tipo 'feedforward '.

cuja dimensão é dada por nk x nk-l+1. Quanto maior o número
de camadas, melhor a representação da rede , isto é, menor é o
erro ao final do processo de treinamento (Nguyen e Widrow,
1990 e Chen e Billings, 1992), mesmo considerando o mesmo
total de neurônios. Por outro lado, a capacidade de
generalização, ou seja, a habilidade da rede responder com um
erro pequeno em situações na qual não houve treinamento é em
geral melhor em redes com poucas ou apenas urna camada
oculta (Baffes et al., 1991). O número de neurônios nas
camadas ocultas é importante do ponto de vista do grau de
aproximação efetuado pela rede : poucos neurônios leva a um
erro elevado na saída, enquanto que muitos neurônios provoca
uma oscilação entre os pontos treinados (Billings et aI., 1992).

As maiores vantagens das redes neurais, quando comparadas
com outros métodos de aproximação, consistem na sua
estrutura paralela, na capacidade de lidar corretamente com um
grande número de elementos de entrada, e no aprendizado. A
estrutura paralela permite a utilização de processadores
paralelos, diminuindo assim o tempo de resposta e do
treinamento. A capacidade de processar várias entradas
habilita-as a extraírem a correlação adequada entre estas e a
saída. Os métodos de treinamento empregados no ajuste dos
pesos permitem que a RN adquira a representação do sistema
com ajuste empírico de alguns parâmetros. Em geral estes
métodos utilizam um crit ério de otimização com o intuito de
minimizar uma função de desempenho associada ao erro E
apresentado pela rede . Eles dependem, portanto, do
conhecimento de como o erro é afetado por uma mudança nos
pesos. A técnica de retropropagação do erro (Hunt et aI., 1992)
obtém a derivada parcial dos elementos do vetor de saída com
relação ao j-ésimo peso associado ao i-ésimo neurônio da
camadak: .

(2)
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essencial, sugere-se uma rede alimentada com uma trajetória onde bt é o patamar de ativação do neurônio, ou 'bias ' , que
obtida ?artir do no estado. O sinal de erro tem .a permite o neurônio responder com uma saída não nula mesmo
característíca de produzir quand? o pr óprio quando as entradas consistirem de um vetor nulo.
erro for nulo, e traz consigo mformaçoes suficientes para
permitir ajustes no estado do sistema . Por sua vez, a rede
neural pode aprender o comportamento não-linear do satélite,
gerando um controle não-linear baseado na realimentação do
erro. Esse método é semelhante ao generalizado inverso (Hunt .
et al., 1992), com a diferença que o sistema, agora, é
controlado em malha fechada .

2 REDES NEURAIS

Para viabilizar e testar o método, o comportamento dinâmico
de um satélite foi simulado em ambiente computacional
(Carrara, 1997), já que é impraticável realizar o treinamento da
rede com o satélite já em órbita. Foi utilizada uma rede
'feedforward' de duas camadas , com função de ativação
sigmóide na primeira e com função linear na segunda. O
número de neurônios na rede e o número de pontos de
treinamento foram ajustados interativamente de forma a se
obter o menor tempo de treinamento possível. Os resultados da
simulação foram comparadós com um controlador PD
(proporcional e derivativo) convencional. Verificou-se que o
PD tem desempenho melhor do que a rede neural, no que se
refere exclusivamente ao tempo de resposta. As redes neurais
têm, no entanto, potencial para reverter a desvantagem, caso
utilize-se de suas propriedades como o processamento paralelo
e o tratamento simultâneo de vários elementos sensoriais .

Redes neurais artificiais são elementos compostos de unidades
individuais denominadas neurônios, agrupados em camadas.
Em redes do tipo 'feedforward ' cada neurônio aplica uma
função de ativação 1 ao somatório das entradas ponderadas
vindas da camada anterior. As primeiras camadas possuem em
geral uma função de ativação não-linear limitada como por
exemplo a função sigmóide ou a tangente hiperbólica. A última
camada consiste basicamente de um agrupador linear das
saídas das camadas precedentes (Hunt et aI., 1992). Os pesos
utilizados nas ponderações das entradas são obtidos através de
métodos de otimização, denominados treinamento ou
aprendizado, que minimizam o erro apresentado pela rede a
cada iteração. Uma rede de duas camadas, com função de
ativação do tipo sigmóide na camada de entrada:

1-e-x
I(x)=-- (1)

l+ex

e linear na última, pode aproximar com uma dada precisão
qualquer função não-linear limitada (Cybenko, 1989 e Hornik
et al., 1989). Uma rede 'feedforward' composta por l camadas ,
como mostrado na Figura 1, pode ser vista como uma função
que realiza um mapeamento, associando vetores compostos por
no elementos de entradas com vetores de n/ componentes na
saída. Representando o peso associado à j-ésima entrada do i-
ésimo neurônio da camada k. (provinda do j-ésimo neurônio da
camada precedente) por wt e a função de ativação desta

camada por /, então este apresenta em sua saída o valor x:
dado por:

( ) ("._. )k k -k k k k: k-I kXi =1 s; +bj =1 LWijXj +bi
)=1
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Diversos métodos foram estabelecidos (Hunt et al., 1992) na
tentativa de obter uma rede neural como elemento controlador
de um sistema. Os principais, entre eles o método generalizado
inverso, o método indireto é o especializado inverso,
apresentam características que os distinguem quanto à sua
adaptação ao sistema físico. O problema principal reside no
fato de que a rede deve assumir o comportamento inverso do
sistema, ou seja, dada a trajetória, qual é o sinal do controle
que leva o sistema a seguí-la . Nem sempre o sistema apresenta
uma relação 'direta entre o sinal de controle e o seu estado,
residindo aí ámaior dificuldade no treinamento em tempo-real.
No treinamento generalizado inverso e também no método
indireto, não se pode garantir que o treinamento seja efetuado
em todo o espaço de fases, e, assim, instabilidades podem
surgir quando a rede for utilizada para controlar o sistema. O
método especializado inverso requer uma rede neural
funcionando como um modelo do sistema, para que possa ser
estabelecida uma correspondência entre o erro na saída do
modelo direto e o erro na RN de controle. Se o sistema for
simulado computacionalmente, os métodos generalizado e
especializado tomam-se equivalentes, e, desde que é sempre
possível cobrir todo o espaço de fase numa simulação de
atitude, adotou-se o modelo generalizado inverso, mostrado na
Figura 2, no treinamento da rede.

4 MÉTODOS DE TREINAMENTO

Controlar um satélite com redes .neurais apresenta também
outros problemas, entre os quais encontra-se o grande número
de variáveis de estado (ou graus de liberdade do sistema), o que
faz com que sejam necessários muitos pontos para que a rede
aprenda o comportamento. Considere-se, por exemplo, um
sistema com 6 graus de liberdade, como um satélite (3
variáveis para a posição angular e 3 para a velocidade angular),
e mais 3 variáveis para o controle. Supondo que 5 amostras
sejam suficientes para cada variável, a combinação delas leva a
quase 2 milhões de possibilidades nos quais a rede deve ser
treinada, praticamente inviabilizando o aprendizado
considerando a velocidade e memória dos computadores atuais.
Nessas condições o processo de treinamento pode durar vários
meses, e a rede resultaria tão grande que seria muito difícil de
aplicá-la em tempo-real. Felizmente, pelo menos em teoria, o
conjunto de pontos não precisa ser tão grande, .pois a rede pode
generalizar e adquirir informações suficientes acerca da
dinâmica interpolando adequadamente os valores de entrada.
Sob esse ponto de vista um método de exploração estatística do
espaço de fase é mais conveniente do que a seleção de pontos
igualmente espaçados nesse espaço. O número de pontos a ser
considerado no treinamento, bem como o número de neurônios
da rede irão depender do grau de aproximação desejado para o
controle.

. Figura 2: Método generalizado inverso.

(5)

(8)

[f't .. ,

••Fk=dfkCX
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onde /)"k é a matriz de retropropagação do erro, obtida através
da relação recorrente :

/)"k=/)"k+IWk+lF k (6)

com condição inicial dada por /),,1 = P, sendo que r é uma
matriz diagonal quadrada com as derivadas da função de
ativação! em relação ao seu argumento:

Atualmente o método do gradiente é o mais empregado no .
treinamento de redes neurais . Ele é bastante simples de ser
implementado em computadores, é bastante rápido nos cálculos
mas apresenta uma convergência muito demorada. De fato, esta
é a razão dos tempos de treinamento extremamente elevados na
maioria das aplicações de RN. A atualização dos pesos pelo
método do gradiente, a cada nova interação, é realizada na
forma:

sendo À, o parâmetro de convergência do aprendizado,
compreendido entre Oe 1. Embora existam outros métodos que
convergem mais rapidamente, como o de mínimos quadrados
(Chen e Billings, 1992), filtro de Kalman (Carrara et al., 1998),
ou o de Levenberg-Marquardt (Hagan e Menhaj, 1994 e
Demuth e Beale, 1997), a simplicidade e a pouca necessidade
de memória do método do gradiente asseguram a continuidade
do seu uso em situações específicas. Independentemente do
método de treinamento, os pesos são atualizados a cada
apresentação do vetor de entradas, no denominado aprendizado
adaptativo, ou ao final da apresentação de um conjunto
completo dos vetores de entrada, conhecido como treinamento
por lote.

O aprendizado adaptativo permite o treino em tempo real, com
o sistema físico provendo as informações para a rede. O
inconveniente do aprendizado adaptativo é que, se o sistema
possuir uma dinâmica muito lenta, os pesos serão ajustados em
cada ponto de operação, e com isso a rede tem dificuldade em
adquirir um conhecimento distribuido e completo acerca do
sistema. O treinamento também pode ficar incompleto caso a
rede não tenha informações dos vetores de entrada em todo o
espaço de fases. O treinamento em lote parece contornar o
primeiro problema, mas ainda assim nem sempre pode-se
garantir que todo o espaço de fases será percorrido. No caso do
controlador de atitude, o treino não pode ser realizado em
órbita, após o lançamento do satélite, pois a geração de sinais
de controle durante a fase de treinamento, enquanto a rede
ainda não fornece valores corretos, poderá colocá-lo numa
situação de perigo. Logo, deve-se utilizar li simulação
computacional para garantir a funcionalidade do controlador
antes de submetê-lo a uma situação real. Este procedimento
também permite que o treino seja realizado em todo o espaço
de fase e não apenas numa trajetória particular.
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sendo e/(t) a atitude desejada no instante t. Esta trajetória levou
o sistema para a atitude correta, como esperado, mas com uma
oscilação crescente, pois o satélite não consegue amortecer os
movimentos angulares induzidos pelo sinal de controle. Foi
necessário, portanto, incluir um fator de amortecimento no
cálculo da trajetória de referência, proporcional à velocidade
angular, resultando:

(9)

(8)
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Figura 3: Evolução do treinamento da RN de controle.

Figura 5: Simulação da atitude com a RN controladora

já que a atitude desejada é nula .

Figura 4: RN atuando como controlador de um sistema.

Mesmo assim, a estabilidade do controle foi bastante difícil de
ser conseguida, pois os escalares ap e ad tiveram que ser
ajustados por tentativa e erro. Pequenas diferenças nos valores
de' ap e ad levaram o sistema a apresentar um tempo de
acomodação elevado ou mesmo instabilidade. O melhor
resultado foi conseguido com ap =0.08 e ad = 1.2, mostrado
numa simulação de 200 segundos nas Figuras 5,6 e 7.
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As entradas para a rede de controle são os 3 ângulos de erro de
atitude e(t) e as componentes da velocidade angular «(r), no
instante t, além do desvio propagado (integração numérica)
e(t+M). A saída da rede é composta pelo sinal de controle, ou
seja , pelo torque externo aplicado ao satélite, u(t). A atitude foi
simulada considerando um satélite rígido não perturbado, com
inércias de 23, 23 e 11 kgrrr', Supõe-se que o torque seja
provido por jatos de gás (hidrazina), regulado por um sistema
de PWM. O torque máximo disponível é de Um = 1.5 Nm.
Utilizou-se uma rede tipo 'feedforward' com duas camadas,
com funções de ativação sigmóide na primeira e linear na
segunda. .A rede foi treinada utilizando-se o algoritmo de
Levenberg-Marquardt (Hagan e Menhaj, 1994 e Demuth e
Beale, 1997). .

5 RESULTADOS DE SIMULAÇÃO
No problema proposto, o treinamento foi realizado gerando-se
posições aleatórias da atitude, compreendidas entre ± 20° c ± 1
rpm em cada um dos 3 eixos. Iniciou-se o procedimento
descrito acima com 8 neurônios na primeira camada e 256
pontos de treinamento. O treino prosseguiu e finalmente
atingiu a precisão exigida com 24 neurônios e 2576 pontos,
conforme mostra a Figura 3.

o erro de treinamento depende do número de neurônios
presentes na primeira camada, e também do número de pares
de entrada-saída fornecidos à rede ou pontos de treinamento.
Para um dado erro de treinamento, quanto mais pontos de
treinamento mais neurônios serão necessários. Pode-se associar
esse erro com uma resolução mínima do torque máximo , da
ordem de 1%, por exemplo. É claro que quanto menor esse erro
tanto maiores serão o número de neurônios e o tempo de
treinamento. Infelizmente, ainda não existe uma teoria que
forneça o número mínimo de neurônios em função do erro ao
término do treinamento. Adotou-se assim um procedimento
iterativo: o treinamento é realizado inicialmente numa rede
com poucos neurônios e poucos pontos de treinamento,
gerado s aleatoriamente. Se a precisão não for atingida, então o
número de neurônios é incrementado por uin fator maior do
que 1 (foi utilizado 1.4). Por outro lado, se o treinamento for
bem sucedido, então geram-se novos valores de entrada e
calcula-se qual o erro médio apresentado pela ; rede nesses
pontos. Se esse erro for ainda inferior ao estipulado para o
treinamento, então o treinamento está completo. Caso contrário
o número de pontos de treinamento deve ser aumentado por um
fator maior do que 1 (1.4, no caso), e todo o processo é
repetido. Com esse algoritmo o número de neurônios e o
número de pontos crescem até atingir o mínimo necessário para
que a rede aprenda a dinâmica do sistema.

Uma vez treinada, a RN de controle foi utilizada junto com um
simulador de atitude de forma a validar o controlador. Mas,
como mostrado na Figura 2, a rede .necessita como um dos
parâmetros de entrada a ·atitude no instante t+/::"t. Esta
informação, não disponível no instante presente, deve ser
substituída pela trajetória de referência er(t+M), como sugerido
em Hunt et al., 1992, e mostrado na Figura 4. A desvantagem
deste método é que, infelizmente, ele leva o sistema a se
comportar em malha aberta e, portanto, ele não corrige o erro
na saída da planta. Foi adotado, então, uma trajetória de
referência calculada com base no erro de atitude apresentado
na saída da planta, extrapolado para o instante seguinte, de
forma a fechar a malha de controle. Utilizou-se inicialmente
uma trajetória de referência proporcional ao erro calculada por:
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que o desempenho obtido pela RN depende do sistema
considerado, e que nem sempre é superior aum controlador
PD. Cumpre salientar, no entanto , que as redes neurais têm
algumas vantagens intrínsecas que permitem uma exploração
mais cuidadosa visando melhorar os resultados. Se, por um
lado, as teorias de controle não-linear existentes são complexas
e com aplicação restrita (Yu e Annaswamy, 1998), por outro o
grande número de parâmetros ajustados empiricamente
necessários no treinamento da rede torna o processo
extenuante . Há que se considerar, também, que não existem
muitos exemplos, na literatura, sobre controle de sistemas com
vários graus de liberdade por meio de redes neurais; Como
ficou claro, quanto maior o número de variáveis de estado,
maior e mais complexa deverá ser a rede . De fato, foi realizada
uma outra tentativa de treinar a rede com um torque máximo de
llmax = 0.15 Nm, mais realista com relação ao tamanho do
satélite. No entanto, devido a esse valor, a rede teve que ser
treinada com precisão 10 vezes maior do que aquela
efetivamente utilizada nas simulações. O treinamento foi tão
demorado que teve de ser interrompido quando a rede já
contava com '128 neurônios, sem ainda ter atingido a precisão
requerida.
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Como visto nas figuras, a oscilação nos eixos do satélite
('pitch', 'rol!' e 'yaw') não foi amortecida totalmente em 200
segundos. A RN controladora apresentou ainda, ao término do
treinamento, um patamar de ativação pequeno porém não nulo,
o que fez com que o controle respondesse mesmo depois que o
sistema tivesse atingido a atitude desejada. Isto provocou um
amortecimento muito lento nesta região, e causou um desvio
constante na atitude. As condições iniciais adotadas nas
Figuras 5 e 6 foram: atitude e = (10°, 15°, _5°) e velocidade
angular (J)=(0.1, 0.6, 0.2) rpm.
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Note-se que a trajetória de referência, como calculado na
Equação 9, baseia-se no erro em posição e velocidade de
maneira similar a um controlador PD (proporcional e
derivativo). A diferença básica entre eles , no entanto, é que o
torque obtido pela RN considera as não-linearidades da
dinâmica, enquanto que o controlador PD tem seus ganhos
ajustados .atrav és de linearizações no modelo dinâmico.
Lamentavelmente, mesmo considerando esta aparente
vantagem, o desempenho da RN controladora ficou aquém do
controlador PD, mostrado na Figura 8. Neste exemplo, o PD
atingiu a atitude desejada em apenas 20 segundos, contra mais
de 200 segundos da rede. A diferença é ainda mais notável
considerando que os ganhos do controlador PD não foram
otimízados (adotou-se 0.5 para o ganho proporcional e 7.5 para
o derivativo).

6 CONCLUSÕES
Este trabalho apresentou uma comparação entre um
controlador PD convencional e uma rede neural atuando como
controlador da atitude de um satélite artificial. Foi mostrado
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Resumo. O controle de sistemas dinâmicos
desconhecidos é resolvido com robustez garantida li '
incertezas nos parâmetros do processo controlado por
meio de identificação on line usando o CMAC e tendo
como premissa o acesso completo ao estado da planta. A
inteligência do controlador proposto é.evidenciada pelo
regime de estabilidade robusta conseguida sem prévio
conhecimento sobre o modelo da planta além de sua
ordem e estrutura.

limitações de acuidade, como por exemplo, na reprodução
de tabelas de produto de duas variáveis[l] . Assim, um
sistema de controle baseado no CMAC deve tolerar as
imperfeições presentes nas aproximações que esta rede
neural fornece. Este trabalho propõe a fusão da
metodologia de aproximação de funções com o CMAC no
projeto inteligente de um controlador com estrutura
variável.

2 SISTEMAS COM ESTRUTURA VARIÁVEL

A superfície S divide o espaço de estado em duas regiões
e a cada uma delas uma estrutura, não necessariamente
estável, do sistema em malha fechada está associada[8].
Seja o sistema linear invariante no tempo na forma

canônica controlável com entrada escalar definido na
eq(2)

Palavras Chaves: CMAC, sistemas variáveis em
estrutura, ·modo deslizante, controle inteligente.

Abstract: Usin g a CMAC based on line identification
scheme, the probIem of robust control of dynamical
systems subject to parameter disturbances is treated
supposing complete access to plant state variables.
Controller intelligence is evidenced by the fact of stable
steady state behaviour achievement, without knowledge
about the pIant model other than its order and structure.

Keywords: CMAC , variable structure systems, sliding
mode, intelligent control.

Tomemos uma superfície no R 11 dada pela eq(l)

s = { x E R11 I s(x) = O }. (1)

·1 INTRODUÇÃO

O crescente interesse em sistemas de controle de
estrutura variável com modo deslizante é devido '
principalmente à sua propriedade de quasi invariância com
respeito a perturbações nos parâmetros da planta e à
simplicidade da lei de controle tipo relé[2]. O
procedimento de projeto de um controlador variável em
estrutura que leve o .estado de um sistema dinâmico ao
deslizamento, de forma geral, necessita do conhecimento
das matrizes A e b do modelo linear[8] e, alterações nos
par âmetros da planta dur ante a fase de controle;
modificam a característica dinâmica de malha fechada.
Portanto, uma abordagem inteligente para o projeto de um
controlador de modo .deslizante é tratada neste trabalho.
O CMAC é uma rede neural de simples implementação

em software e/ou hardware mas, em geral, resultados em
reprodução de funções contínuas estão restritos a
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x = Ax + bu
(2)

x E R \ u E R.

Supõe-se que o estado es tá disponibilizado mas que a
matriz A não é conhecida. Logo, podemos escrever:

(3)
XII _ l = XII

XII = a ll l Xl + all Zx2 + ... ali 11XII + U
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sendo que a"i são constantes reais desconhecidas, Seja a
lei de controle descontínua [8]:

U "(x, t) e U -(x, t) são funções contínuas com respeito
axeat.
O procedimento para estabilização desse sistema pode ser
dividido em duas etapas [8] :
. levar o estado, inicialmente igual a xo' para uma
superfície S do espaço de estados chamada superficie
de descontinuidade:

u = {u+(X,t), s(x) > O
u -(x,t), s(x) < O

S = {x E ]R" I s = gx = O }

(4)

(5)

entre as características que o tornam atraente para
aplicações on tine estão a capacidade de reproduzir
funções não lineares mu1tivariáveis arbitrárias, a
generalização decorrente da interpolação entre dado s
armazenados localmente em sua memória e a extrema
rapidez de seu processo de treinamento
[1] [3][4] [5][6] [7] [9].
A saída do CMAC é dada pela soma de uma quantidade

fixa, p, de pesos num conjunto com um total de N
pesos. A escolha dos pesos que serão somados é feita por
funções de quantização aplicadas ao conjunto limitado,
X, de entradas e cada função de quantização define um
peso que está associado ao intervalo da partição feita em X
que contém o vetor de entrada do CMAC. No total, são
p quantizações feitas em X sendo que existe entre elas
um deslocamento de uma p - ésima parte de cada
intervalo em cada eixo coordenado. Na Fig 1, o conjunto X c R2

é particionado por p = 2 funções de quantização. A
primeira associa um peso a cada intervalo do conjunto

sendo que g é um vetor do ]R" escolhido de forma a
satisfazer condições desejadas para o comportamento
dinâmico do sistema durante a etapa seguinte.
. manter - o estado do sistema numa vizinhança da
superfície S onde ocorre um rápido processo de
comutação entre duas estruturas do sistema devido à
descontinuidade da lei de controle (4), conhecido como
deslizamento, e o estado atinge a origem após entrar em
modo deslizante .
O estado do sistema permanecerá em modo deslizante

numavizinhança do subespaço S se existir umafunção E (s , x, t)
que satisfaça as seguintes condições[8]:

E(s,x,t) > O

st»,«, t) < O
l'Vs I s * O, 'Vx, 'VI

(6)

B

D

A

c
E(O,x,t) =0.

Uma vez que o estado atinja a superfície de
descontinuidade S. e continue sobre ela, supostamente
com uma freqüência de comutação tão grande quanto se
qirirn.adiúimicatamreillilX2xhmd:spllânelra; a l' a"2' a,,]
e passa a depender somente de g =1gl g2 g" .
Portanto, se o deslizamento ocorre e os parâmetros do
sistema não violam as condições de existência que
asseguram o deslizamento, a -função de transferência do
sistema em malha fechada independe dos parâmetros da
planta.
O deslizamento do estado do sistema (3) na vizinhança
do subespaço S existe se. [8]:

Fig 1 Estrutura do CMAC com duas entradas.

{Aa, Ab, Ba, Bb } . O outro peso está associado a um
dos intervalos { Cc, Cd, De, Dd }da segunda
quantização.

A saída do CMAC é definida pela eq(8):

(8)

I
d

a
I

f = t Wi
i = 1

(7)u+(x,t) < -gAx
u-(x,t) > -gAx

3 O CMAC

sendo que Wi são os pesos escolhidos pelas quantizações
para algum vetor x E X. -
Definimos a regra para o treinamento do CMAC na

eq(9):

Desenvolvido por Albus na década de 70, o CMAC é
uma rede neural inspirada no cerebelo de mamíferos que
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4 RESULTADOS E SIMULAÇÃO

r é o valor desejado para a saída f associada a um vetor
de entrada x E X, w(k) são os pesos cuja soma produz f
e p é uma constante positiva sendo que usualmente
PE(O,I].

A proposta de um controlador robusto inteligente foi
aplicada na estabilização de um pêndulo invertido. A Fig
2 mostra um esquema do sistema físico . O CMAC usado
possui quatro entradas, referentes às componentes do
vetor X que é o estado do modelo linearizado escrito na
forma canônica controlável conforme a eq(3) . O conjunto
de parâmetros usados para simulação é definido por:

y

(9)
w(k + 1) =w(k) + â w(k)

â w(k) = (r - f(k))
P

g = 9,8 Ntkg
M = .1,0 kg
m = 0,1 kg
I = 0,5 m

A lei de controle escolhida é dada por

U "(x, t) - f - kll xii,
- f + kll xii,

(11)

Fig 2 Diagrama do pêndulo invertido a ser controlado.

do CMAC não está ajustada para aproximar o estado da
superfície de descontinuidade e a magnitude de s = gx
tende a aumentar. Ao final de algumas iterações de
treinamento f aproxima-se de gAx, as condições de
existência passam a valer e a ocorrência do deslizamento
depende somente do estado ultrapassar a superfície de
descontinuidade pela primeira vez. Quando o estado atinge
a superfície de descontinuidade a saída do CMAC já é
suficientemente acurada e, acordo com as condições de
existência de modos deslizantes (7), para garantir o
deslizamento a lei de controle (4) deve ser tal que:

f = t
1= 1

(12)
U + < - gAx
u " > - gAx (14)

â w - u - f),
P

(13)
e, nesta aplicação,

U + < - gAx - kll xii
u - > - gAx + kll xii (15)

Como a saída do CMAC, f, deve reproduzir a quantidade
gAx, se

.g é um vetor cujos elementos são coeficientes do
polinômio mônico D(i..) que possui raízes
( - 5, - 6, -7); R é uma aproximação para i; k é uma
constante positiva e tem uma influência fundamental na
robustez inerente ao modo deslizante. Supondo que o
estado está distante da origem, a quantidade k II xii
garantirá a validade das condições de existência se f não
estiver próximo o suficiente de r =gAx. Inicialmente,
quando o estado está distante da origem, a saída

I f - gAxl < kll x]]

as condições para existência do deslizamento são

(16)
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Fig 3 Gráfico d 8 Xl durante os primeiros 3s de
simulação.

Fig 5 Gráfico de x3 durante os primeiros 3s de
simulação.
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Fig 4 Gráfico de x2 durante os primeiros , 3s de
simulação.

Fig 6 Gráfico de x4 durante os primeiros 3s de
simulação.

satisfeitas e a robustez é garantina. As Fig 3, Fig 4, Fig
5, e Fig 6 mostram o desempenho do controlador
proposto. Neste trabalho, p '" 4, cada partição divide os
eixos coordenados em 30 intervalos e p = 0,90. O
CMAC é treinado a cad a li = Zms e, durante esse
período segura-se o valor de f usado em (11) . A planta
foi simulada por 10s a partir do estado inicial

regime permanente em modo deslizante, uma situação
reconhecidamente estável e robu sta a incertezas nos
parâmetros da planta.
Corno proposta para estudos futuros pode-se mencionar

a análise heurística e/ou teórica do comportamento do
sistema de controle na presença de variações nos
parâmetros do processo durante a fa se de con trole.

Xo = [ - 0.0233 - 0.0061 - 0 .3389 0. 3963 f
e valores de k no intervalo [ 5, 10] mostraram-se
satisfatórios.

5 CONCLUSÃO

Neste trabalho, uma metodologia de controle inteligente
robusto foi proposta. Con statou-se que a extrema rapidez
do processo de treinamento do CMAC possibilita a
aquisição de conhecimento sobre a dinâmica da planta de
forma on line, e com acuidade suficiente para atingir
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Resumo: Desenvolveu-se um classificador utilizando redes
neurais artificiais para o reconhecimento de padrões, a partir do
modelo biológico KIII de Freeman. É apresentado um
algoritmo de treinamento para as redes neurais artificiais do
classificador. Observou-se a capacidade de reconstrução dos
sinais dos sensores e que esta capacidade é maior com o
aumento do número de sensores na entrada do classificador.
Por meio de simulações com padrões sintéticos, foi verificado
o comportamento do classificador e foram estimados os valores
para os seus elementos.

Palavras Chaves: Redes Neurais Artificiais, Classificador de
Padrões, Modelo KIll Distribuído de Freeman, Modelo
Olfativo.

1 INTRODUÇÃO
Na identificação de aromas, o uso de um conjunto de sensores
de gás aliado a técnicas de reconhecimento de padrões, para
melhorar a seletividade e reduzir as características indesejáveis
dos sensores, configura o que na atualidade é denominado
como nariz eletrônico [1-3J

Existem diversas técnicas de reconhecimento de padrões, cada
uma com vantagens e desvantagens. No nariz eletrônico,
utiliza-se comumente as redes neurais artificiais, em virtude
das vantagens apresentadas por estes sistemas e pelas
características do problema. Os modelos para os sensores de
gás são muitas vezes incompletos ou inadequados e apresentam
sensibilidade às condições ambientais, como a temperatura [4J
e a umidade [5J; suas características degradam-se com o tempo,
alterando sua resposta [6-7J; afetam a seletividade e sofrem
interferência cruzada com outras espécies químicas[8J.

O sistema olfativo biológico foi escolhido para a formulação
das hipóteses e construção do classificador por ser um sistema
otimizado ao longo de milhões de anos de evolução. Ele possui
muitas características desejáveis: um sistema de codificação
complexo de forma multidimensional [9J; é capaz de separar
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.um aroma específico de outros que o acompanham; entre uma
tomada de ar e outra, somente um certo número de receptores
são sensibilizados mas o aroma é corretamente identificado e
observa-se que certos produtos tóxicos podem produzir um
extenso dano no epitélio olfativo mas pouco efeito na função
olfativa.

2 MODELO
O classificador proposto neste artigo teve suas origens no
modelo do sistema olfativo KIII distribuído de Freeman [lOJ.
Na construção do classificador, um esquema com redes neurais
artificiais e elementos atrasadores foi usado. As redes neurais
artificiais não tem o compromisso de descrever o
funcionamento de neurônios biológicos. Todavia, desejou-se
aproveitar qualquer informação do modelo biológico que
pudesse auxiliar na elaboração de uma estratégia para o
reconhecimento de padrões de aromas.

O modelo proposto para o classificador é mostrado na Figura
1. No modelo, RI é uma rede neural artificial do tipo mapa de
Kohonen, RO, R2 e R3 são redes do tipo perceptron
multicamadas e LI a L4 são elementos atrasadores.

As redes neurais artificiais, dentro do modelo proposto, têm as
seguintes funções:

1. a rede RO corrige a resposta dos sensores;
2. a rede RI categoriza o sinal dos sensores;
3. as redes R2 e R3 focalizam a rede RI no processo de

categorização do sinal dos sensores.

A rede RO recebe um sinal de focalização vindo de LI. Este
sinal é útil quando há necessidade de uma nova representação
do sinal de entrada, pois é importante conhecer a classe do
sinal. No caso do uso da RO como rede auto-associativa, a sua
influência deve ser reduzida.

A função da rede RI é categorizar o sinal dos sensores,
analogamente à atividade de categorização do sinal dos
neurônios sensores realizada pelo bulbo olfativo (BO). A
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representação das categorias utilizadas pelo BO é uma imitá-lo de modo muito rudimentar. Pode-se, na medida do
propriedade de cada indivíduo e aparentemente é uma possível, buscar uma correspondência ou analogia entre os dois
representação dinâmica. casos.

3 SIMULAÇÕES

(1)

t> 1;

A rede R3 tem em sua entrada o sinal de saída da rede RI e
fornece em sua saída um sinal de focalização para as redes RI
e R2. A saída da rede R3 também fornece um sinal indicando a
categorização feita por RI por meio de um código 1 de N.

A rede R2 recebe os sinais binários da rede RI e o sinal de
focalização de R3 por meio do atrasador L3. Esta rede envia
um sinal de focalização para R!.

Na entrada da rede RI, tem-se a tensão da saída dos sensores e
os sinais de focalização vindos de R2 e R3 por meio dos
atrasadores L2 e LA. A rede RI é do tipo mapa de Kohonen e
seus neurônios assumem os valores Oou 1.

A rede RO recebe como sinais de entrada a tensão sobre os
sensores e o sinal de focalização da rede R2, por meio do
elemento atrasasdor LI. Na saída da rede, haverá a tensão
sobre os sensores corrigido ou reconstruído.

Por simplicidade, todos os sinais de focalização são idênticos.
O sinal de focalização será um valor de O a I, indicando a
previsão da categoria. A dimensão do sinal de focalização deve
ser menor que a dimensão dos outros sinais envolvidos na rede,
assim como a sua intensidade. Isto se deve ao fato, óbvio mas
que pode passar despercebido, de que se o sinal de focalização
for de dimensão ou de intensidade equivalente, as redes neurais
utilizarão este sinal para o aprendizado, descartando os
restantes.

Para estudar o classificador proposto neste trabalho, foram
gerados padrões sintéticos com a equação (1). Nesta equação, a
região transitória foi idealizada como linear. As variáveis Vo e
(Vt+DV j) correspondem à tensão dos sensores em regime
permanente antes e depois da injeção da espécie,
respectivamente. Para todos os sensores, foi utilizada a mesma
tensão em regime permanente antes da injeção da espécie. Isso
para dificultar o processo de classificação e verificar a
estabilidade do classificador nesta região e no início da região
transitaria. O valor adotado para Vo foi de 8,0 V. A tensão em
regime permanente após a injeção é diferente para cada um dos
sensores do padrão gerado, mas seus valores são muito
próximos. O valor de VI foi de 2,0 V e, para cada um dos
sensores, foi escolhido um valor DV i da ordem de ± 0,01 V. O
parâmetro Ti é o tempo em segundos necessário para o sensor
atingir o regime permanente após a injeção da amostra. Foi
utilizado um valor aleatório entre 1 e 5 s para cada sensor. O
instante da injeção é dado pela variável to. Nas simulações, o
valor adotado foi de 20 s.

Os sinais para a rede RI, vindos dos atrasadores L2 e LA tem
como função focalizar a rede RI no padrão a ser categorizado.

A rede R3 tem como entrada somente o sinal da saída da rede
RI. A partir daí, a rede R3 faz a reconstrução e previsão da
categoria. A rede R2 tem como entrada não só o sinal de saída
da rede RI mas também o sinal da saída da rede R3, que passa
pelo elemento atrasador L3. É como se a rede R2 recebesse
dois instantâneos: uma com a categorização do sinal dos
sensores no instante atual e outra num instante anterior, dada
pelo atrasador L3. Esta rede tem a possibilidade de fazer uma
previsão acompanhando a evolução temporal da atividade de
RI.

As redes R2 e R3 tem como função enviar um sinal para
focalizar a rede RI no processo de categorização. A partir do
conhecimento adquirido a priori, estas redes fazem a previsão
da categoria e enviam um sinal à rede RI . Esta hipótese é,
antes de mais nada, empírica. É geralmente aceito que vários
animais sintonizam certas propriedades. Logo, é possível supor
que essas estruturas armazenem informação relativa ao
processo de categorização. Neste processo, estas redes
fornecem a informação armazenada a priori, relacionada .com a
categoria, dirigindo o processo de focalização.

J Sensores t•• '."".",
RO "

... ....}

Figura 1 - Esquema do modelo proposto para o
reconhecimento de padrões de aromas.

Pelos tempos dos atrasadores e por R2 poder acompanhar a
evolução das atividades de RI no tempo, pode-se imaginar R3
fazendo uma "macro focalização", enquanto R2 faz uma
"micro focalização". Uma vantagem de se usar este esquema é
que se R2 faz uma previsão errada, ainda existirá o sinal de R3
em RI , que sofre um atraso maior por LA que pelos outros
atrasadores. Ou seja, é possível ao sistema reiniciar a busca. O
acompanhamento temporal de R2 proporciona ao sistema uma
memória da categorização, aumentando a probabilidade de
reconhecimento de um padrão.

Os sinais utilizados no classificador são diferentes dos sinais
do sistema olfativo biológico. Os neurônios nas redes neurais
artificiais não tentam modelar os neurônios biológicos, mas

A região em regime permanente antes da injeção da espécie é
indistinguível. Após a injeção, a tensão sobre os sensores na
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regiao em regime permanente apresenta valores muito
próximos. A região transitória é facilmente distinguível para
cada um dos padrões gerados.

3.1 Treinodas Redes
o treino de cada uma das redes foi realizado de acordo com o
roteiro apresentado a seguir.

a) Treino da rede RI

I. Escolhe-se aleatoriamente um dos dois padrões de treino e
um valor para o tempo.

2. O sinal da entrada do classificador é calculado com a
equação (1).

3. O sinal da entrada do classificador é dividido por 10 (os
valores dos sinais gerados estavam entre O elO) e os
valores colocados na entrada da rede RI.

4. São geradas as combinações dos sinais de focalização de
R2 e R3 sobre a rede RI.

5. Uma das combinações para os sinais de focalização é
escolhida e os seus valores são copiados na entrada da rede
RI.

6. A função de treino da rede RI é chamada.
7. Os passos 5 e 6 são repetidos até que todas as combinações

dos sinais,de focalização geradas tenham sido utilizadas.
8. Os passos 1 a 7 são repetidos até o aprendizado da rede.

b) Treino da Rede R2

1. São executados os passos 1 a 3 do treino da rede RI.
2. São geradas as combinações dos sinais de focalização de

R2 e R3 sobre a rede RI e o sinal de focalização de R3
sobreR2.

3. Uma das combinações do sinal de focalização é escolhida
e os seus valores copiados nas entradas das redes RI e R2.

4. A rede RI é chamada. Os valores de sua saída são
copiados na entrada da rede R2.

5. Gera-se o sinal de focalização desejado na saída da rede
R2. Se a amostra não foi injetada, gera-se o sinal de
focalização indicando que não existe espécie. Caso
contrário, verifica-se se a espécie e o sinal de focalização
da rede R3 em RI . Se o sinal de focalização de R3 em RI
indicar a espécie do treino, a saída da rede R2 tem o
mesmo valor do sinal de focalização de R3 em RI. Senão,
a saída desejada para a rede R2 é zero.

6. A função de treino da rede R2 é chamada.
7. Os passos 3 a 6 são repetidos até que todas as combinações

geradas para os sinais de focalização tenham sido
esgotadas.

8. Os passos 1 a 7 são repetidos até o aprendizado da rede.

c) Treino de R3

1. Os passos 1 a 5 do treino da rede RI são executados.
2. A rede RI é chamada e os valores de sua saída são

copiados na entrada da rede R3.
3. A saída desejada para a rede R3 é criada com o algoritmo

descrito a seguir. Todas as saídas das redes são colocadas
em zero. Se a amostra não foi injetada, o neurônio que
gera o sinal de focalização da rede recebe um valor
indicando que não existe amostra. Caso contrário, o valor
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do sinal de focalização de R3 sobre RI e a espécie do
padrão de entrada do classificador são verificados. Se o
sinal de focalização concorda com a espécie, o neurônio
que gera o sinal de focalização em R3 recebe o valor do
sinal de focalização de R3 sobre RI e o neurônio que
identifica a espécie é colocado em 1. Senão, as saídas são
mantidas em zero.

4. A função de treino da rede R3 é chamada.
5. Escolhe-se uma nova combinação para os sinais de

focalização das redes R2 e R3 sobre a rede RI .
6. Os passos 2 a 5 são repetidos até que todas as combinações

dos sinais de focalização tenham sido esgotadas.
7. Os passos 1 a 6 são repetidos até o treinamento da rede.

3.2 Os Sinaisde Focalização
Observa-se que quando o sinal de focalização sobre a rede RI é
da mesma ordem que o sinal de entrada, esta rede tende a
categorizar o sinal de focalização, desprezando os outros sinais.

Bons resultados são conseguidos quando a intensidade do sinal
de focalização é reduzida uma década abaixo do sinal de
entrada da rede RI. Abaixo de 2 décadas, a influência do sinal
de focalização sobre o classificador é diminu ída e os resultados
não são satisfatórios. A região antes da injeção da amostra
apresenta-se instável.

Os sinais na entrada do classificador antes da injeção da
espécie e no início da injeção são semelhantes. Neste caso, o
sinal de focalização tem uma grande influência no processo de
classificação. Se o sinal de focalização é tênue, o classificador
não distingue corretamente a espécie, ou que existe alguma
espécie, ocorrendo a instabilidade observada.

As intensidades dos sinais de focalização sobre RI devem ser
da mesma ordem de grandeza. Se forem diferentes, o
reconhecimento dos padrões é muitas vezes incorreto e, ou, a
saída do classificador apresenta-se instável. A influência do
sinal de focalização de R3 sobre RI é maior que a influência do
sinal de focalização de R2. O classificador reconhece os
padrões corretamente quando se adota o sinal de focalização de
R2 sobre RI igual a zero.

Para o treinamento eficiente das redes R2 e R3, os sinais de
focalização gerados ou recebidos por estas redes devem ter um
valor entre 0,1 a 1,0.

3.3 Os Elementos Atrasadores
Observou-se em simulações que existe uma relação ótima entre
os atrasos de LI, L2, L3 e L4. Para um bom desempenho do
classificador, os valores dos atrasos de LI , L2 e L3 devem ser
semelhantes e o valor do atraso de L4 deve ser o dobro ou
mesmo o triplo do valor de um destes elementos atrasadores.
Se esta relação não é respeitada, são observadas instabilidades
na saída da rede R3. Se o atraso de L4 é menor que o dado pela
relação anterior, são observadas instabilidades geralmente
antes da injeção da espécie. Quando o atraso de L4 é superior
ao indicado pela relação, são observadas instabilidades antes e
depois da injeção da espécie.

Se o tempo usado para o atrasador LI, respeitando as relações
anteriores, for muito menor que o tempo médio da transição
dos sinais de entrada do classificador, este pode tornar-se
instável, com os neurônios da saída da rede R3 passando
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rapidamente de estados de alta para baixa atividade e vice e aprendidos. Os neurônios da saída da rede R3 podiam oscilar
versa. ou não.

O melhor desempenho do classificador é conseguido quando o
tempo do atrasador LI é da ordem da metade do tempo médio
do transitória dos sinais de entrada.

Aos elementos atrasadores foi adicionado um filtro passa baixa
de média móvel. O número de amostras do filtro de média
móvel é estimado pela seguinte relação:

Nas simulações em que foram utilizados filtros passa baixas
nos elementos atrasadores, observa-se atividade nos neurônios
na saída da rede R3 após a região de transitória, mas logo todos
os neurônios que indicam os padrões passam a um nível
próximo de zero. Observa-se que este tempo de atividade é
menor se a resposta transitória dos padrões é mais diferenciada
ou se é utilizado um filtro com um maior número de amostras
M.

t . f.M = L amostragem; 10$ KM$20KM
(2)

A atividade dos neurônios na região transitória quando são
apresentados os novos padrões ao classificador é menor que
quando apresentados os padrões de treino.

Nesta equação M é o número de amostras do filtro passa
baixas, tL o tempo de atraso do elemento atrasador, famostragem a
freqüência de amostragem (nas simulações o tempo é
discretizado) e KM uma constante. Para um valor M do filtro
passa baixas fixo, se o tempo de atraso é reduzido, o tempo de
término da atividade do neurônio da saída da rede R3, se este
se encontra num estado oscilatório, é reduzido. O tempo
necessário para que a atividade do neurônio cesse depende
também do treino do classificador.

Sensor-. IN Sinal na Entrada do
Classificador (V)

ll:b \ R3 -0lJf Salda da Rede R3

O I i I i i i
O :lO ro 90 120 ISl 110 '!:W

I i I i i iro 90 1211 rso IIl!

i I i i i
O :lO ro 90 i21l ISl IIl!

-.r--- _»2
..--z-- _»1

i i i i I i
O :lO eo 90 i21l ISl IIl!

TeJ11Xl(s)

Figura 2 • Gráficos do sinal da entrada do classificador e da
saída da rede R3. Foi incluído um filtro de média móvel e
utilizado M =8 amostras para os atrasadores LI, L2 e L3 e
M =16 amostras para L4. O valor para o atraso de LI, L2

e L3 foi de 1 s e para L4 2 s,

3.4 Novos Padrões
Foram gerados novos padrões empregando os mesmos
procedimentos usados para gerar os padrões de treino do
classificador. Os valores utilizados para gerar os padrões foram
escolhidos aleatoriamente. O classificador foi ,treinado e
submetido a estes novos padrões.

A resposta a novos padrões é marcadamente diferente com o
uso dos filtros passa baixas nos elementos atrasadores do
classificador.

Nas simulações em que não foram usados filtros passa baixas
nos elementos atrasadores, a resposta da rede R3 aos novos
padrões produziu uma classificação para um dos padrões
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3.5 Reconstrução do Sinal
A função atribuída à rede RO no classificador proposto é de
reconstruir o sinal dos sensores.

Com padrões gerados sinteticamente foi estudada a
reconstrução do sinal pela rede RO em função do número de
sensores. Os padrões sintéticos foram gerados considerando um
sensor de óxido de estanho perfeito.

A condutância em regime permanente de um sensor de óxido
de estanho pode ser modelada pela seguinte equação [11]:

(3)

Um dado sensor hipotético pode ser definido pelos parâmetros
a e para cada uma das espécies a ser simulada, e pela sua
condutância Gar quando o sensor se encontra num ambiente
padrão. A condutância Gar é um valor único, independente da
espécie que se deseja simular.

Para cada um dos sensores a ser simulado, são gerados valores
aleatórios para a, e Goro O valor da condutância G ar é
constante para cada um dos sensores. Os valores de a e são
gerados aleatoriamente para cada uma das espécies que se
deseja simular.

Nos padrões gerados o valor de estava entre 0,3 e 1,0, o valor
de a entre 10-6 a 10-5 e o valor de Gar entre 5.10.6 a 5.10-5 n-I•
Se o número de sensores for suficientemente grande, espera-se
uma melhor reconstrução do sinal do sensor inativo. Para
verificar esta hipótese, foi realizada uma simulação com
padrões sintéticos. O número de sensores do conjunto de
entrada foi alterado de 4 a 64. Como o sinal de focalização tem
pouca influência sobre o desempenho da rede, este não foi
utilizado. O número de neurônios da camada escondida foi
escolhido como sendo a metade do número de neurônios da
camada de entrada. Foram gerados conjuntos de treino com
120 padrões e 6 espécies hipotéticas. O erro RMS na saída da
rede foi calculado mantendo-se todos os sensores ativos ou
inativando cada um dos sensores.

Os resultados da simulações podem ser observados no gráfico
da Figura 3. Observa-se neste gráfico que o erro RMS por
sensor na saída da rede é reduzido quando o número de
sensores é aumentado.
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resposta dos sensores em regime permanente. ' A resposta
transiente dos sensores proporciona uma rápida identificação
da espécie enquanto que a resposta em regime permanente
permite o reconhecimento mais acurado da espécie e da sua
concentração.

Nos experimentos com o nariz eletrônico são comuns espécies
que produzem uma resposta semelhante ao conjunto de
sensores . O classificador aqui proposto poderá vir a ser uma
ótima opção nestes casos porque o classificador depende não
de atributos extraídos de medidas mas dos estados por que
passam os sensores.
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Figura 3. Gráfico do erro RMS dividido pelo número de
sensores contra o número de sensores.

4 CONCLUSÕES
A rede RI faz a categorização dos estados dos sensores. Isto
permite ao classificador ter a sua própria representação das
espécies.

Verifica-se que o reconhecimento de um aroma pelo
classificador depende não somente do padrão em sua entrada
mas também do histórico da classificação pela rede. Os sinais
de focalização e os atrasadores atuam como uma memória de
longo termo.

A incorporação de um filtro passa baixas aos elementos
atrasadores reduz ou elimina a oscilação. O filtro passa baixa
controla a memória de longo termo do classificador. Como
filtro passa baixas foi usado um filtro de média móvel. É um
filtro que apresentou bons resultados nas simulações. Fixando
o tempo de atraso e a freqüência de aquisição do sinal, se é
aumentado o número de amostras usado no filtro de média
móvel, a memória de longo termo é reduzida.

A intensidade do sinal de focalização que deve ser gerado pelas
redes R2 e R3 e recebido pela rede R2 devem ter o valor da
ordem de 0,1 a 1,0. A intensidade do sinal de focalização de R2
e R3 sobre a rede RI deve ser uma década inferior aos sinais
dos sensores em sua entrada. A intensidade dos sinais de R2 e
R3 sobre a rede RI devem ser iguais.

A influência do sinal de focalização da rede R3 é maior que a
influência do sinal de focalização da rede R2.

O tempo de atraso para LI, L2 e L3 devem ser iguais. O tempo
de atraso para LAdeve ser duas a três vezes superior ao tempo
de atraso de LI. O tempo de atraso usado depende do tempo de
resposta do sensor. Uma regra do polegar é encontrar um
tempo médio para o tempo de resposta dos sensores e dividir
por dois: Tempos de atraso acima do tempo médio de resposta
dos sensores ou muito menores que este, podem levar o
classificador a oscilar.

O efeito de memória de longo termo foi observado quando é
adicionado ruído a um padrão.

A resposta do classificador a novos padrões é diferente se
existe ou não um filtro passa baixa.

O classificador proposto neste trabalho faz uma ponte entre os
classificadores que reconhecem a assinatura da resposta
transiente de sensores e os classificadores que utilizam a
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1.1.1 Inverse Model
Conceptually most ofthe controllers based on neural nets use the
inverse of the process as controller (Gallart and Cuervo 1998,
Dirion et ai. 1995, Norgaard 1995)(see Figure 1). The simplest
concept is called direct inverse control. This concept basically
establishes that, if the process can be described in finite diffe-
rences by (1) then a NN can be trained using lhe inverse of lhe
process (2).

Abstract - In this paper the use of Neural Networks (NN) to
design a controller is described. In this case, the rotor speed
of a DC motor is controlled to follow a specific trajectory. The
motor characteristics and its load features are unknown. The
unknown dynarnics of lhe motor is "identified " by lhe NN in the
training phase , and, when this phase is concluded, lhe capability
of the designed neural controller to follow a desired reference is
evaluated . The influence of data length and data representation
during lhe training phase in order to improve the capability of
lhe designed neural network controller is analized . The designed
NN controller was implemented and tested in a real DC motor
control system. Finally we make a comparison between the NN
controller and a discrete PID controller.

Keywords: Artificial Neural Networks, Controller Design, Neu-
ral Network Controller, Automatic Control.

y(t+l) = g(Y(t), . . . , Y(t-n+l) 'U(t), ... ,
U(t-m») (1)

This notation will be also valid for figures comming hereafter.

With these equations, an identification of lhe process inverse
model is obtained. The inverse model has inmediate utility for
control.

1 INTRODUCTION
One of lhe main dificuIties that present lhe controI systems to
manage DC motors is the inabiIity to assimilate the motor load
characteristics in a wide operation range. This makes greatly
hard lhe controller parameters adjustment. A1so,a fast controller
is an essentiaI feature of such a drive system (Weerasooriya and
EI-Sharkawi 1989, EI-Sharkawi and Weerasooriya 1990, Weera-
sooriya and El-Sharkawi 1991) . The applications using NNs
are acquiring ímp órtance in the intelligent controI systems de-
veIopment. In thís work a feedforward NN controller is de-
signed. It was trained using the generalized delta rule (gradient
descent method) broadly used and approached in other papers
(Weerasooriya and El-Sharkawi 1991, Gallart and Cuervo 1998,
Hush 1993).

g-l(Y(t+l) ' Y(t), ·· · , y( t-n+ l ) ,
U(t-l) " " ,U(t-m»)

Where, in both equation, «1),(2)):

Y: Is a vector with the process or plant output.
U: Is a vector with the system input.
t: is the time .

(2)

1.1 Identification with Neural Networks
If lhe complexity of state space equations of a model makes very
difficult it manipuIation, or ifwe don ' t have enough information
about the process internai operation, a dynamic model should be
used. In this dynarnic modeI the parameters don't have, in gen-
eral, any physical significance. Two types ofneural modeIs exist
for systerns identification, the inverse modeI and lhe direct model .
(Gallart and Cuervo 1998, Dirion et al. 1995). The direct model
is afeedforwardNN with some values of process input and pro-
cess output in the NN inputs . In the NN outputs, the direct model
has process output and future predictions (references) of lhe pro-
cesso
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After a trainning phase, the NN can be applied as a controller.
The desired output (that is the reference) R(t+l) replace Y(t+l )
on lhe NN input (see figure 1). Strategies of training are many,
some general and other specific of certain NN models. In this
case, the net chosen by it excellent properties, was afeedfonvard
NN, with structures by layers and in open loop (without nodes
feedback). The training algorithm used was lhe well-known
backpropagation. This training algorithm provides a very good
balance between the memorization and generalization capabili-
ties of lhe NN. It is important to consider this balance, because
otherwise lhe NN will be only useful working with our traín-
ing data . In other works, if we take a trainning method wíthpoor
generalization capability our controller, under perturbations, will
fai!. (Moreno 1996).
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NN
Inverse u (t)
Model ....-r--t1 Process

y(t+l)

( PC

Figure 2: System outline used to controI the rotor speed. The
speed is measured with a tacometer.

Figure 1: Inverse model structure during the control phase.
3 USE OF THE NEURAL NETWORK CON-

TROLLER IN A REAL PROCESS

2 A NEURAL NETWORK CONTROLLER DE-
SIGN BV INVERSE MODELLlNG

The success of this methodoIogy is expressed in the NN ability
to work well with information that differs between the learning
and the control phases.

After a satisfactory leaming is executed, the NN can be con-
nected in the feedback control Ioop by changing the inputs that

the future state of the plant (Y(k+I) .... .Y(k+n») for the
desired output (S(HI) , ... , S(Hn»)' The function that modeIs
the neural controlIer during the controI phase will be:

The neural controlIer shouId be abIe to calcuIate U(k) (controI
variable) to apply it to the process having knowIedge of:

1-. Current state of the plant output.
2-. Value that shouId be in the pIant output (reference).
3-. Previous values of the applied controI variabIe.

In several controI schemes the process modeI is not known with
accuracy, it has been approximate or it presents nonlinear behav-
ior. It is also common to find interferences. If these interferences
are not being known, they can produce important affectations. A
good example of this type of systems is the rotor speed control
of a DC motor. Therefore, the objective was the rotor speed con-
troI using a NN controIler designed by inverse modeIling. In this
case. the use of a NN can be very useful given it capabiIity to
model nonlinear functíons, as well as it generalization capacity,
expressed in giving an appropriate output for non weIl-known in-
put vectors (vectors that are not part of the training pattems). As
the obtained resuIts demonstrate, these NN properties are very
importants when the process odue to any reason, is perturbated.

Figure 2 shows an outline of the used system. A laboratory ser-
vosystem of type SAD-l00 was used. This servosystem was
coupled to a PC 486 (33 MHz) with a data acquisition card to
read the rotor speed from a tacometer. In this figure. the AID
box represents an Analog to Digital converter card and the D/A
box represents an Digital to Analog converter cardo M means
motor. R means rotor and finaIIy T means tacometer. In our
case. the system parameters were unknown. In this case plant
stimuIations with pseudorandom inputs is one of the difficulties
that can be found, because we don 't know the total model with
accuracy (the servosystem, for exampIe, is nonIinear) . This irn-
plies that the pseudoaleatory input presented should not change
untiI the output be elose to it stationary state. Also, the neces-
sary sampling rate to capture alI the important characteristics of
the output signal depends on the system delay and it can not be
neither very smaIl (implies a saturatíon of the training data set)
neither very high (poor representation of the output signal).

It is, therefore, very important to have an estimation of the pro-
cess delay order and it typical constants. With this purpose, a
computer program was designed. This program has two parts .
In the first part the transport deIay, the gain and the time cons-
tants of the system under test are considered. With this program
it could be proven that it is very important to know these pa-
rameters because during the controI phase the NN follows much
better the reference when it is trained with generated pattems
assurning a deIay near to the realone. (see figure 3 and 4).

Figure 3 shows the best results obtained for cases where the de-
lay differs from the real one. In this case it can be seen how
the pIant output is unable to arrive to it stationary state because
the NN has been trained with data taken for a very smalJ sam-
pling rate. Since the delay has inftuences on the net input, this
input won'tbe the realIy representative one and therefore when

(3)

(4)

H(Y(k+n) , Y(k+n -l ) , ,Y(k+i) ,

.. . , Y(k), U(k) , U(k-l) ' ,

U(k-m))

H(S(Hn),S(k+n_I) "" ,S(Hi)'

. . . , Y(k)' U(k) ,U(k-l), ... ,

U(k-m)) .

In our designo the NN computes the control variable directly to
make that the current output of the plant follows the desired
value (set-point). The leaming objetive consists on modeling
the dynamics between plant inputs and plant outputs. The leam-
ing database is obtained applying input values to the planto in
an open loop structure (Dirion et al. 1995). Training the NN
off-line , the plant inputs need to be stimulated with both a suffi-
ciently big and representative quantíty of the real input domain.
With the obtained output, the training pattem for the NN are
conformed. The inputs applied to the plant are usually generated
in an aleatory way, but they should cover alI the input domain
values. The leaming phase allows the NN to model off-line the
plant dynarnical inverse model through the folIowing function :
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Figure 5: Training patterns for lhe NN controller.

The second par! of lhe program, takes from lhe first par! tbe
better parameters calcuIated and generates lhe training patterns
(see figure 5). When lhe NN is trained is ready for the controI
phase. Using this method lhe controller wiII be good for pro-
cesses with any time deIay. We obtain lhe following resuIts for
ourcase:

correlation coefficients were smaller for lhe NN associated with
lhe smalIest error. We found better resuIts during the controI
phase if we use as a criterion to find lhe best NN configuration,
lhe correIation coefticients between lhe reference and lhe real
output instead of lhe final NN training error. It is important to
remark that although we don't need to know lhe system modeI to
train lhe NN, both lhe deIay and time constants estimations wiII
heIp us to determine lhe best configuration to be used during lhe
training phase as well as lhe characteristics of lhe pseudoaleatory
signal applied.

605030 Timo(s) 40

.-U(k)

2010

-2.5 <--Y(kJ

-3

-2

...;0.5
Q

:: -1

-1 .5

o
0 .5

1 .5

Figure 3: SimuIation resuIts for a deIay different from lhe real
one. The point line in lhe figure represents the reference.

Figure 4: SimuIation results for a deIay elose to the one of lhe
mode!. We can see how the reference (point line) and lhe NN
output match in almost all lhe points.

Gain (K) =1.1
Time Constant (T) =30 ms
Transpor! deIay (t) =9 ms

lhe NN wiII make lhe control, the output won't be elose to the
reference: The best correIation coefficient obtained between lhe
real output and lhe reference was 0.871. On lhe other hand, if
we take a sampIing rate to much Iarge lhe NN data set wiII be
full of unusefuI data vaIues, lhe training phase wiII take to much
time and lhe results wiII be also poors.

The final structure of our NN took lhe following form:

Three Iayers named Nl, N2 and N3. The architecture is rela-
tiveIy simple:

Number ofneurons in lhe first Iayer (Nl , input Iayer): 4.
Number of neurons in lhe second Iayer (N2, hidden Iayer): 2.
Number of neurons in lhe third layer (N3, output Iayer) : 1.

Figure 4 shows lhe effect of keeping in mind lhe real deIay. In
this case, lhe reference and lhe real output coincide in almost all
lhe vaIues. The correIation coefficient was 0.999. During lhe training phase each Iayer has on its inputs:

Another approach that couId be usefuI, although it offers a
smalIer precision for delay estimation, can be lhe following:

1-. Train lhe NN assuming different deIay.
2-. Look at lhe final errors of each NN.
3-. Takelhe structure of lhe NN with lhe smallest error.

During lhe controI phase each Iayer has on its inputs:

Nl =(U(k-l)'Y(k-l)' Y(k)' S(k+j»)
N3 =(U(k»)

The smalIest error, wiII be associated with lhe NN configuration
that considers the delay eloser to the real one (Dirion etai. 1995).
This method was also proven, and although in many cases lhe
smalIest error offers a better controI, it was not aIways in thís
way: in some cases, when the respective correIation coefficients
were calcuIated between the reference and lhe real output, lhe

The activation functions used were:

BipoIar sigmoide for Iayers 2 and 3.
Identity function for Iayer 1.
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Figure 8: A Neural Network ControJler with huge perturbations.
Figure 6: Neural network controlIer results.
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Figure 7: A PID controlIer.
Figure 9: A neural controller with a reference that prove it ge-
neralization capability.

Figure 6 shows the NN controller results . .In this case, the NN
uses a rarnp function as it reference. It can be observed how the
NN output is not oscillatory and the motor speed (Y(k)) follows
the reference quite welI. In this figure it is also observed that
although the net was not trained for values smaller than 1500
conversor units, the NN output estimations folIow the reference
although it differs a littIe. When the same NN is trained tak-
ing the whole motor operation range, the results that it produces
are betters . In this case, the NN onJy estimates the output when
perturbations appears . Let us put for example, a rotor decom-
pensation (produced, for example, by a brake)(see figure 8).

tory, a non desirable characteristic in control systems. However
in Figure 6, it can be seen how the NN regulator output doesn't
present osciJIations.

The behavior of the NN regulator was analyzed when inter-
ferences in the load appear. Figure 8 shows the response of our
system under strong perturbations. It can be seen h ów the NN
controJler responds: If the rotor speed is dirninished due to some
interference, the NN tries to counteract that effect by changing
the NN output.

4 COMPARISON BETWEEN THE OESIGNEO
NN CONTROLLER ANO A OISCRETE PIO
CONTROLLER

A method to check that the'NN controJler works welI, is to com-
pare it with one of the existent conventional controJlers. Con-
trary to the NN controJler, many of them need for it adjustment
an exact knowledge ofthe system model that wilI be controJled.
Nowadays, a PID controJler is, without any doubt, one of the
most used controJlers in the industry, so it was considered as a
convenient comparison with the NN controller.

Figure 7 shows the system output for the PID regulator previ-
ously adjusted. In this picture, it can be seen an appreciable
stationary state error. This error not appear in the NN regulator
case. It is also appreciated how the PID output is quite oscilla-

Finally, Figure 9 shows how the NN controller try to followa
constant reference not included as par! of the training pattems.
The objective was to check the NN controJler generalization ca-
pability. If figures 6 and 9 are compared, it can be observed how
in the first case the NN output is better, due to the fact that the
reference during the controI phase is one of the training pattem.
However, in figure 9, the reference is not one of the training pat-
tem, so it is expected that the NN output will be a littIe worse if it
is compare with the first one, It is important to remark that even
in that condition, the NN is much better than the PID controller.
Summarizing, the generalization capability of the NN controller
ls very good. Note that in this case if you increases the quan-
tity of representative samples during the training phase, it will
be possible to reduce those small oscillations, keeping in mind
that the net was trained only with 10 pattems from a total near to
3000 (see figure 5).
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5 CONCLUSIONS
With the realization of this work the authors prove the NN ca-
pabiIity to implement controI aIgorithms using offline Iearning
techniques. The results obtained by the authors in dynamic pro-
cesses with big delays were very goods. During the simuIation
stage , it was possibIe to obtain satisfactory resuIts in the identi-
fication and control of processes with different parameters. An
applicabIe general algorithm was elaborated for this kind of sys-
tems . It is important to remark that these systems can be of fírst
or higher order.

At the end of the work the obtained resuIts for identification and
controI of a real DC motor at Iaboratory leveI were exposed. It
was also demonstrated that the use of the NN controller in com-
parison with another controIler that needs to know the system
model, offers better results.
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Posicionamento de um Servomotor
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Resumo: Neste artigo, apresentamos um método de
Neurocontrole para o posicionamento de um servomotor. O
controlador usa uma série de métodos de otimização para
aumentar a velocidade de convergência O treinamento é feito
totalmente etn tempo real e a arquitetura da Rede Neural é o
Perceptron de Múltiplas Camadas Apresentamos os detalhes de
um servo- sistema e o método de controle, bem como o método
de otimização que permitE o treinamento em tempo real da
Rede Neural. Os resultados apresentados demonstram a
capacidade dos Neurocontroladores quando aplicados a uma
planta real.

Palavras Chaves: Redes neurais Artificiais, Controle de
Sistemas , Neurocontroladores

Abstract: In this paper we present a neural network approach
to lhe position control of a servo motor. The controller uses a
serie of optimization training methods for insure lhe speed of
its convergence. The trainning is made totally on-line .and lhe
neural network architecture is the Multi-layer Perceptron. We
present lhe details of the servo system and lhe control method
as well the optimization method which permits lhe on-line
trainning of lhe neural network. The showed results prove the
capacity of the neural controllers applied in a real plant.

Keywords: Artificial Neural Networks, System Control,
Neurocontrol.

1. INTRODUÇÃO

Dentre as técnicas de controle inteligente, uma que tem
ganhado bastante espaço e se mostra como das mais
promissoras para as próximas décadas é a de Neurocontrole.
Até pouco tempo atrás, aplicações . que ... envolvessem
treinamento on-line de RNA's não eram possíveis, devido ao
lento processo de treinamento e convergência das mesmas.
Com o desenvolvimento da tecnologia da informática e a
proposição de novas técnicas de otimização dos processos de
treinamento, aplicações com treinamento on-line passaram a
ser possíveis.
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O treinamento on-Iine de neurocontroladores confere a rede
uma série de vantagense desvantagens. Entre as vantagens, a
principal está asssociada a capacidade de adaptatividade que
passa a ser conferida ao controlador. Caso haja alguma
mudança na estrutura da planta, a rede será capaz de absorver
estas mudanças e continuar efetuando um controle eficiente.
Entre as desvantagens, podemos colocar o desempenho do
controlador durante o início do processo de treinamento. Não
estando ainda suficientemente bem treinada, a rede não é capaz
de executar um controle inicial eficaz.

Pretendemos apresentar a aplicação de um sistema de controle
proposto originalmente em [1] a um servomecanismo
construída em nosso laboratório. O que queremos demonstrar é
a capacidade do controlador de executar tarefas em um tempo
de treinamento relativamente baixo e com uma boa
performance de controle. Vale salientar que nesta técnica de
Neurocontrole não fazemos uso de nenhum artifício como o
pré-treinamento. Toda o treinamento da planta é feito entre os
períodos de amostragem.

2. PLANTA FíSICA DO SERVOMOTOR
O servomotor em questão consiste de um pequeno motor DC
acoplado através de um sistema de engrenagens a uma carga,
sobre a qual fazemos um controle de posição. Acoplado à
carga, temos também um potênciometro, que faz parte do
circuito de transdução da posição da carga. Abaixo,
apresentamos o diagrama esquemático do servomotor.

Ra Imr
VUI v.

I .,

Figura 1: Diagrama esquemático do servomotor.

Na figura 1, WI e Wm são as velocidades angulares do motor e
da carga, respectivamente. A relação entre essas rotações é
dada pelo índice kg, que é a relação entre o raio das
engrenagens da carga e motor. No nosso experimento, Kg=5.
Os índices Jme J1 são os momentos de inércia do eixo do motor



Considerando J1=0, o fabricante fornece a seguinte função de
transferência da planta:

.onde Jcq é o momento de inércia equivalente, dado pela
seguinte expressão:

(3)

(2)

(I)

_8_(s_) = -e-e- ____,_

Vi.(s)

Extraindo a função de transferência do sistema, ficamos com a
seguinte equação final:
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e da carga. Tm é o torque magnético que surge pela indução no Não-Linearidade. Um neurônio é basicamente um sistema não-
estator, To é o torque que surge efetivamente sobre a carga, linear. Consequentemente, uma rede neural consistindo da
após as relações de engrenagens. Como variáveis elétricas, conexão de unidades não-lineares é também necessariamente
temos: Vin que é a tensão aplicada na entrada do estator, Im é a não-linear. Esta característica é bastante importante, pois na
corrente que circula rotor, R, a resistência do mesmo e Vb a maioria das aplicações práticas que surgem, os sistemas
força contra eletromotriz, dada pela seguinte equação: possuem não-linearidadesem maior ou menor grau.

Mapeamento Entrada-Saída. A Rede Neural absorve
conhecimento, assim como em seu modelo inspirador
biológico, através do processo de aprendizagem. Apresentamos
à RNA.uma série de pares entrada-saída, chamados de
exemplos de treinamento. Estas entradas são apresentadas à
rede e sua saída é comparada com a saída presente no par de
treinamento.A diferença entra a saída apresentada pela rede e a
saída do par de treinamento é utilizada para a correção das
sinapses. Uma série de exemplos de treinamento é apresentado
à rede, de forma aleatória, até que os pesos da rede atinjam a
estabilidade. Ao final desse processo, teremos a rede já
treinada. Apresentamos, então, alguns pares ainda não
apresentados à rede anteriormente. Poderemos observar que a
rede terá realizado um mapeamento entrada-saída,
apresentando em sua saída um valor coerente com a relação
estabelecida pelos padrões dos exemplos de treinamento.
Podemos claramente ver a série de potenciais aplicações que
surgem dessa característica da RNA.

3. REDES NEURAIS ARTIFICIAIS

o controle digital efetivado sobre esta planta toma como
variável a ser controlada a posição da carga, medida
indiretamente através da tensão sobre o potenciômetro. O sinal
de controle a ser aplicado sobre a planta é a tensão no estator.
Aplicamos dessa forma, a tensão sobre o estator de modo que a
carga se alinhe a posição desejada. A tensão no potenciômetro
é lida através de uma placa conversora analógica-digital do
fabricante Quanser Consuiting, A tensão do potenciômetro é
lida e comparada com a referência deseja. Essa diferença é o
chamado erro de controle. Este erro é usado pelo controlador
para a geração do sinal de controle.

Os estudos acerca das Redes Neurais Artificiais surgiram da
tentativa de se desenvolver um modelo matemático que
procurasse simular o comportamento do cérebro humano. O
cérebro pode ser visto como um computador paralelo altamente
complexo e não-linear. Ele tem a capacidade de organizar suas
unidades básicas, os neurônios, em grupos que irão operar
funções bastante específicas e complexas, como a visão,
reconhecimento de padrões e a coordenação motora. Todas
estas tarefas, além de serem bastante complexas, são
executadas pelo cérebro em um 'intervalo de tempo bastante
baixo, além de ter uma eficiência energética extremamente alta.
Portanto, modelos' matemáticos que permitam a simulação,
pelo menos em parte, de algumas dessas atividades, são bem
recebidos.

8(s) 1--=--------V",(s) 5s(0,0026s +0,1081) (4)
Adaptatividade. A RNA tem a capacidade de adaptar suas
sinapses, caso o ambiente ao qual está inserida modifique suas
características. Uma RNA, treinada para operar em um
determinado ambiente, pode ser facilmente ré-treinada para
operar em um outro sistema. Esta característica é bastante útil,
especialmente se o ambiente em questão é variável e o
treinamento é feito em tempo real. Essa característica alarga
bastante as aplicações das RNA's em sistemas de filtragem e
controle adaptativo.

4. NEUROCONTROLADOR
IMPLEMENTADO

O Neurocontrolador implementado foi proposto originalmente
em [1]. O esquema baseia-se no método de otimização em
malha fechada. Consiste basicamente,do uso de duas estruturas
neurais, conhecidas como Neuro-emulador e Neuro-
Controlador. O Neuro-Emulador é responsável pelo
aprendizado da dinâmica da planta. Toda a informação
absorvida pelo Neuro-Emulador será usada posteriormente no
processo de treinamento do neuro-Controlador 'que será a
estrutura que efetivamente promoverá o controle da planta. O
esquema abaixo ilustra o treinamento do neuro-emulador,

Como representação do modelo natural, a RNA possui uma ,
série de características bastante semelhantes ao 'seu modelo
inspirador. Entre essas características, podemos citar as
apresentadas abaixo, que estão diretamente relacionadas às
aplicações da rede em controle de sistemas, [2]:
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Figura 2: Treinamento do Neuro-emulador.

Primeiramente efetuamos o treinamento do NE junto à
planta. Apresentamos em sua entrada os valores passados de
entrada e saída da planta e comparamos a saída da rede com a
saída atual da planta. Ao final do processo de treinamento, a
rede deve ser capaz de repetir o comportamento da planta. O
Neuro-emulador é então utilizado para o treinamento do
Neuro-Controlador, como veremos na figura abaixo, que ilustra
o treinamento do Neuro-controlador.

Y(lll{k+l)

I(k)

u(i':I

Mode lo
d.

Referência YJef(k+l)

Figura 4: Diagrama temporal do treinamento do esquema de
controle.

A arquitetura das Redes Neurais Artificiais utilizadas é do tipo
Perceptron de Múltiplas Camadas com apenas uma camada
intermediária e cinco neurônios na mesma.

5. TÉCNICAS DE MELHORIA DA
VELOCIDADE DE TREINAMENTO

Como já colocamos anteriormente, o grande problema
associado às Redes Neurais Artificiais é a questão de seu
treinamento. O que propomos nesse trabalho é a
implementação de um Neurocontrolador com treinamento
totalmente em tempo real, dessa forma, todo o treinamento
deve ser feito entre as amostragens, ou seja, durante os
intervalos de amostragem.

A questão da velocidade de processamento influi também
diretamente sobre a qualidade do controle proporcionado. Caso
o treinamento da rede seja rápido, ao final do período de
amostragem, teremos os pesos mais próximos do valor ótimo.
O que pode significar uma rede com capacidade de gerar sinais
de controle que levem a saída da planta mais próxima ao sinal
de referência.

Figura 3: Treinamento do Neuro-controlador.

O Neuro-controlador aprende primeiramente a controlar o
Neuro-emulador, fazendo-o acompanhar um sinal de
referência. Após o treinamento, espera-se que o Neuro-
Controlador esteja pronto para gerar os sinais de controle que
serão colocados a entrada da planta para fazê-la seguir o
modelo de referência.

Vê-se que o processo de treinamento do Neuro-Controlador só
começa após concluído o processo de treinamento do Neuro-
Emulador. O que ressalta ainda mais a necessidade de um
algoritmo de treinamento rápido e eficiente, já que todo o
treinamento das estruturas neurais se dará durante o período de
amostragem. Veja abaixo o esquema da sequência de
treinamento das Redes Neurais.
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A arquitetura utilizada nesse esquema de neurocontrole é a
Perceptron de Múltiplas Camadas, onde a maioria dos
processos de treinamento faz uso do método do gradiente para
o treinamento dos pesos. Uma alternativa para a melhoria dos
processos de treinamento é substituir o método do gradiente
por outros métodos de treinamento que fazem uso de métodos
de otimização de derivada superior, como o método de Newton
'eMarquandt-Levemberg. O problema desses métodos é que
eles realmente conduzem a uma convergência em um menor
número de iterações, porém o tempo necessário a cada uma das
iterações é consideravelmente maior, além de possuírem uma
maior complexidade nos algoritmos.

A outra alternativa é o uso dos chamados algoritmos
adaptativos, nos quais se faz o ajuste automático de alguns dos
parâmetros da rede em função do comportamento do erro na
saída da rede. Normalmente, o parâmetro ajustado é o
coeficiente de aprendizado. Fizemos testes nesse problema com
três algoritmos diferentes, o Eta-Adaptativo, o Delta-Bar-Delta
[3] e o SuperSAB [4]. Destes, o que obteve os melhores
resultados, para este problema, foi o Delta-Bar-Delta. E são
justamente os resultados obtidos por esse método e os detalhes
de sua aplicação que agora apresentamos.
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6. RESULTADOS OBTIDOS

Nesta seção apresentaremos alguns detalhes da aplicação do
neurocontrolador ao posicionamento do servomotor.
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O fato de o coeficiente TJ crescer linearmente e decrescer
exponencialmente, permite ao algoritmo uma rápida reação a
mudanças no perfil da curva da função erro e evita grandes
oscilações e problemas de overshoot associados com o Back-
Propagation convencional. Um termo de momento também foi
utilizado por Jacobs em conjunção com o Delta-Bar-Delta para
permitir um aumento a velocidade de convergência sem perda
de generalidade. A equação final do método está apresentada
na equação (9).

Este algoritmo 'propõe um método para o auto-ajuste do
coeficiente de aprendizado (TJ) . Defmimos um coeficiente para
cada neurônio e promovemos o seu ajuste através da
monitoração das derivadas de primeira e segunda ordem,
definindo, a partir deles, o ajuste cabível para cada ' um dos
coeficientes.

5.1 Delta-Bar-Delta

O algoritmo Delta-Bar-Delta, [3], é baseado na regra Delta -
Delta. Esta regra propõe um ajuste dos coeficientes de
aprendizado a partir do gradiente do erro da rede em função do
coeficiente de aprendizado, como mostra a equação 3.

A () dG(n)LlTJ . n =y--- (5)
I d1] .( n)

I

O parâmetro y é uma pequena constante positiva, G(n) é a
função erro na saída da planta. Não confundir com E(n), que é
o erro em função das sinapses . O gradiente do erro da rede, em
função do coeficiente de aprendizado .pode ser simplificado
conforme a equação (6) abaixo. '

L1TJ,(n)=ydE(n). oE(TJ-l) (6)
w,(n) w,(n-l)

Na aplicação utilizamos uma inércia J I aplicada ao eixo do
motor. Foi utilizado um período de amostragem de 0,15
segundos.

As duas Redes Neurais que compõe o Neuro-emulador e o
Neuro-controlador são constituídas com apenas uma camada
oculta, com cinco neurônios na mesma. As funções de ativação
dos neurônios na camada oculta são funções sigm6ides
bipolares e as da camada de saída é uma função do tipo linear.

(7)

saida daPlanta eReferencia

te"lJO

Figura 5: Saída da planta para uma referência degrau
unitário.

Nesse primeiro exemplo, vemos a saída da rede para uma
referência senoidal de freqüência angular de aproximadamente
1t radls e um degrau unitário de valor igual a 55°C. Veja na
figura 5 o comportamento da planta, juntamente com o do sinal
de controle gerado pelo neurocontrolador - figura 6.
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Como .forma de melhorar o desempenho e simplificar a
equação do método Delta-Delta, foi proposto o algoritmo
Delta-Bar-Delta [5]. Este algoritmo também propõe
coeficientes de aprendizado específicos para cada um dos
pesos, baseado na idéia de que a função de erro é
unidimensional para cada um ciospesos. Podemos então propor
uma regra para encontrarmos os coeficientes específicos para
cada um dos pesos, que minimizem cada uma dessas funções.

A estimação é baseada na observação da vizinhança das
derivadas parciais durante os últimos dois pesos sucessivos. Se
as derivadas têm o mesmo sinal, o 1] é incrementado
linearmente por uma pequena constante, para acelerar o
processo de convergência nas regiões de pequeno erro. Por
outro lado, uma mudança no sinal entre duas derivadas
sucessivas indica que o treinamento levou a uma ultrapassagem
do mínimo local, ou seja, o último incremento no peso foi
muito grande. Como consequência, o 11 é decrementado
exponencialmente, através da multiplicação do mesmo por uma
constante de decremento menor que a unidade.

{

]( se S,/n-l)Qfn)>O
ht(n+l)= --<1t),O./n) se s,,/n-1Jq/n)<O

caso contrário

as variáveis S"j e Dhj são dadas pelas equações (7) e (8),
apresentadas abaixo:

Shj(n)=( l-I; )Dh/n-l )+I;Sh/n-l)

Dhln)= êJE(n)
whln)

(8)

(9)

As constantes /Ç I;e cP estão entre Oe 1.
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Sinal deControle Saida daPlanta eReferencla
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Figura 8: Saída da planta para uma referência variável.
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Figura 6: Sinal de controle gerado pelo neurocontrolador.
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Figura 9: Sinal de controle gerado pelo neurocontrolador.
Apresentamos agora o gráfico do comportamento do erro entre
a saída da planta e a referência .
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Figura 7: Módulo do erro entre a saída da rede e o sinal de
referência.
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Na figura 7, apresentamos um gráfico que mostra o
comportamento do erro, ou seja, da diferença, em módulo,
entre a saída da planta e sua referência.

Eno EntreaSalda daPlanta eSua Referência

EnoEnfre aSaldadaPlanla eSua Referência

Tempo

Figura 10: Gráfico do comportamento do erro entre a saída
da planta e sua referência.

Pelo que vemos pelos gráficos , o desempenho inicial do
controlador não é muito bom, devido à saturação efetuada nas
primeiras 50 iterações e já anteriormente explicadas. Passadas
as primeiras iterações, passamos a um erro médio da ordem de
0,3889°, com um erro máximo de 1,0392°.

Na análise desses resultados, cabe urna ressalva. Durante as
primeiras 50 amostras da planta, fizemos uma saturação do
sinal de controle em 10% do valor máximo. Isto foi feito para
impedir que valores muito altos fossem colocados na entrada
das redes durante um período em que a rede não estava
suficientemente bem treinada. Como resultado ," à saída da
planta segue a referência, porém o desempenho do controlador
nos primeiros 50 períodos não é muito satisfatório. Após os
primeiros 50 períodos, o sistema passa a ter um comportamento
excelente, com erro médio equivalente a 0,2558°. As oscilações
presentes podem ser cred itadas ao ruído presente na medida do
potenciômetro.

A seguir apresentamos mais um exemplo, no qual variamos a
referência do sinal. Neste caso, utilizamos um modelo de
referência de segunda ordem dado pela expressão abaixo:

y_Rej{k+1)-1,3205.y_Rej{k)+0,4966.y_Rej{k- (10)
1)=0, 0983. u_Ref(k)+O,0778.u_Ref(k-l)

Veja na figura 8 a saída da planta e sua referência , bem como
na figura 9 o sinal de controle a ela associado.
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7. CONCLUSÕES

Podemos ver nesse trabalho a grande capacidade dos
neurocontroladores em uma aplicação relacionada a um
servomotor.

Os resultados obtidos nas execuções em tempo real mostram a
boa capacidade de controle do esquema neural proposto, com a
saída da planta seguindo, com erros pequenos, uma entrada
senoidal e uma entrada do tipo onda quadrada. As técnicas de
aceleração de convergência utilizadas permitem a aplicação do
esquema mesmo com períodos de amostragem baixos, com o
utilizado (0,15 segundos). O crescente aumento na capacidade
de processamento dos atuais processadores permite a aplicação
do esquema em plantas cada vez mais rápidas.
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Resumo: Este artigo apresenta um esquema para
reconfiguração de controle pós-falha em robôs manipuladores.
Está-se interessado em falhas que impossibilitem o uso do
atuador de uma junta qualquer. A primeira parte do esquema
consiste de um sistema de detecção e isolação de falhas que
emprega duas redes neurais artificiais: um 'perceptron
multicamadas para a reprodução do comportamento dinâmico
do manipulador livre de talhas e, uma rede com função de base
radial para classificação dos resíduos. Após a isolação da falha,
todas as juntas do manípulador são freadas e a etapa da
reconfiguração do controle é iniciada. Emprega-se, então, um
esquema de controle para manipuladores subatuados.
Simulações utilizando um manipulador com três graus de
liberdade são apresentadas, mostrando que o sistema consegue
detectar e isolar corretamente as falhas e, em seguida,
reconfigurar a ação de controle de maneira satisfatória.

Palavras Chaves: Robôs Manipuladores, Sistemas
Subatuados, Detecção e Isolação de Falhas, Redes Neurais
Artiticiais e Controle por Estrutura Variável.

Abstract: This article ' presents a control reconfiguration
method for robotic manipulators under joint failures. The
interest is on failures that make impossible the use of a joint
actuator. The first part of the method is a fault detection and
isolation scheme with two artificial neural networks. The first
is a multilayer perceptron used to reproduce the dynarnical
behavior of the fault-free manipulator. The second is a radial
basis function network employed to residual classification.
After a failure is isolated, all manipulator joints are locked and
a control scheme for underactuated manipulators is employed.
Simulations with a three joint manipulator are presented,
showing that the method can detect and isolate the faults and
reconfigure the control action in a satisfactory way. .

Keywords: Robotic Manipulators, Underactuated .Systems,
Fault Detection and Isolation, Artificial Neural Networks and
Variable Structure ControI.
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1 INTRODUÇÃO
Nos dias atuais, em que a busca pela minimização das perdas
econômicas atinge patamares elevados, exige-se que os
componentes inclusos nos processos' de produção tenham um
bom desempenho e sejam livres de falhas. Eventuais falhas
podem acarretar paradas extremamente longas, bem como
ocasionar riscos aos equipamentos, aos materiais que estão
sendo manufaturados e ao pessoal envolvido na produção.
Assim, sistemas que garantam Detecção e Isolação de Falhas
(DIF) de modo rápido e preciso se tornam cada vez mais
importantes. Particularmente em robótica, com o crescente uso
de robôs em áreas corno exploração espacial, medicina,
instalações nucleares e outros ambientes hostis, não somente
sistemas de DIF se tornam importantes como também os
sistemas tolerantes a falhas. Um sistema tolerante a falhas pode
ser definido como robusto e/ou reconfigurável. Neste último
caso, cuja filosofia é empregada neste trabalho, a falha deve'ser
detectada e isolada para posterior reconfiguração das leis de
controle.

Aqui, o interesse é em falhas que ocasionem a perda de atuação
em uma ou mais juntas. Estas falhas podem ter como causa um
mau funcionamento do atuador, rompimento dos cabos entre o
controlador e o atuador e falhas nas saídas do controlador. O
esquema de reconfiguração da ação de controle utiliza uin
sistema de detecção e isolação de falha (DIF) para indicar a
falha de modo rápido e preciso. A seguir, as juntas ' são
bloqueadas e o sistema de controle é : reconfigurado.
Inicialmente o robô manipulador possui atuadores em todas as
juntas. Após a falha, a junta onde a falha foi diagnosticada
torna-se uma junta passiva. No esquema de reconfiguração da
ação de controle, as juntas passivas são controladas através das
juntas ativas. Isto é possível devido a existência do
acoplamentodinâmico entre os elos do manipulador. Ao atingir
a posição final, a junta passiva é bloqueada e, então, as juntas
ativas são controladas.

O sistema de DIF empregado usa duas redes neurais artificiais
[TERRA & TINÓS 1998]. Primeiro, um perceptron
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u(t)='t(t)

multicamadas (PM) é utilizado para reproduzir o
comportamento dinâmico do manipulador, produzindo um
vetor de resíduos. A seguir, o vetor de resíduos é analisado por
uma rede com função de base radial (RBF), dando indicação do
tipo de falha. O PM é treinado através da retropropagação do
erro e a rede RBF é treinada através do mapa auto-organizável
de Kohonen (MAOK) '[TINÓS & TERRA, 1998]. O sistema de
DIF é descrito com maiores detalhes na seção 2. -

Após a falha ser detectada e isolada, as juntas do manipulador
são freadas e o controle do sistema subatuado (CSS) é
configurado. Aqui, o esquema de controle para robôs
subatuados desenvolvido por BERGERMAN& XU (1996) que
emprega o método de controle por estrutura variável (CEV) é
'utilizado. Tal esquema é extremamente interessante por
apresentar uma ótima robustez aos distúrbios e aos erros de
modelagem. O CSS é descrito na seção 3.

A seção 4 traz o procedimento para a reconfiguração da ação
de controle. O esquema para reconfiguração foi aplicado na
simulação de um manipulador com três graus de liberdade. Os
resultados desta simulação encontram-se na seção 5 e,
finalmente, na seção 6 é feita uma -discussão sobre os
resultados obtidos.

2 DETECÇÃO E ISOLAÇÃO DE FALHAS
As técnicas de DIF mais empregadas são aquelas que utilizam
o modelo matemático do sistema para reproduzir o seu
comportamento dinâmico ausente de falhas. Para um
determinado vetor das variáveis de entrada do sistema
dinâmico, o modelo matemático deverá gerar um vetor de
saídas que deverá ser comparado com o vetor das variáveis de
saída do sistema dinâmico . A diferença entre estes dois vetores
é chamada de vetor de resíduos, que deverá trazer as
informações necessárias para a identificação das falhas . No
entanto, erros de modelagem podem obscurecer os efeitos das
falhas e serem uma fonte de alarmes falsos [GERTLER, 1997].
Assim sendo, técnicas que buscam robustez na geração de
resíduos são cada vez mais estudadas [PATTON et al., 1989].
Outro problema, talvez mais sério, que surge para tais técnicas
é que muitos dos sistemas reais são difíceis de serem
modelados. Para superar tais dificuldades, técnicas de
inteligência artificial têm sido utilizadas. Dentro deste enfoque,
podem-se destacar os métodos que utilizam sistemas baseados
em conhecimento[FRANK, 1990], a lógica difusa e as redes
neurais artificiais [KORBICZ, 1997]. Estas em particular, têm
sido exaustivamente empregadas em uma infinidade de áreas
distintas.

Em DIF para robôs manipuladores, VISINSKY et al. (1994,
1995), SCHNEIDER & FRANK (1996) e NAUGHTON et ai.
(1996) utilizaram o modelo matemático do sistema para a
geração dos resíduos. Para a-avaliação dos resíduos VISINSKY
et al. (1995) empregaram um threshold variável que utiljza a
idéia de se encontrar a máxima variância possível devido às
faixas dos erros paramétricos. SCHNEIDER & FRANK (1996)
usaram lógica difusa para produzir um threshold variável e
NAUGHTON et al. (1996) utilizaram umPM com treinamento
por retropropagação do erro para a classificação dos resíduos.
TERRA & TINÓS (1998) utilizaram um PM para reproduzir o
comportamento dinâmico do manipulador livre de falhas,
produzindo, assim, o vetor de resíduos, e uma rede -RBF para a
classificação dos resíduos . Estemétodo é interessante pois a
falha não é considerada.como uma entrada aditiva externa do
sistema (função do tempo) e sim como uma função das

108

variáveis do sistema. Além disto, as não-linearidades do
sistema são respeitadas já que o PM é capaz de realizar de
maneira eficiente um mapeamento não-linear. Tal sistema foi '
empregado com eficiência na simulação de um robô com dois
graus de liberdade [TERRA & TINÓS,1998] e de um robô
PUMA 560 [TERRA & TINÓS, 1999].

A dinâmica de um manipulador livre de falhas com atuadores
em cada junta é dada por

ê(t)=M(a)1 - v(a,é)- g(a)- z(a, 9,'t)- d(t)] (1)

na qual 't é o vetor dos torques, e é o vetor das posições
angulares das juntas, t é o índice do tempo, M é a matriz de
inércia, v é o vetor das termos centrífugos e de Coriolis, g é o
vetor dos termos gravitacionais, z é um vetor com os termos
friccionais e outras não-linearidades e d é um vetor
representando os distúrbios externos não-correlacionàdos.
Geralmente, não se mede a aceleração angular nas juntas dos
robôs industriais. Substituindo

ê(t)= à(t+M)-à(t) (2)
I:>t

na qual M é a o instante de tempo, obtém-se

é(t+t.t)=M(ajl v(a,é)-g(a)-z(e,é,'t)-d(t)] t.t+é(t). (3)

Esta é a função que deve ser reproduzida pelo mapeamento
realizado pelo PM. Para o treinamento do PM emprega-se o
bastante conhecido algoritmo da retropropagação dos erros
(backpropagation). A Figura 1 traz o esquema de geração de
resíduos via PM.

i falhas

Figura 1. Geração dos resíduos via perceptron
multicamadas (o vetor de resíduos é representado por )

O próximo passo é a classificação dos resíduos via rede RBF.
Além do vetor de resíduos, emprega-se na entrada da rede RBF
o vetor das velocidades medidas. Agindo desta forma, a
classificação se toma mais interessante, pois a dinâmica do
sistema é respeitada [TERRA & TINÓS, 1998]. O esquema
para classificação dos resíduos via rede RBF pode ser visto na
Figura 2.

Figura 2. Análise dos resíduos via da rede RBF.

A rede RBF é treinada para que suas saídas apresentem sinal 1
na ocorrência de uma falha do seu tipo e O caso contrário. O
-critério de falhas é o seguinte: um certo número de sinais
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no qual b (.) representa o vetor dos termos centrífugos, de
Coriolis e gravitacionais. Particionando a equação acima de
modo que o acoplamento entre as juntas ativas e passivas
apareçam, tem-se

[BERGERMAN, 1996], pois tal esquema apresenta boa
robustez aos distúrbios e aos erros de modelagem.

A descrição dinâmica de um manipulador livre de falhas, cujos
elos são considerados como corpos rígidos pode ser dada por

sequenciais das saídas da rede RBF devem ser maiores que 0,5
para que a falha seja detectada. Tal critério é adotado para
evitar a ocorrência de alarmes falsos devido a padrões
individuais mal-classificados. Diversos métodos podem ser
utilizados para o treinamento das redes RBF. No sistema de
DIF via redes neurais artificiais para robôs manipuladores, a
rede RBF foi treinada por forward selection, ridge regression
[TERRA & TINÓS, 1998] e por MAOK [TINÓS & TERRA,
1999], sendo que este apresentou uma maior simplicidade
aliada a uma boa generalização dos resultados.

'&=M(6) 9+b(6,é) (4)

na qual é o erro entre o valor desejado e o valor
corrente de ge e, r e é uma matriz contendo as constantes de
tempo para cada superfície l-dimensional. A aceleração 8c
requerida para a superfície de deslizamento pode ser atingida
por

na qual o subscrito a refere-se as quantidades relativas às juntas
ativas, e p representa as quantidades relativas às juntas
passivas. É importante salientar que a nova matriz de inércia é
simétrica e positiva definida, sendo obtida a partir da original
através de uma sequência de operações elementares. Da
segunda linha da equação (5) pode-se achar a relação entre as
acelerações das juntas passivas e das juntas ativas .

(5)

(6)

(7)

(8)

Como o manipulador subatuado pode produzir somente torque
nas juntas ativas (e, portanto, controlar diretamente estas
juntas), a equação acima mostra como controlar 8p
indiretamente (via acoplamento dinâmico) através de 8a• Foi
demonstrado por ARAI & TACm (1991) e BERGERMAN
(1996) que o rnimero de juntas que podem ser controladas em
qualquer instante é igual ao número de ' juntas ativas. Tal
demostração vem do fato que, em cada instante de tempo, cada
junta passiva precisa ser controlada pelo torque aplicado em,
pelo menos, uma junta ativa. Assim, considere, para o uso no
algoritmo de controle, uma segunda partição da equação (4)

na qual o vetor 8dcontém np juntas ativas (np é o número de
juntas passivas) a serem controladas depois de os ângulos das
juntas Se atingirem suas posições desejadas. Por exemplo,
considere um manipulador planar com 3 juntas, nas quais as
juntas 1 e 2 são ativas e a junta 3 é passiva. Então , o vetor Se
contém a junta passiva O] e uma outra junta ativa (aqui, por
definição, OI)' ou seja, g e=[OI O]]T. Agora, o CEV para o
manipulador subatuado será descrito. .

Diferentemente dos manipuladores totalmente atuados, os
subatuados não podem controlar suas acelerações das juntas a
cada instante de tempo. Uma vez que existem apenas najuntas
com atuadores ativos, é possível controlar apenas na
acelerações a cada instante de tempo. Assim, se 8e é
controlado, então 8d não é controlado. Definindo uma
superfície de deslizamento na-dimensionalpara controle de 8e

• controlabilidade dos GDLs não atuados: todos os GDLs de
um manipulador subatuado são, em geral, controláveis,
embora não concorrentemente. Enquanto o controle dos
GDLs atuados pode ser feito diretamente, controle dos GDLs
não atuados só é possível indiretamente através da aplicação
de forças nos GDLs.atuados;

• não-linearidades: as equações dinâmicas de manipuladores
subatuados são não-lineares, e dependem não só de
parâmetros cinemáticos mas também de parâmetros
dinâmicos do sistema.

• restrições não-holonômicas: as equações dinâmicas de
manipuladores subatuados geralmente incluem restrições não-
holonômicas, que aparecem devido à falta de atuação em
alguns dos GDLs;

• acoplamento dinâniico: controle dos graus de liberdade
(GDLs) não atuados só é possível quando o acoplamento
entre eles e os GDLs atuados é suficientemente grande para
permitir transmissão de forcas e torques destes para aqueles;

Após a ocorrência de uma falha em um de seus atuadores, o
manipulador toma-se um sistema subatuado. O termo
subatuado refere-se ao fato de a ausência de atuação em uma
ou mais juntas torna estas juntas não diretamente controláveis.
Controle de todas as juntas do manipulador após a falha é
fundamental do ponto de vista de tolerância à falhas,
principalmente nos casos em que a localização do manipulador
impede sua manutenção.

A presença de juntas não atuadas torna os manipuladores
subatuados fundamentalmente diferentes dos convencionais,
onde todas as juntas são atuadas, em relação aos seguintes
pontos:

3 CONTROLE DO SISTEMA SUBATUADO

O estudo de manipuladores mecânicos subatuados microu-se
recentemente, com o estudo e controle de um manipulador de
dois braços equipado com um motor e um freio [ARAI &
TACm; 1991]. Outros experimentos seguiram-se, voltados ao
controle de manipuladores montados em satélites espaciais
[PAPADOPOULOS & DUBOWSKY, 1991], [MUKHERJEE
& CHEN, 1993], e manipuladores sem restrições não-
holonômicas [ORIOLO & NAKAMURA, 1991]. A
modelagem e análise de manipuladores subatuados também
foram estudadas [JAIN & RODRIGUEZ, 1993]. Mais
recentemente, os problemas de modelagem, controlabilidade,
controle, e planejamento de trajetórias para manipuladores
subatuados foram estudados em [BERGERMAN, 1996]. Todos
estes trabalhos têm em comum o fato de que as juntas não-
atuadas são equipadas com freios, o que facilita o controle do
respectivo manipulador. Este trabalho utilizará o esquema de
controle por estrutura variável (CEV) descrito em
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(9)

(lO)

13. repete-se os passos 10 a 12 para todas as junt as passivas;
desta forma, todas as juntas passivas convergem para suas
posições desejadas;

5 RESULTADOS: SIMULAÇÃO DE UM
MANIPULADOR COM 3 JUNTAS

1.4. após o controle das juntas passivas, procede-se ao controle
das juntas ativas.

o esquema de reconfiguração da ação de controle pós-falha foi
aplicado na simulação de um robô planar (horizontal) com três
graus de liberdade. Para tal, um ambiente de simulação
baseado em MATLAB foi desenvolvido a partir do trabalho de
BERGERMAN [1996]. Este ambiente permite a visualização
do braço robótico e alterar as configurações do sistema. A
Figura 3 mostra a tela de visualização do simulador.

na qual P, é uma matriz na X na' Para obter a aceleração
desejada, 9c é substituído por na primeira linha da equação
(7), resultando em

( I k i
'ta +ba ·

4. as saídas do PM são comparadas com as velocidades das
juntas medidas no instante t+Ót gerando o vetor de resíduos;

4 RECONFIGURAÇÃO DA AÇÃO DE
CONTROLE

Após atingir os valores desejados, as juntas passivas são
bloqueadas e as juntas ativas podem ser controladas. Este é um
problema comum em robótica, qual seja, controle de posição
de juntas atuadas. Aqui, as juntas ativas são controladas airavés
do CEV [BERGERMAN, 1996]. Assim, o efetuador de um
manipulador subatuado equipado com freios nas juntas
passivas pode atingir qualquer ponto de seu espaço de trabalho.

3. os sinais das velocidades, posições e torques das juntas no
instante t já pré-processados são apresentados ao PM que
deve gerar as estimativas das velocidades no instante t+Ót ;

2. os sinais medidos e os torques no instante t+Ót são pré-
processados (conversões, normalizações, etc.);

I. medem-se as posições e velocidades das juntas no instante
t+Ót ;

Definidas as etapas de DIF e CSS, pode-se descrever o
procedimento de reconfiguração da ação de controle pós-falha
para manipuladores robóticos

5. vetor de resíduos e as velocidades das juntas medidas no
instante t+Ót são apresentadas à rede RBF que gera um vetor
de saídas;

6. critério de falhas é aplicado nos sinais de saída da rede
RBF indicando a ocorrência da falha e a sua isolação. Se a
falha é detectada, vá para o passo seguinte; caso contrário vá
para o passo 1;

7. acionam-se os freios de todas a juntas por um tempo
determinado;

Figura 3. Ambiente de simulação (a linha fina representa a
configuração desejada do manipulador),

Foi considerado que o manipulador está sujeito a três falhas.
Na falha I, najunta 1 não é aplicado o torque que foi calculado
pelo controlador. O mesmo ocorre para a junta 2 na falha 2 e
para a junta 3 na falha 3. Estas falhas podem ter como causa,
por exemplo, uma pane no atuador ou na saída do controlador,
ou um rompimento dos cabos que ligam a saída do controlador
ao atuador. Como existe inércia presente, se os elos não forem
bloqueados a tempo, o braço pode, por exemplo , se chocar
contra objetos do ambiente de trabalho.

8. definem-se quais são as juntas passivas e quais são as
juntas ativas de acordo com as falhas diagnosticadas;

9. definem-se as matrizes (M) e os vetores (b) das equações
(5) e (7) ;

10. desacionam-se os freios das juntas ativas e de um conjunto
de juntas passivas, conjunto este com um número de juntas
igualou menor que o número de juntas ativas do
manipulador;

li . através do acoplamento dinâmico entre as juntas passivas e
os atuadores, as posições das juntas passivas são controladas
através da equação (10);

12. quando as juntas passivas convergirem para a posição
desejada, acionam-se os seus freios;

A primeira tarefa foi definir o controle do manipulador para as
seguintes configurações: AAA (junta 1 ativa, junta 2 ativa e
junta 3 ativa), PAA (junta 1 passiva, junta 2 ativa e junta 3
ativa), APA (junta 1 ativa, junta 2 passiva e junta 3 ativa) e
AAP (junta 1 ativa, junta 2 ativa e junta 3 passiva) . Para tal, o
CEVe as técnicas descritas na seção 3 são utilizadas.

O passo seguinte foi gerar um conjunto de trajetórias
significativas do manipulador na configuração AAA sem
falhas. Este conjunto de trajetórias foi utilizado no treinamento
do PM, que deve reproduzir o comportamento dinâmico do
sistema. Como teste de validação, apresenta-se trajetórias não
treinadas ao PM. Neste caso, o PM reproduz a saída do sistema
em operação normal com um resíduo baixo, como pode ser
visto na Figura 4.
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a Sem falhas (configuração AAA)

b Tempo de detecção da falha

c Bloqueio das juntas após detecção

d Controle da junta passiva

e Controle da junta ativa

Tabela 1. Etapas da simulação de uma trajetória com
falhas.

As Figuras 5, 6, 7 e 8 mostram a simulação do sistema de
reconfiguração para uma trajetória em que a falha 2 (junta 2
sem atuação) ocorre em 0,285 segundos. As etapas da
simulação são descritas na Tab ela 1. A Figura 5 mostra a saída
da rede RBF durante as etapas iniciais (lembre-se que o sistema
de DIF deve trabalhar somente durante a configuração AAA).
Note que após a detecção da falha, o sistema é bloqueado e as
saídas da rede RBF vão para zero já que não existem torques
aplicados e as posições e velocidades não variam. O critério
para DIF utilizado é o seguinte: 3 amostras consecutivas da
saída da rede RBF têm que ser maiores que 0,5 para a falha ser
detectada. Note que nesta trajetó ria, a falha foi rapidamente
detectada (em aproximadamente 0,1 segundo). As Figuras 6, 7
e 8 mostram respectivamente as posições, as velocidades
angulares e os torques nas juntas para a trajetória com falha.
Após a falha ser detectada, as junta s são bloqueadas durante
um curto interva lo de tempo . A seguir, a junta passiva (neste
caso a 2) é controlada através da junta ativa 1. Observe que
neste período a junta ativa 3 também é controlada. Ao alcançar
a sua posição, a junta passiva (2) é bloqueada. Finalmente, a
junta ativa 1 é control ada e a junta ativa 3 é aj ustada.

Figura 4. Velocidades angulares das juntas (linhas
contínuas) e respectivas saídas do PM (linhas tracejadas)

em uma trajetória livre de falhas.

Após o treinamento do PM, inicia-se o treinamento da rede
RBF. O conjunto de entradas para treinamento é obtido através
dos resíduos e das velocidades obtidas em trajetórias com
falhas (dos três tipos) e sem falhas. Após treinada as redes
neurais artificiais, o sistema de DIF consegu e detectar e isolar
corretamente a maioria das falhas, mesmo para trajetórias não
utilizadas no treinamento. A seguir, serão demostradas
simulações do sistema de reconfiguração de controle .
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Para trabalhos futuros, um estudo detalhado da robustez da
estabilidade deste sistema DIF com reconfiguração da ação de
controle pós falhas, será feito. Salienta-se, também , que estes
são resultados preliminares. Os próximos passos serão :
melhorar o treinamento da rede RBF, testar o sistema na
presença de incertezas no modelo e distúrb ios externos, treinar
o sistema de DIF para detectar a ocorrência de duas falhas
simultâneas e aplicar o esquema proposto em um robô real.
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Abstract: The technological evolution of ortheses and
prostheses addressed the development of multid isciplinary
research works in the Automation and Robotics area, mainly in
the task of arms and artificial legs project. In this work, being
taken in cons ideration anatomical, physiologic aspccts and
cinesiologic of superior and inferior members of the human
body, lhe kinematics model simil ar to the natural mechanism
was developed, which is the base so much of the project of
artificial system, as welJ as in the parameteri sation of neural
myoclcctric con trol. Starting from lhe methodology of lhe
generated kinematics model , computational programs was
elaborated with the purpose of rep roducing and man áger lhe
space displacement of the articulate system. To validate the
developed algorithm , the proto type of the finger articulate
system was elaborated in which was implemented and tested
part of the developed methodology.

Keywords: Robolics, Proslh eses, Biomechanic, Aulomalion

1 INTRODUCTION
The development of prostheses and ortheses, demand the
devclopment of a kinematics model , which expresses the
member 's movement in terms of dependent degrees of
freedorn. The development of these Models constitutes a great
challenge , becaus e, in spite of the great number of
mathematical modelling and simulation techniques today
available, they don 't present wanted efficiency when applied in
clinicai tasks . .

Several characteristics obse rved in biological systems
introduce a high complexity degree, due to the dynamic
complex model to be multi-variable, presenting high non
Iinearity degree and redundancy and a strong joining degree
among articulations, hindering the determination of parameters.

The elaboration of intell igent prostheses, should be done by
comparative analogy with lhe anthropomorphic natural
complex considering aspects related with the structure,
transmission, activation and control of the natural or artificial
actuators, starting from myoelectric estimulation the one which
management an generation of set trajectory algorithm based on
the phy sical mathematician model of the articulate human
system.
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2 THE HUMAN ARTICULATION SYSTEM
In comparison to the artificial systems, the scapular wais t
articulation presents load capacity, precis ion, and much larger
speed than any existent artifici al manipul ator at the presen t
time. Those character istics are the result of the conjugation of
multiple biological processes applied in the muscular structure
by the nervous complex.

The observation of some of these phenomenon can converge to
useful conclu sions for the improvement of prostheses robo tics.

The human arm displacement in the plane sagi tal is
consequence of the shoulder and elbow articulations action .
Considering that the muscles are unidirection al actuators, in
agreement with the muscular groups worked in a same
direc tion, the tlexion or extension movement is had starting
from a respective electric command imposed by the nervou s
system. The shoulder is a more complex articulation than the
elbow, due to existence of two biomechanics sub-structures
(waists slip away-urneral and slip away thoracic).

In the human scapular waist , the movement of the shoulder can
be considered as a combination of the joint movements on both
sides of the clavicle , The shoulder tlexion-extension is
composed of the c1avicular extension and of the tlexion-
extension umeral and the shoulder abduction-adduction is
composed of the c1avicul ar abduction-adduction and the umeral
abduction-adduction.

The observation of the anatomical structures involved in aclion
of the two articulations shows that the human arm is a much
more sophisticated system than them developed prostheses tie
the present moment.
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.. translalion vector of an origin the other, where Ai. i+1 is resulling
of lhe matrix product global between the several homogeneous
transformation matrixes related with rotations or successive
translations oflhe different articulations (equation 2).

Any rotation in the space can be decomposed in a group of
elementary rotations along lhe axes X, Y and Z. The
elementary rotation matrix used in the transformalion equation
is associated with the elementary rotation of the corresponding
referential in relalion to its previous one . This mathemalical
procedure can be extended for every extension of the mode\.

(c)
(3)

Like this being, the orientation matrix of an interest point can
be obtained for (2).

i..._

(d)

Figure 1 - PeIvic and ScapuIar Waist of the human body

3 MODELlNG MATHEMATICS
An ArlicuIate System can be represented mathematically
through n mobile bodies C, (i =1, 2,..., n) and of a fixed body
Co, tied by n articulations, forming a chain structure, and lhese
joints can be rotational or prismatic.

To represent the severaI bodies reIative situation of the chain,
is fastened to each eIement Ci a referent ial R. We can relate a
certain referential Ri+1 (0;+1> Xi+1> Yi+1> Zi+' ) with previous one Ri
(o, x., Yi, z.), as weIl as the co-ordinates system of origin of the
base (figure 1) lhrough of equation (1) where Ai, ;.. , represent
the rotation homogeneous transformation matrix and Li the

Consequently the complete positioning of a rigid body in the
space, can be obtained easily through the equation (1) that
supplies its vectorial position, and the equation (3) represents
the associated orientation matrix starting from the
implementalion of the melhod of Euler or of the angles RPY
(Row, Pitch, YaIl) to the three rotation directions associated to
the corresponding co-ordinates axes.

The systematic presented previously, was applied in the study
of the scapular and pelvic articulations of the human body
waists (figureI). Using robotics concepts, a Kinematics System
ModeI was developed to Articulate Anthropomorphic, being
considered lhe articuIations and its respective angular limits.

The figure 3 and 4 presents the Articulate System kinematics
structure showing the ScapuIar Waist and lhe Pelvic Waist. In
the model proposed in this work are defined the variables
described beIow that use the methodology described
previously.

In the generated model kinematics structure (figures 3 and 4)
two joints corresponding to lhe movement of the shouIder-
eIbow and forearm are included and of the hand. The first was
named shouIder intems joint (task of the joint interns of the
human arm clavicle) and second of shouIder external joint
(substitutes olher joints in the complex shouIder-arm as the
glenohumeraI joint and the acromion-clavicular joint).
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The whole system is interlinked for articulations, in a chain
structure, giving a total of fifty nine rotational articulations for
each hemisphere, 82 co-ordinates systems attached in
important points of the articulate structure.

4.1 Computational Simulation of Complete Kinematics
Model

To apply the concept of the rotation and translation
homogeneous transformations, after the referential distribution,
the different degrees of freedom of the articulate system are
defined through of its co-ordinates systems. This way the
position and orientation of the points of the structure can be
systematicaIly defined.

The matrix notation used will stilI alIow the development of
numeric models for resolution of the kinematics inverse
problem.

The system inertial characteristics as weIl as the efforts
developed in the task of the articulations actuation can be taken
in consideration in a dynamic study of the complex.

Like this being, any object in the work space of the arm can be
related, and starting from this to establish a control law based
on the kinematics model that wilI relate the position and space
orientation of the extremities of the manipulator's constituent
elements .

4 EXPERIMENTAL IMPLEMENTATION

Starting from the articulate variables is possible to determine
the vectorial position and the orientation rnatrix of the system
in relation to the inertial referential fixed in the base located in
the geometric centre ofthe human body (Enclose 1).

To simplify the computational program making, the symmetry
property of lhe left and right hemispheres was used, tends as
for modelling methodology the establishrnent of the parameters
on the left side, facilitating like this the determination of the
parameters on the right side. Some of the simulation results are
introduced in the EncIose 2.

The elbow joint in the model was substituted by a simple
rotation representing flexion-extension, In the forearm a joint
was incIuded to o simulate the forearm rotation developed
between the radio and the ulna . The part of the relative model
lhe scapular waist extends of the cIavicle interns joint to the
hand fingers and lhe part that considers the pelvic waist are
going from the bone of the femur to the foot fingers .

,9",0

Figure 3 - Kinematics Structure of the Arms and Legs,

(a)Referential Local System (b) Rotational Articulations

Figure 4 - Kinematics Structure of the Hands and Feet.

Figure 5 - Blocks Diagram of the Trajectory Control

4.2 Experimental Prototype of a Finger
For the real system simulation, was developed in laboratory a
finger's prototype. (Figure 6). The joint actuation ís made
through lhe use of motors CC and to each one an encoder was
coupled. The transmission system is made by cables, which
carry out similar function the one of the tendons of a natural
system.

This prototype presents four degrees of freedom and in them
were developed the direct and inverse kinematics model using

:fiO O

:

O

:

O

. . ,., .
- .' - . ,

(b)Rotational Articulations(a) Referential Local System
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In this work was proposed a rnodelling melhodology of
Biomechanic Systems using autornation and robotics concepts,
being elaborated a series of programs, which were tested a part
of them in a plane manipulator, similar to an indicative finger
of a human hand, developed in lhe Laboratory of Integrated
Automation and Robotics of FEM - UNICANP.

As for next stages be reached, will be developed lhe dynamic
study of the efforts and exercised torques so that becomes
initially possible the an intelligent controller's implementalion
to the finger, extending the implementation Jater on to the
complete modeJ of the human articulate systern, seeking the
mak ing of proslheses commanded by the own patient's nervous
system . starting from the signs read myoelectric of lhe
electrodes implanted in the amputated neural terminations.
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Jaco biano for the inversion, that is to say, is known about lhe 5 RESULTS ANALYSIS AND FUTURE WORKS
direct geometric model , that a transformation of the joints
space for the Cartesian space is given, for small displacemcnts,
for:

When one wants to obtain the angular values corresponding to
a certain articulate syslem configuration, lhe used relationship
is:

Figure 6 -Prototype developed

Therefore, the final expression that supplies the value of the
variables articulate is supplied for :

Ali lhe information of the variables described until then are
fundamental in lhe implemenlation of trajectory generation,
whose mesh of corresponding control is described in the figure
5, and the used rnethodology can be applied in lhe complete
system described previously. An example of simulation is
introduced in the Enclose 3.

Y. Lasach et ai, 1992, on the evaluation of a multifunctional
prosthesis, 7th Word Congress of the Int. Soe, Of
Prosthesis And ortheses, Chicago, pp .185.

It is intended in a future work lo use metallic leagues of form
memory such a Iike NITINOL for the actuation of lhe
articulations, and this metal, starting from lhe establishment of
'áflow of controllable electric current in them, alter its physical
properties, contracting and being stretched out when colds,
generating like this an order of similar movement the one of a
muscular system excited. .
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Enclose 1. Homogeneous Transformation Matrix (Rotation)
ofthe Superior and Inferior Members (Left Side)

Enclose 2. Example of Simulation

67)

Ax= .4226183
Ay=O
Az =-.9063078

Sx =O
Sy=1
Sz=O

Ox( 67 ' -'"
Nx =-.9063078
Ny=O
Nz =-.4226183

tet(l)= o
tet (2 )= o
tet(3) = o
tet(4)= o
lel(5)= o
tet(6)= 155
ter (7)= O
lel(8)= O
_leI (9)= O

't.
Ox(O) =O Oy(O) =O - Oz(O)=O
Ox( 1 ) = O Oy( 1 ) = O Oz( 1 ) = O
Ox( 2 ) = 5 Oy( 2 ) = O Oz( 2 ) = O
Ox( 3 ) = 5 Oy( 3 ) = 3 Oz( 3 ) = O
Ox( 4 ) = 5 Oy( 4 ) = 3 Oz(4 ) = 60
Ox( 5 ) =-67 Oy( 5 ) = 3 Oz( 5 ) = 60
Ox( 6 ) =-67 Oy( 6 ) = 158 Oz( 6 ) = 60
Ox( 7 ) = 5 Oy( 7 ) = 158 Oz( 7 ) = 60
Ox( 8 ) = 5 Oy( 8)= 198 Oz( 8 ) = 60
Ox( 9 ) = 5 Oy( 9) = 198 Oz( 9 ) =-8
Ox( 10 ) = 5 Oy( 10) = 158 Oz( 10 ) =-8
Ox( 11) = 5 Oy( 11) = 158 Oz( 11 ) =-294
Ox( 12) = -37.26183 Oy( 12) = 158 Oz( 12) = - 203.3692
Ox( 13) = -99.80935 Oy( 13 ) = 158 Oz( 13 ) = - 69.23567
Ox( 14 ) = -101.9224 Oy( 14) = 158 Oz( 14) : - 64 .70413
Ox( 15) = -104.0355 Oy( 15 ) = 158 Oz( 15 ) =- 60.17259
Ox( 16 ) = -106.1486 Oy( 16) = 158 Oz( 16) =- 55 .64105

) = -108.2617 2x!.,..!7.$=.' '1i1l, &., mil
... , M ' " .. ....,g.>; ''':

Ox(l7 ) = -108,2617 Oy( 17) = 158 Oz(l7) =-51.10951. : ..'
Nx= -.9063078 Sx = O Ax= .4226183
Ny=O Sy=O Ay =0
Nz = -.4226183 Sz = O Az=-.9063078

[

C.. -5.. O]
Rz(IO); 5.. C.. O

O o 1

R,(ll)=[
- S" o CIl

o s; C;,

o s., C"

o 5" C"

o SI' C;,

;"
o S" C"

o 5" C;,

o S" C;.

R, (43);
- 5.0 o C. l

R,(44);[ C; S;]
- 5" o C"

. [C" o S"JlR, (45); O . 1 o
-S" o c"

R,(46) ;
-5" o C"

[

C" o 5,,]
R,(47)= o 1 o

- 5" o C"

[
c.. OS'']

R,(48); o 1 °
-5" o C..

[

C" os",]
R,(49); ° 1 o
. -S", o c..

r00R,(5C1)= . _

ro. nOl/U(51)= ..
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Enclose 3. Some Results of Generation of Trajectories for
thcfinger

c :
c

h , h
a

X. = 54.695614, Y. = 29.880350 X. = 55.729374, Y. = 30.691900
Xb= 0.000000, Yb= 65.000000 X-= 0.541051 , Yb= 65.022095
dx= 0.353044 , dv = 0.601196 dx= 0.025371 , dv = 1.002039

\ '\: .,' .
.. . : ...

C

h
a

x.- 60.468324, Y. = 39.336526 X" - 63.985764 , Y. - 45.359267
Xb= 1.441079, Yb= 66.553880 X-= 3.286147 , Yb= 68.609137
dx- 0.229035 , dv 0.764164 dx- 0.242034 • dv - 0.753389

\ \" .
..

'z
\
'\

;'/ c '} c

IhL a-.--
X. = 69.609583, Y. = 55.007086 X. = 75.580062, Y. = 65.269742
x.,= 7.144306, Yb= 72.981768 Xb= 11.984097 , Yb= 78.706754
dx= 0.266917,dv= 0.724714 dx= 0.298184 , dv = 0.682398

c
c

a b a
c

x,= 78.739225, Y.=70.706828 X. = 81.546553, Y. = 75.541675
X- = 14.745473, Yb= 82.099796 X-= 17.283402, Yb=85.301149
dx= 0.316415 dv= 0.656080 dx- 0.333438 dy = 0.630805

c
c

b
a a
- -x.- 85.054793 , Y. = 81.587351 X" = 87.510049, Y. = 85.820506

X- =20.541971 , Yb= 89.530643 X- = 22.868167, Yb= 92.634250
dx- 0.355637 • dv ,.. ' 0.597094 dx - 0.371688 • dv 0.572315
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CONTROLE DE UM MANIPULATOR BI-ARTICULADO COM UMA REDE
NEURAL DE CONTATOS MULTI-SINÁPTICOS

Benedito Dias Baptista Filho(t) e Eduardo Lobo Lustosa Cabral (ttl
(t) Divisão de Termo-Hidráulica - IPEN-CNEN/SP - Travessa R, 400 - Cidade Universitária

(tt) Depto de Engenharia Mecânica - Escola Politécnica da USP - Av. Prof. Mello Moraes, 2231
CEP 05508-900 - São Paulo - SP

2 OS NOVOS CONCEITOS

Keywords: Neural network architecture, Control systems,
Manipulator position-control,

Os novos conceitos implementados em uma rede neural
artificial utilizada no controle de posição de um manipulador
bi-articulado no plano apresentado neste trabalho, foram
desenvolvidos como parte de uma tese de doutorado conduzida

Resumo Este trabalho apresenta uma nova concepção de redes
neurais artificiais para aplicação em controle de sistemas
dinâmicos. Este novo conceito de rede neural artificial é
baseado em um modelo de neurônio com múltiplas sinapses.
As forças de ligação das sinapses são modificadas por meio de
um processo seletivo e cumulativo, seguindo um método de
aprendizado não supervisionado. Esta nova rede é aplicada no
controle de posição de um manipulador bi-articulado no plano,
mostrando resultados excelentes.

(2)

onde O é o sinal de saída, TN representa o " tamanho" da
unidade, a é um ganho, e S é a soma de todas as entradas
sinápticas na unidade. O "tamanho" pode ser ajustado a valores
convenientes para, por exemplo, melhorar a linearidade de
resposta em uma determinada faixa de interesse, ou para
amplificar ou atenuara relação entrada/saída.

2) Modelo de Transmissão Sindptica: O processo de
transmissão sináptica é simulado por um conjunto de funções
que imitam uma curva Gauseana como a representada na
Figura 1 e expressa como:

entre 1994 e 1998, com todos os conceitos detalhados em [l) e
[2). Esses novos conceitos foram baseados ein circuitos e
funções neuronais estudados na neurofisiologia. O livro de
Kandel et al [3) é a referência utilizada para estas informações.

A. Processo de Sinalização Neuronal

1) Função de transferência neuronal: A .função de
transferência de sinais nas unidades que representam os
neurônios dentro desta nova rede neural é uma tangente
hiperbólicamodific áda:

O=TN tanh(aLS), .(l)

S= T
l+a(l-lo)2

onde, T é a "força de ligação" da sinapse, que pode assumir
qualquer valor positivo (excitatória) ou qualquer valor negativo
(inibitória), a é uma constante que pode ser escolhida
adequadamente para produzir funções sem variações abruptas ,
de acordo com o número de terminaissinápticos, I é o valor do
sinal transmitido no axônio, e, lo é o valor de I que maxirniza S,
o valor de saída para a célula alvo. Esse valor lo é chamado de
"limiar".

A expressão (2), que representa um terminal sináptico isolado,
permite amplificação e resposta seletiva. Essa função aprimora
a função de transferência global do neurônio e é muito mais
simples do que uma função sigmóide em termos de esforço.
Com forças e limiares convenientes, um conjunto de funções
da forma da Eq. (2) pode reproduzir qualquer tipo de função
contínua.

1

Palavras Chaves: Arquitetura de redes neurais, sistemas de
controle, controle de posição de robôs nanipuladores .

Abstract: This work presents the position control of a robot
manipulator using a new artificial neural network. This neural
network is based on a new neuron model with multiple
synapses. The synapses' connective strengths are modified
through a selective and cumulative process that resembles an
unsupervised learning method. These new concepts applied to
the position control of the planar two-link manipulator show
excellent resuIts.

o objetivo deste trabalho é apresentar os resultados de uma
.inovação no campo de redes neurais artificiais que pode ser
utilizada no controle de braços robóticos.. Esta nova rede
neural é baseada no projeto de redes especializadas para uma
determinada tarefa e na fisiologia de sistemas neuronais
biológicos. Este trabalho consiste de seis seções A primeira
seção é esta introdução. A segunda seção descreve os novos
conceitos introduzidos. A terceira seção apresenta a aplicação
dos novos conceitos de redes neurais no controle do braço
robótico. A quarta ' seção apresenta os resultados e sua
discussão. A quinta seção é o resumo das principais
conclusões .

119



40. SBAI- Slrnpósio Brasileiro de Automação Inteligente, São Paulo, SP, 08-10 de Setembro de 1999

Segundo Kandel et al [3] em circuitos neuronais biológicos,
um dado conjunto de sinapses pode sofrer diferentes
modificações em várias formas de aprendizado, por exemplo,
podem ser deprimidas pela habituação ou podem ser reforçadas
pela sensitização. Formas de aprendizado mais complexas são
o condicionamento clássico e a prática. Os processos
envolvidos no mecanismo de memória reflexiva sugerem o
desenvolvimento de um circui to especial para implementar um
processo de aprendizado. Esse circuito, mostrado na Fig. 2,
aproveita um sinal de erro que, por meio de um interneurônio
facilitador, é conectado aos terminais pré-sinápticos da unidade
de saída em ligações tipo "axo-axônicas" (ligações de sinapses
diretamente nos terminais sinápticos de um axônio). É nesses
terminais que as mudanças plásticas, características do
aprendizado, são efetivadas. O sinal (+/-) do impulso
dependente do erro é quem decide se o processo corresponde a
uma facilitação ou inibição pré-sinâptica, o que irá aumentar
ou reduzir a força de ligação sináptica.

B. Aprendizado e Mecanismos de Memória

Figura I - Função de Transferência Sináptica.

(3)

(4)
dT C__J = _

dt 1+as(/ - / 0.1/ '

onde 1j é a força de ligação da j-ésima sinapse da unidade
motora, as é a constante da função da sinapse facilitadora, I é o
valor do sinal proveniente do nível de controle superior (o
desejo), e /0.1 é o limiar da sinapse.

. de =T õ -À, e
dt c .

onde C é o fator de disparo de mudanças de longo-termo, ô é o
sinal de saída da inter-unidade facilitadora, Â.é uma constante
de decaimento, e, Te é a força de ligação da sinapse facilitadora
(que controla a taxa de mudança).

De acordo com a Eq. (3), o fator de disparo de mudanças de
longo-termo (C) pode crescer a uma taxa proporcional ao sinal
de aprendizado (O) até um valor de equilíbrio. Isso acelera ou
'desacelera as mudanças sinápticas. Se o sinal que chega
decresce a zero, o fator de disparo de mudanças de longo-termo
também cai a zero, de acordo com uma taxa estabelecida pela
constante de decaimento O..). Isso significa que, após um
razoável período de treinamento, quando não existir mais um
sinal de erro e nem excessivas mudanças dinâmicas, não haverá
mais necessidade de mudanças, tomando assim o processo
inerentemente estável.

Para completar essa idéia é necessário ainda um artifício para
que as mudanças se concentrem nos terminais sinápticos
.convenientes, isto é, naqueles em que o valor do limiar (/0) é
mais próximo dó valor do sinal do desejo. Essa característica
inédita irá, além de promover a seleção adequada do terminal
sináptico, estabelecer a taxa de mudança da força de ligação
(1) como função do fator de disparo de mudanças de longo-
termo e do limiar sináptico. Isso é implementado pela seguinte
expressão:

C. Arquitetura da Unidade de Controle Motor

1.00·0.50 0.00 0.50
Sinol áe Entrada ·.t

1.00

0.60

0.60

6.40

0.20

0.00

·1.00

O conceito da estrutura principal da rede neural está
representado na Fig. 3. Ele define uma "unidade de controle
motor," representando os novos conceitos aplicados ao
propósito de controle.

Para dispensar a necessidade de alimentar a rede com medidas
das taxas de variação dos sinais do processo, foi utilizado um
artifício que consiste na medida da diferença de sinais de
unidades em camadas consecutivas, portanto defasados no
tempo. As inter-unidades responsáveis por essa função são
ligadas por conexões "rígidas" (sem plasticidade). Os sinais de
saída dessas unidades representam as taxas de mudança. dos
sinais sensórios que, combinados com o sinal de erro em uma
unidade intermediária, por sua vez conectada à unidade de
saída, representam a dinâmica do sistema em uma analogia à
soma de aos + a. âe/ât + a2d2ê1dr + ... O coeficiente ao do erro
é implementado por funções sinãpticas que resultam em uma
função de transferência linear, da seguinte forma:

Desejo

Sinal de Erro

Sinal Sensório

Figura 2 - Sinapses para o processo de aprendizado.

A alteração na força ·de transmissão sináptica devido ao
processo de ' aprendizado é reproduzida por um modelo de
plasticidade baseado em mecanismos de .armazenamento de
memória. Isso é feito por um processo cumulativo onde o
termo governante é proporcional ao sinal de entrada (o sinal de
treinamento ô) e à sua taxa de decaimento, de acordo com a
seguinte expressão: s _ 1 ( TE ).

'P'''''' N 1+0.25(/-2)2 '
(7)
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s -TE ).
ip, N 1+0.25(1+2)2 '

(8)
encontrado em sistemas biol6gicostanto em circuitos de
neurônios quanto em células musculares. Assim, tem-se:

onde TE é força de ligação das sinapses de erro.

A funções de transferência sináptica nas conexões dos sinais de
taxas de variação com a inter-unidade são modeladas com
características de amortecimento do tipo xixi. Isso é necessário
para atenuar oscilações e tornar o processo estável mesmo na
presença de altas taxas de variação. Esse amortecimento é

1 ( T )S - , .
tu - N 1+11(1-1)2 '

1 ( -T )S - ,.
tís - N 1+11(1+1)2 '

onde T, é a força de ligação das sinapses de mudanças.

(9)

(10)

Sinapse inibitóriadeerro
Sip, ( equação 4.2.1 )

-------Sinapsc inibitóriaTipo- i
S,. ( equaçao 4.20 )

X' Posiçãopresente: do sistema sensório

Processo de plastícldade de = T ô - ÂC
dt '

'!!L- e
dI

de =Tô-ÂC
dt '

dT, e
-il= l+a,(xD

(13)

(14)

A. Modelo da Dinâmica do Processo

O manipulador bi-articulado é um problema não-linear 'com
dois graus de liberdade. As variáveis consideradas no modelo
são mostradas m(ll1g. 4. A dinâmica desse sistema é
representada por:

TI = Hji,+Hji2 +h122e; + h'2Ae2 +G, ;
T2= H22ii2+Hjj, + h2119,2+ G2;

onde 81 é o ângulo entre o primeiro segmento e o eixo-x, é o
ângulo entre o segundo e o primeiro segmentos, T) e 't"2 são os
torques nas articulações 1 e 2 respectivamente, e os outros
termos são definidos a seguir.
H" =m,l;, +1, + [m,(1,2+1;2 +21,lc2cos9,)+1,];
H" =m,l,l" cose, +m,l;, + /,] ;
n; =m,l;,'+l,;
1I,n =-m,I,I" siIlO, ;
h'21 =-2m,I,I"sin9,;
h211 =m,lJ"sine,;
G, =m,gl" cose, +m,g(l, cose, +/" cos(e,+0,));
G, =m,gl" cos(O,+e,).

(11)

(12)

Figura 3 - Conceito de Unidade de Controle Motor.
A verificação do desempenho da rede, em termos de controle e
habilidade de aprendizado, para alcançar alvos desejados , é
realizada através de simulações.

MODELAGEM DO PROBLEMA

Os sinais do sistema sensório e do nível de controle superior
são transmitidos através de dois conjuntos de sinapses,
simétricos em termos de limiar e força de ligação. Essas
sinapses possuem características plásticas e são ajustadas pelo
aprendizado. O comportamento dessas sinapses é representado
por:

T)s) 2l+a«( -lo)
S = , T.
. ' l+a(1, -/o.•Y
onde 1j(kJ é a força de ligação daj(k)-ésima sinapse.

3

Antes de qualquer treinamento essas sinapses "não têm força" ,
i.e., Tj(kJ=O. O surgimento de um sinal de erro e gera um sinal
Ddiferente de zero que age no sentido de aumentar ou diminuir
o fator de disparo de longo-termo C, da Eq. (3). As mudanças
plásticas, responsáveis pelo processo de aprendizado, tomam
então lugar nas sinapses da .unidade motora. O sinal do
"desejo" é utilizado para ajustar todas as sinapses plásticas,
mesmo aquelas do caminho que vem do sistema sens6rio. Uma
descrição detalhada dessa unidade ,de controle motor se
encontra nas referências [1] e [2].

Esse conceito de Unidade de Controle Motor é aplicado no
controle de posição de um manipu1ador bi-articulado no plano.
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Os subscritos 1 e 2 se referem ao i-ésimo segmento do relativo à direção do primeiro segmento, O, e são somados
manipulador com massa m i; comprimento total li, distância da para alimentar o segundo controlador. É importante destacar
articulação ao centro de massa lei e momento de inércia li, e g é que um sistema diferente poderia ser modelado.
a aceleração da gravidade.

x

Na Figura 5, Om e O:!D representam os comandos de posição
desejada, OI e O2 são os sinais de saída das unidades de
controle motor que irão alimentar os atuadores, D, e D2, INE

são as inter-unidades responsáveis pela avaliação dos erros,
IfII} .são as inter-unidades responsáveis pela avaliação da
primeira derivada das taxas de variação (neste problema não
são necessárias ordens mais elevadas), INF são as inter-
unidades facilitadoras do aprendizado, e IN> são as inter-
unidades usadas para gerar os sinais necessários para avaliar as
taxas de mudança dos sinais. Observa-se que inter-unidades de
entrada, IN!, foram acrescentadas para desempenhar a função
de soma de entradas. Nota-se ainda que os caminhos do
sistema sensório são representados por linhas pontilhadas,
enquanto que as linhas sólidas representam os sinais do nível
superior de controle e os caminhos intermediários.

Deve-se notar que, nesta implementação, as sinapses plásticas
aprendem somente o torque ' gravitacional. Outras
implementações podem ser desenvolvidas para a rede aprender
os torques gerados pelas foças centrífugas e Coriollis.

y

A dinâmica de cada motor elétrico acoplado ao manipulador é
governada por:

dnJ M dt ="CM -"(.-"Cn f , (15)

onde JM é o momento polar de inércia do rotor, n é a rotação,
"CM é o torque motor, "CPM é o torque de perdas, e "C é o torque de
carga dado pelas Eq. (13) ou (14).

Segmento 2
't2-,,82.----

Figura 4 - Modelo do Manipulador bi-articulado.

O torque motor é dado por:
7:", = KTO , (16)

Os parâmetros de simulação, o processo de treinamento e a
avaliação de desempenho são apresentados e discutidos na
próxima seção.

Assume-se que o torque de perdas no motor é proporcional ao
. quadrado da rotação, ou seja:

onde KLB é uma constante proporcional à pressão de contato, e
!J. é o fator de atrito. Esse torque foi correlacionado a partir de
dados obtidos na referência [4].

onde KT é o ganho motor/atuador, e O é o sinal de saída do
controlador neural acoplado. O torque de perdas, 7:PM, é
composto de duas partes: perdas nos mancais (7:w) e perdas no
motor (7:l.M)' Para descrever as perdas nos mancais, foram
considerados o atrito estático e atrito viscoso:

4 RESULTADOSE DISCUSSÃO

O treinamento é desempenhado "on-line" , i.e., durante a
execução de comandos de posição desejada. A mudança de
comandos de "desejo" , de acordo com a seqüência apresentada
na Fig. 6, desenvolve o processo de aprendizado não-
supervisionado. Um conjunto de 28 posições alvo é usado no
treinamento. O manipulador parte da posição de repouso, -900 ,
totalmente estirado, segue no sentido horário para a posição -
185°, retoma para a posição de repouso, segue no sentido anti-
horário para a posição +185°, retornando novamente para a
posição de repouso. Esse conjunto de alvos é submetido à rede
por seis vezes. A duração de cada busca ao alvo, t, em cada
tentativa segue o seguinte: primeirae segunda tentativas, t =5
s.; terceirae quarta, t =10 S.; e, quintae sexta, t =20 s.

A Tabela 1 apresenta os parâmetros numéricos utilizados para
simular o manipulador bi-articulado da Fig. 5. Os principais
parâmetros dos componentes da rede neural são dados na
Tabela 2.

O treinamento é desempenhado "on-line" , i.e., durante a
execução de comandos de posição desejada. A mudança de
comandos de "desejo", de acordo com a seqüência apresentada
na Fig. 6, desenvolve o processo de aprendizado não-
supervisionado. Um conjunto de 28 posições alvo é usado no
treinamento. O manipulador parte da posição de repouso, -90°,
totalmente estirado, segue no sentido horário para a posição -
185°, retoma para a posição de repouso, segue no sentido anti-
horário para a posição +185°, retomando novamente para a
posição de repouso. Esse conjunto de alvos é submetido à rede
por seis vezes. A duração de cada busca ao alvo, t, em cada
tentativa segue o seguinte: primeira e segunda tentativas, t =5
s.; terceirae quarta, t =IOs.; e, quinta e sexta, t =20 s.

(17)

(18)

7:LB = KUlJl ,

onde KU,f é uma constante, função do tipo do motor:

B. Controle de Posiçãocom a NovaRedeNeural

Como no processo do manipulador bi-articulado existem dois
atuadores, devem ser utilizadas pelo menos duas unidades de
controle. Para o propósito de demonstração os sinais de entrada
destas duas unidades é restringido apenas aos ângulos, 01e
desejados e atuais. Observe que as velocidades angulares não
são necessárias porque o sistema possui inter-unidades para
estimar as taxas de variação dos ângulos. Note-se ainda que
nesta demonstração a posição da extremidade do manipulador é
tratada como um resultado e não como um objetivo. Isso é feito
para evitar a necessidade de outras camadas para converter
posição da extremidade em ângulos desejados.

A Figura 5 mostra a rede que representa os dois controladores
acoplados ao processo. Considerando que a posição do
segundo segmento afeta a carga no primeiro, o atuador do
primeiro motor deve ser alimentado com a soma das saídas dos
dois controladores. Levando em conta que o ângulo O:! é
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Figura 5 - Esquema simplificado da rede para o controle do manipulador.

Tabela1-Parâmetros para o modelo do Manipulador Tabela 2 • Parâmetros para a Rede Neural

Parâmetro Segmento
1 2

Comprimento -L (mm) 707 707
Massa -m (ke:) 3.0 2.0
Momento de Inércia - I (k2 rn') 0.041 0.027
Ganhode TorqueMotor- KT (N M) 60 30
Momento de inérciado rotor-hf (kg nr) 0.0013 0.0013
Constantede perdas nosmancais- KLB 1.0 1.0
Constantede oerdasnoMotor- KIM 25.1 25.1

14 .. 22

Parâmetro Valor
Tamanho das unidades- TN (Eq, 1) 2.1
Constante deganhodasunidades - a (Eq. 1) 0.5
Constante dassinaosespláSticas - a (Eo. 5, 6) 28.8
Número de sinapses plásticas· caminbo sensório 15
Número de sinapses plásticas - caminho "desejo" 15
Intervalo de limiares consecutivosctO.i -/O.i+l) 0.1667

Força das sinapsesde erro- Te(Eqs. 7, 8) 2.5
Força dassínaosesde taxas- Tr (EQs. 9, 10) 0.09
Força das sinapses de/aciUlação - Te (Eq. 3) 0.1
Constante de decaimento - À.(Eq. 3) 10.0
Constante deplasticidade sinãptíca - as (Eq. 4) 144.0

Figura 6 :.... Conjunto de posições para treinamento.

Após repetir o conjunto de comandos de treinamento por seis '
vezes, o sistema é capaz de atingir qualquer posição com
razoável precisão e as forças de ligação dos dois conjuntos de
sinapses plásticas, que eram inicialmente zero, cresceram para
os valores mostrados na Figura 7. Essa fase de treinamento
durou 1960 segundos de tempo simulado (com somente 85

.. 20

3 .. 5 .17.19 ::1

<1
0.8.28

Posição Inicial

/>'
9 .. 27

. 10 .. 26

segundos de CPU em um Microcomputador Pentium 166
MHz). Esta rapidez pode indicar que o processo de
aprendizado é computacionalmente eficiente.

Após o treinamento, o próximo passo é verificar a resposta do
sistema a qualquer outra entrada. .Para isso o modelo de
plasticidade foi bloqueado (fazendo Te= Ona Eq. 3) para evitar
novas atualizações nas forças de ligação e possibilitar a
observação da capacidade de generalização. Foram executados
testes sobre todo o domínio de 810 e obtendo-se excelentes
resultados. Também foram realizados testes sem bloquear o
modelo de plasticidade, permitindo observar seu desempenho
estável. .

A Figura 8 exibe os resuitados de um desses testes, mostrando
a trajet6ria da extremidade do manipulador na busca de cinco
alvos, cada um definido por um desejo diferente, mantido
constante durante um período de 6 segundos. Esse exemplo
contém duas posições presentes no conjunto de treinamento
(pontos 2 e 4) e três posições não presentes no treinamento
(pontos 3, 5 e 6). O último alvo é posicionado a uma grande
distância da posição anterior para observar a estabilidade da
rede na presença de grandes erros e altas velocidades . A
evolução da distância da extremidade do manipulador ao alvo é
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O novo conceito de rede neural proposto para o controle de
posição do manipulador bi-articuladono plano demonstra quea
opção de se desenvolver redes especializadas para uma
determinada tarefa parece ser muito promissor para soluções de
controle .

O uso de múltiplos contatos sinápticos em cada terminação
aumenta a capacidade de integração de cada unidade
(neurônio) . O uso de funções de transferência sináptica de
classes mais elevadas do que a simples multiplicação de um
peso melhora a relação entrada/saída permitindo a redução do
número total de unidades com funções sigmóide que são mais
demandantes em termos computacionais.

Este novo conceito de rede neural implementa mecanismos
artificiais que imitam os mecanismos de habituação e
sensitização observados em organismos vivos. O uso de um
modelo simplificado de plasticidade nas sinapses permite
aprendizado em tempo real durante o funcionamento do
processo e sem a existência de algoritmos matemáticos não
explicáveis fisicamente.

0.10+-------.."...---".L------l

Unidade MoloraN. 2

€ 0.00 +--n--.r-1rr-1..-..JJLIl-ll..JL.IL--,.......T-........- -I
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apresentada na Fig. 9, que mostra cinco picos que representam 5 CONCLUSÕES
a transição entre cada comando. Observe-se que alvos, mesmo
distantes mais do que 2000mm da posição corrente, são
atingidos quase que sem oscilação em menos do que 5
segundos. Neste exemplo em que as unidades de controle
motor possuem apenas 15 sinapses por lado, com um total de
60 contatos plásticos nas duas unidades, com somente 28
pontos de treinamento e 70 segundos de treinamento para cada
ponto , o máximo erro em distância é menor do que 5mm.

-0.20 +---,----.----...---,----.---1

Figura 7 - Forças de ligação sinápticas após treino.

Figura 8 - Trajetória da extremidade do manipulador.

Baptista F., B.D.• Cabral, E.L.L., Soares, A.J. (1998). A New
Approach to Artificial Neural · Netowrks, IEEE
Transactions on Neural Networks, VoI. 9, No. 6, pp.
1167-1179.
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tem a vantagem de reduzir o- número total de unidades
necessárias. Como as funções de transferência das unidades
(neurônios) é mais complexa do que as funções das sinapses,
há um ganho líquido em termos de desempenho como
demonstrado na seção 4. O desempenho no aprendizado
mostrado no exemplo prevê que este é certamente um conceito
promissor.
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1 INTRODUÇÃO
A mão do homem é um órgão impressionante que é essencial
para sua interação com o mundo físico que o cerca . Pelas mãos
e através da manipulação de objetos, o homem transforma o
mundo à sua volta. Em geral, a capacidade de manipular
pequenos objetos é muito importante, mas ela é fundamental
para a execução das Atividades da Vida Diária (AVD) de
qualquer pessoa. Essas atividades são aquelas executadas
rotineiramente como escovar dentes, vestir-se e despir-se,
pentear o cabelo, alimentar-se, escrever, etc e normalmente
necessitam de manipulação de pequenos utensílios . Com a
perda da capacidade manipulat éria, essas pessoas vêem-se
privadas total ou parcialmente de executar suas AVD, o que
leva à dificuldades na retomada de suas atividades tanto
profissionais· como sociais e mesmo pessoais. Por exemplo , a
manipulação de escovas de dente e aparelhos de barbear é
importante para a higiene pessoal, enquanto que a manipulação
de canetas, borrachas, blocos de papel e livros é muito
importante no ambiente escolar ou em um escritório.

Desta forma, a perda da capacidade manipulatória das mãos
leva a graves problemas para o indivíduo afetado. Sem a
capacidade de executar ·os movimentos básicos da mão, a
oposição e a contra-oposição do dedo polegar a um dos outros
.com a aplicação de força, a pessoa perde a possibilidade de
segurar (e soltar) pequenos objetos de forma eficiente, sem o
auxílio de algum outro mecanismo.

A fim de manipular pequenos objetos, a mão executa uma
gama de movimentos conhecidos como preensões de precisão
ou pinças [IJ . Urna destas formas de prcensão, a bidigital entre
os dedos polegar e indicador, é responsável por cerca de 20%
das AVD [3], sendo a forma de preensão mais comum.

Pessoas com lesão medular de níveis C5-C6, C6 e C6-C7 são,
em geral, capazes de posicionar sua mão no espaço mas não
possuem habilidade para segurar e .soltar objetos.
Frequentemente, esta desabilidade é o principal entrave à
reintegração destas pessoas ao seu ambiente de vida social e
profissional.
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Este trabalho apresenta o projeto e implementação de um
dispositivo simples e de baixo custo que amplia ou devolve a
capacidade de uma pessoa de executar a pinça entre os dedos
indicador e polegar. Um protótipo da õrtese foi construído para
avaliar-se o ganho funcional obtido com a sua utilização. Os
resultados indicam que o desempenho com a órtese é superior
ao da tenodese [4,5].

2 BACKGROUND
Pessoas com lesão medular de níveis C5-C6, C6 e C6-C7
manipulam objetos utilizando a tenodese. Ela é um tipo de
sinergia na qual a extensão do punho provoca uma flexão dos
dedos (fechamento para segurar objetos) e urna flexão do
punho provoca uma extensão dos dedos (abertura para soltar
objetos). A tenodese apenas é bastante limitada, principalmente
para a manipulação de objetos mais densos. Isso por que ela é
devida, entre outros fatores, - à tensões passivas nos tendões e
ligamentos dos dedos [5].

A busca por soluçõe s que visam restaurar a capacidade
funcional da mão não é nova. Desde o século XVIII são
construídos dispositivos com esta finalidade [12J. Mais
recentemente, profissionais das áreas de Fisioterapia, Terapia
Ocupacional e Engenharia Biomédica [6, 7J têm desenvolvido
dispositivos com este objetivo. Além destas , a Robótica
Reabilitat ória tem evoluído e tende a representar uma fonte de
soluções para este tipo de problema [2] .

A despeito do recente desenvolvimento e do aumento no
número de .aplicações . que visam .a restauração da
funcionalidade em indivíduos com desabilidades motoras [8, 9,
10], a Robótica Reabilitatória ainda deve evoluir bastante, já
que o número de dispositivos efetivamente úteis é
desapontador. Segundo Kumar et al. [2] este fato é devido ao
alto custo envolvido na construção de dispositivos sofisticados,
à pobre interface entre os dispositivos e os usuários e pelo
estigma social existente para com os robôs.

No tocante à aplicação da Robótica Reabilitatória na
restauração de movimentos da mão, são conhecidos ·alguns
poucos trabalhos que apresentam próteses que visam substituir
a mão perdida por amputação [10,13], mas não são conhecidos



Figura 3: montagem do potenciômetro. As setas indicam a
direção do desvio rádio-ulnar.

Controle da Órtese pelo Usuário

O controle da preensão é feito pelo movimento de extensão do
punho . O sistema nervoso central do usuário envia impulsos
nervosos para fazer com que o punho seja estendido (e, assim,
os dedos serem flexionados). A "rotação" do punho é medida
pelo sensor de posição (um potenciômetro) e é convertido para
uma posição angular (set point) pela unidade de controle. Um
algoritmo de controle simples recebe esta posição angular,
converte-a em uma largura de pulso proporcional - À. na Figura
5, que é o sinal de comando do servomotor. O servo aplica um
torque na junta correspondente à articulação MCF do dedo
indicador, o qual leva ao fechamento da pinça em torno do
objeto. Antes do contato entre dedos e objeto, os
proprioceptores (mesmo que residuais) da mão do usuário e sua
visão fecham a malha de controle externa da abertura da pinça.
Simultaneamente, o senso r de posição envia a posição angular
do punho para o sistema de controle automático - (Jp na Figura
5 - e a posição da junta da MCF - (JMCF na Figura 5 - é
realimentada para o sistema de controle interno do servomotor,
o qual implementa um controlador PD. Após o contato entre o
objeto e os dedos, forças de preensão maiores podem ser
conseguidas pela movimentação do punho no mesmo sentido
(para uma maior extensão). Deste ponto em diante, o
sensoriamento da força é feito pelos sensores de tato e de força
(pressão) da mão do usuário e, também, pela sua visão a qual
pode ser a única fonte de realimentação presente [14, 15].
Assim, o loop cutâneo - proprioceptivo - visual/robótico é
capaz de prover o controle completo da órtese. Este loop é
extremamente importante para a aceitação da órtese pelo
usuário, bem como para minimizar o tempo de aprendizado
para o controle do dispositivo. A principal razão para isso é a
inclusão dos sensores táteis e proprioceptivos do usuário no
loop de controle. Isso acontece pois a realimentação é feita por
órgãos do próprio corpo do usuário que estão em contato com o
objeto. Assim, ele pode sentir a manipulação. A contra-
oposição é executada de modo similar mas é utilizado o
movimento de flexão do punho para controlá-la.

O controle da órtese pelo usuário é muito simples e natural. A
simplicidade vem do fato de que existe apenas um grau de
liberdade a ser controlado. O controle é muito natural para o
usuário por que os movimentos de flexo-extensão do punho,
que provocam a tenodcse, são utilizados para controlar o
dispositivo. Como a tenodese já é utilizada para a manipulação
de objetos, o tempo de aprendizagem de como utilizar a órtese
é bastante reduzido. O diagrama de blocos mostrando o
funcionamento do dispositivo e sua interação com o usuário é
mostrado na Figura 4.

3 METODOLOGIA

A estrutura é composta de três partes (ou links) que são unidas
por uma junta atuada e outra passiva. O link intermediário
mantém o dedo polegar em uma posição funcional (fixa) que
permite o fechamento da pinça apenas com o movimento do
dedo indicador. Isto é feito através da atuação de um
servomotor DC que é acoplado diretamente sobre o eixo
(aproximado) da articulação metacarpofalangiana (MCF) do
dedo indicador - Figura 2.

Um protótipo da ór tese é mostrado na Figura I. A estrutura é
construída a partir dc material termo plástico moldável em
baixas temperaturas (em torno de 70° C) [6]. Este tipo de
material é leve, de baixo custo e pode ser moldado para se
adequar aos contornos do corpo do usuário , aumentando o
nível de conforto na utilização do dispositivo.
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trabalhos que visam a construção de uma órtese funcional de
mão, ou seja, um dispositivo que seja acoplado à mão de uma
pessoa para restaurar-lhe algumas de suas funções, como o que
é aqui proposto.

Figura 1: o protótipo.

Figura 2: esquema de atuação via acoplamento direto
(direct drive).

Um potenciômetro localizado, aproximadamente, sobre o eixo
de flexo-extensão da articulação do punho, informa a posição
angular deste, que é o set point para o sistema de controle, para
um micro controlador.

O dispositivo possui apenas um grau de liberdade
artificialmente atuado e dois passivos. Estes últimos
correspondem à articulação do punho e possibilitam a
movimentação livre durante a flexo -extensão do punho,
enquanto permite uma liberdade de movimentação limitada na
direção rádio-ulnar (setas na Figura 3). Esta liberdade, ainda
que limitada, provê conforto durante a utilização da órtese e
maior facilidade para colocá-Ia e retirá-la do corpo.
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Figura 4: cont role da órtese pelo usuário.
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Figura 5: o sistema de controle automático da órtese.

4 RESULTADOS

6rtese foi vestida em sua mão esquerda (não-dominante),
enquanto que a mão direita (dominante) foi utilizada para os
testes sem a órtese. Isso se justifica pelo fato de estarmos
comparando a capacidade funcional de uma mão teoricamente
menos destra mas vestida com a 6rtese (esquerda), com outra
teoricamente mais destra, já que é a dominante, mas sem a
órtese (direita).

Observações iniciais dos benefícios da órtese sugerem que ela
proporciona bom ganho em funcionalidade, permitindo ao
usuário executar tarefas importantes como alimentar-se e
escrever e outras que ele não consegue sem a órtese, como
manipular objetos como livros de maneira eficiente. Além
disso, testes de força executados [16] mostraram que objetos de
cerca de 0,5 Kg podem ser manipulados com a órtese; devendo,
entretanto, ser observado que este valor depende das
características do objeto e do meio onde se realiza a tarefa. Isso
por que objetos cujo atrito entre eles e os dedos do usuário for
relativamente baixo tendem a ser mais "difíceis" de serem
manipulados.

A fim de quantificar o ganho funcional, um teste de apreender-
e-soltar foi conduzido . O teste é descrito como segue e maiores
detalhes podem ser encontrados em [5], [li] e [16].

Teste de Apreender-e-soltar
Foi escolhido um conjunto de objetos - Tabela 1 - de forma a
representar uma variedade de outros objetos manipuláveis com
apenas uma das mãos.

O "pino" e o bloco representam objetos como canetas e
pequenos pedaços de alimentos, enquanto que a lata e a fita de
videocassete representam objetos de peso médio como copos e
livros. Estes objetos devem ser manipulados da seguinte forma:
são apreendidos em uma posição lateral intermediária,
carregados transpondo uma barreira de 4,5 em de altura e
soltos (colocados) frontalmente .

Cada sessão consiste de testar cada objeto, com e depois sem a
6rtese, 5 vezes. Os voluntários são orientados a completar o
máximo de tarefas dentro de triais de 30 segundos e o número
de conclusões e falhas são contados para cada trial. Os objetos
são testados em ordem randômica para minimizar erros
sistemáticos devido à aprendizagem e fadiga do voluntário. Há
um intervalo de 30 segundos entre cada trial .

Objeto Peso (N) Tamanho (em) Material

Pino 0.0196 0.71 x 7.6 Madeira

Bloco 0.0981 2.5 x 2.5 x 2.5 Made ira

Lata 2.207 6.5 x 12.2 Alumín io

Fita de 3.286 3.0 x 12.3 x 22.5 Plástico
vídeo

Tabela 1: Objetos utilizados no teste.

Resultados do Teste de Apreender-e-soltar
A Figura 6 apresenta alguns resultados para quatro sessões de
testes aplicadas em quatro dias consecutivos. Pode-se notar que
o desempenho com a órtese foi consistente e superior ao da
tenodese - vide Seção 2, exceto para o objeto lata, em que a
performance foi similar à medida em que o usuário foi
aprendendo a utilizar a órtese. As diferenças mais marcantes
são vistas para os objetos pino e para a fita de videocassete,
sendo que esta não pôde ser manipulada em nenhuma das
sessões, sem a órtese. Quanto ao objeto pino, a tenodese
mostrou-se ineficiente devido à contrações involuntárias dos
músculos motores dos dedos (espasmos musculares), as quais
tornaram inconsistente seu desempenho. No tocante à fita de
vídeo, o fato de ela só poder ser manipulada com a órtese é
extremamente importante para a sua aceitação pelo usuário, já
que mostra um exemplo de uma tarefa que ele consegue
executar com o auxílio da 6rtese mas não consegue sem ela

Apenas um voluntário participou do teste. Ele possui lesão de
nível C6-C7, com bom controle dos membros superiores. A

127



AGRADECIMENTOS
Os autores desejam agradecer a todos que de alguma forma
contribuíram para a execução deste trabalho. Em especial ao
aluno de Graduação em Ciência da Computação Leonardo
Alves pela implementação dos circuitos eletrônicos. Este
trabalho foi parcialmente suportado pela CAPES, CNPq
522618-96.0 and FAPEMIG TEC 609/96.

lIÓ1ese
• Tenodese

40. SBAI- Simpósio Brasileiro de Automação Inteligente, São Paulo, SP, 08·10 de Setembro de 1999

direta por um outro que diminua o espaço ocupado pelo
servomotor na mão ou mesmo o desloque para uma posição
mais próxima ao cotovelo deve ser feita.

Sucessos - médias aritméticas - 4 sessões

25..----------------,
2Ot-----------",---Jil----J

2 3 4
Objetos (por sessão)

OI
15 -I-n-- - -D--+- -
g 10
Ul

5

o

Figura 7: falhas durante o teste de apreender-e-soltar.

5 CONCLUSÕES

Alguns problemas necessitam ser resolvidos a fim de tomar a
6rtese mais aceitável para seus usuários. Melhorias estéticas
devem ser introduzidas e a substituição do esquema de atuação
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Figura 6: conclusões com sucesso para o teste de
apreender-e-soltar.

Em relação ao número de falhas - Figura 7, aquelas com a
órtese foram bem menores e foram devidas, principalmente, ao
fato de o voluntário tentar executar o máximo de manobras
dentro do tempo de cada trial, após ter-se acostumado com a
órtese. A diferença é substancial para os objetos pino e fita de
vídeo. Para este último não foi observada nenhuma falha
durante as sessões de teste.

o projeto, a implementaç ão de um protótipo e a 'avaliaçâo
(parcial) da funcionalidade de uma õrtese de mão foram
apresentadas' aqui. As principais características do dispositivo
são a sua performance, baixo custo (se levarmos em conta
apenas o material gasto, o custo fica próximo e abaixo de U$
100), simplicidade, facilidade de uso e possibilidade de
adaptação para outros indivíduos . Os resultados do teste de
apreender-e-soltar indicam que a órtese possibilita ganho
funcional real para seus usuários. Evidentemente, mais testes
com uma população estatisticamente significativa necessitam
ser executados para confirmar esta indicação. A despeito disso,
o voluntário que participou dos testes ficou muito satisfeito
com ·a. performance e a facilidade de uso do dispositivo, ao
ponto de ter motivação para utilizá-lo em sua vida diária. Isto é
devido, principalmente, ao fato de o dispositivo parecer-lhe
confortável, fácil de controlar, fácil de "vestir" e fornecer
estabilidade durante a manipulação. Entretanto, o fator mais
importante para esta motivação foi a possibilidade de executar
tarefas que ele não consegue sem a órtese, como a manipulação
da fita de vídeo durante os testes).
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Resumo - Este artigo considera a identificação do modelo dinâ-
mico em sistemas robóticos usando apenas informações sobre
a posição no espaço de juntas. Nesta condição, muitos sistemas
robóticos tornam-se sistemas não observáveis quando analisados
com base na teoria de sistemas lineares: É apresentado um mo-
delo de identificador não linear e multivariável baseado na pro-
priedade de observabilidade genérica de sistemas não lineares , e
com a utilização de redes neurais artificiais do tipo multi-layer
feedforward perceptron como ferramenta para o modelamento
matemático não linear. A identificação de um sistema robótico
simulado mostra a eficiência do método .

Palavras Chave: Robótica, Redes Neurais, Identificação de Sis-
temas.

Abstract - This article consider the identification of dynamic
model forrobotic systems in which only exist information about
the position on joint. In this condition , several robotic systems
become unobservable from the linear viewpoint. It is presented a
multivariable nonlinear identifier model based on the generic ob-
servability property of nonlinear systems, where was used arti-
ficial neural networks of the multi-layer feedforward perceptron
class as tool for nonlinear mathematic modeling. The identifi-
cation of a simulated robotic system shows the efficiency of the
method.

Keywords: Robotic Systems, Artificial Neural Networks, Sys-
tem Identification

1 Introdução
Existem numerosos algoritmos de controle adaptativos elou ro-
bustos globalmente convergentes para robôs manipuladores rí-
gidos (Ortega e Spong, 1989; Abdallah et al., 1991; Lewis et
al., 1995; Chen et al., 1997; Gutiérrez et al., 1998) . Em geral,
estes algoritmos usam informações sobre todos componentes do
vetor de estado do sistemas para a obtenção de algum modelo
dinâmico inverso para sistema, e com isso fazer um desacopla-
mento do sistema, possibilitando uma linearização global para o
mesmo. Isto requer a aquisição de informações sobre posição,
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velocidade e aceleração no espaço de juntas.

Estas informações podem ser obtidas com o uso de sensores
apropriados para cada componente do vetor de estado do sis-
tema (posição, velocidade e aceleração), ou com uso de sensores
apropriados para posição e/ou velocidade, e estimação dos ou-
tros componentes do vetor de estado do sistema por algum mé-
todo de estimação . É necessário a análise de diversos fatores
para decidir o uso de um sensor para cada componente do ve-
tor de estado ou o uso de sensores para alguns componentes e
estimação dos outros (Klafter et al., 1989) .

Usualmente posições e/ou velocidades das juntas são as variá-
veis medidas. Os mais comuns e eficientes sensores de posição
são os encoders ópticos, que podem ser baratos e leves. Os en-
coders também podem ser usados como sensores de velocidade,
contudo as medidas são indiretas. Os mais comuns sensores de
velocidade são os tacômetros, que podem ser volumosos, pesa-
dos e ruidosos . Fatores como espaço físico , custo, peso, além
de outras questões técnicas, têm feito com que um grande nú-
mero de robôs usem apenas sensores de posição para cada junta
(Lane, 1998). Informação sobre velocidade e aceleração, nestas
situações, pode ser obtidas por derivação matemática ou através
de estimação de estado. Contudo, as vezes não é possível obter
estas informação por estes métodos (Klafter et al., 1989). No ca-
so do método de derivação, há o problema de quantização, sendo
eficiente apenas para velocidades médias. No caso do método de
estimação de estado, quando apenas sensores de posição são usa-
dos, o sistema pode tornar-se não observável do ponto de vista
linear. Estes fatores têm tornado difícil o uso de algoritmos de
controle adaptativos e/ou robustos para sistemas robóticos onde
existem apenas sensores de posição para cada junta.

Muitos pesquisadores têm concentrado suas atenções no desen-
volvimento de paradigmas de identificação de sistemas não li-
neares . Aeyels (1981) apresentou a observabilidade de sistemas
dinâmicos não lineares de um ponto de vista genérico. Leonta-
ritis e Billings (1985a; 1985b) apresentaram condições suficien-
tes para a existência de modelo entrada-saída local para siste-
mas dinâmicos não lineares. Estruturas de modelos, algoritmos,
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algumas questões de usuários para a identificação de sistemas (Cerqueira, 1996)
dinâmicos não lineares e recomendações foram apresentadas por { h

1
(k)

Sjõberg et al. (1995) . As idéias matemáticas por detrás de al- Yl(k)
goritmos não paramétricos, e uma visão geral de alg.uns m éto- h

2
(k )

dos clássicos e modernos foram apresentados por Juditsky et alo y(k)
(1995).

(1)

</>dx) =x

1
</>lj (x) = 1+ exp(-x)'

Várias pesquisas tem mostrado que este modelo de rede quando
do tipo </> : IRnp x IRn• IR, isto quer dizer n. = 1, possui
a característica de aproximadoruniversal se rP2 é linear e rPl,j(')
é do tipo sigmoidal ou radial base como, por exemplo, a forma
(Cybenko, 1989; Homik et al., 1989; Mhaskar, 1992; Barron,
1993)

Note que as provas de rede MLP como aproximador universal
são para modelos do tipo </> : IRnp x IRn• IR, com N < 00.
Contudo , essas provas não garantem que modelos do tipo rP :
IRnp x R'" IRn• , com n . > 1 e N < 00, sejam aproximadores
universais. Assim, neste trabalho apenas são consideradas redes
MLP com n. = 1.

Para o ajuste paramétrico do modelo de rede MLP (aprendiza-
gem) , considere uma função objetivo na forma

(2)J(k ,w(k),u(k» = e'(k) e(k)

onde y(k) E IRn• é o vetor de saída da </>1_(k) E IRN .e
</>2(k) E .lRn • são os vetores de funções de ativação para a pn-
meira e para a segunda camada respectivamente, h1 (k) E IRN
e h2(k) E IRn • são os vetores de entradas ponderadas para a
primeira e para a segunda camada, u+(k) E IRn.+l e yt(k) E
IRN+l são os vetores de entrada para a primeira e para a segunda
camada com a inclusão do bias, Yl (k) E IRN é o vetor de saí-
da da primeira camada,wt E IRNx(n. +1) ewi E IRn• x (N + l )
são matrizes de parâmetros ajustáveis para as camadas um e dois
respectivamente, e com a inclusão dos parâmetros de bias. Ain-
da, sejaW1 E IRN x n • eW2 E IRn • x N matrizes correspondentes
aos parâmetros ajustáveis para as camadas um e dois respectiva-
mente, sem a inclusão dos parâmetros de bias, e u(k) E IRn. o
vetor de entrada sem a inclusão do bias. np , ne e ns pertencem
a No

onde J E IR, w(k) E W C IRnp é um vetor com os parâmetros
ajustáveis do modelo (1), u(k) E ti C é o vetor de entrada
da rede, e e(k) = Yd(k) - y(k) é o erro ou vetor de diferença
entre o valor desejado e a saída do modelo (1), com Yd(k), vetor
de saída desejada, e y(k) , vetor de saída , pertencentes a }I C
]Rn. , and W, ti and }I sendo conjuntos compactos.

Para este sistema, é assumido que o algoritmo de ajuste paramé-
trico que rninimiza a função objetivo (2) é convergente e adapta-
tivo. Neste trabalho foi usado o algoritmo proposto por Cerquei-
ra (1996).

Neste contexto, após um modelo de redes neurais artificiais
nhecido como multi-layerfeedforward perceptron (MLP) ter SI-
do provado como sendo um aproximador universal para ?etermi-
nadas configurações, vários trabalhos encontrados na literatura
técnica concentraram-se em modelos de identificadores basea-
dos em redes neurais artificiais e suas respectivas capacidades
de aproximação. Alguns modelos baseados em heurísticas fo-
ram apresentados por Narendra e Parthasarathy (1990). Um mo-
delo de identificador não linear baseado na propriedade de ob-
servabilidade genérica de sistemas não lineares (Aeyels, 1981)
foi apresentado por Levin e Narendra (1995).

O objetivo deste artigo é apresentar a identificação do modelo
dinâmico de sistemas robóticos através de redes neurais artifi-
ciais, usando apenas informações a sobre a posição no espaço de
juntas. Nesta condição, muitos sistemas robóticos sis-
temas não observáveis quando analisados com base na teoria de
sistemas lineares, o que dificulta a identificação do modelo dinâ-
mico ou a estimação de estado com o uso de técnicas baseadas na
teoria de sistemas lineares. É apresentado um modelo de identi-
ficador não linear e multivariável baseado na propriedade de ob-
servabilidade genérica de sistemas não lineares (Aeyels, 1981), e
com a utilização de redes neurais artificiais do tipo (MLP) como
ferramenta para o modelamento matemático não linear.

O modelo de identificador não recorrente apresentado por Levin
e Narendra (1995) foi tomado como base para os desenvolvimen-
tos feitos, e as análises podem ser aplicadas a qualquer modelo
de identificador não recorrente baseado em algum tipo de rede
neural artificial , ou a qualquer outra ferramenta de modelagem
não linear, desde que provada como sendo aproximador univer-
sal, como é o caso de alguns modelosjazzy.

Os resultados decorrentes deste trabalho, abrem perspectiva para
a elaboração de algoritmos de controle adaptativos e/ou robustos
para robôs manipuladores rígidos em situações em que haja ape-
nas informações de posição, e em que existam dificuldades para
a identificação do modelo dinâmico ou a estimação de estado
com o uso de técnicas baseadas na teoria de sistemas lineares.
Neste sentido, alguns trabalhos podem ser encontrados na litera-
tura técnica (veja Hsu e Lizarralde (1995) juntamente com suas
referências).

Este artigo esta organizado da seguinte forma: na seção 2 é.apre-
sentada a ferramenta de modelagem não linear usada , a rede
MLP de neurônios artificiais; na seção 3 é apresentado o modelo
do identificador não linear, baseado na propriedade de observa-
bilidade genérica para sistemas não lineares; na seção 4 é feita
a aplicação do método em sistemas robóticos e apresentado re-
sultados de simulação; na seção 5 são feitos alguns comentários
conclusivos.

3 Omodelo do Identificador Não Linear
Seja a representação de um sistema dinâmico não linear na
forma

2 A ferramenta deModelagem
Matemática Não Linear

Considere o modelo matemático não linear para a classe MLP
de redes neurais artificiais expresso com duas camadas na forma x(k + 1)

y(k)
= f(x(k) ,u(k»
= h(x(k» (3)
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Figura 2: Sistema robótico de dois DOF.
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Figura 1: Modelo do identificador.

A partir da equação (3), o vetor de funções h(x(k)) pode ser
expresso na forma

onde x(k) E é o vetor de estado do sistema e n é a ordem do
sistema, u(k) E jRm é o vetor de entrada , y(k) E é o vetor
de saída, e I : X --t ]Rn e h: jRn --t lR" são vetores de
funções não lineares.

Para este sistema as seguintes suposições são feitas:
onde os h i : lRn --t lRsão as funções que compõem h: lRn --t
lR". Com isto, o modelo do identificador <P : lRlx " xlRl xm --t lR"
pode ser expresso na forma

Suposição 1 O sistema é inversível, isto é, para um dado
u(k),10 define um difeomorfismo sobre x(k), garantindo que
os estados relacionados com o passado e o futuro sejam únicos.

Suposição 2 O sistema possu i apenas pontos de equilíbrio
isolados, existindo algum ponto de equilíbrio estável I(xo, uo)
como origem do sistema.

[

'Pl(k,W,(Yi(k),UI(k)))]
<p(k,W, (Yi (k), UI(k))) = 'P2 (k,W, (Yi;(k),UI(k)))

'Ps(k,W, (Yi(k), U/(k)))

onde os <Pi : lRIX" X lRl x m --t lR são aproximações dos lu,
obtidas a partir de algum aproximador universal.

Suposição 3 O sistema é genericamente observável.

Suposição 4 Para o procedimento de identificação 10 and
h(·) são desconhecidos. Apenas informações de sinais de en-
trada e saída, u(k) e y(k), e sobre a ordem do sistema são dis-
poníveis .

Conseqüentemente, neste trabalho cada hi é aproximado através
de uma rede MLP independente, via procedimentos de ajuste
paramétricos independentes. Cada rede MLP é ajustada a par-
tir de funções objetivos expressas pela equação (2), com o erro
expresso na forma

Com isto, considere o modelo de identificador na forma
4 Aplicação do Método em

Sistemas Robóticos

y(k) = 'P(k,w, (Yi(k), UI(k)))
onde y(k) E lR" é a saída do identificador, 'P: lRIx s X lRIxm --t

é um vetor de funções não lineares capaz de fazer aproxi-
mações do modelo por meio de ajustes paramétricos, e Yi (k)
e UI(k) são seqüências temporais de comprimento 1das variá-
veis de entrada e saída do sistema como mostrado na figura'
1, na forma

Yí(k) [y(k -1),y(k - 2),··· ,y(k -I)]

Nesta seção a aplicação dos desenvolvimentos feitos é apresenta-
da. Um sistema manipulador robótico de dois graus de liberdade
(2 DOF) como o mostrado na figura 2, acionado por motores
elétricos e cujo modelo encontra-se no apêndice A, foi tomado
como exemplo e simulado.

Neste sistema manipulador robótico, as posições angulares das
juntas são únicas componentes do vetor de estado que são me-
didas. Nesta condição, do ponto de vista linear, o sistema é for-
temente não observável e possui componentes não acessíveis no
vetor de estado .

UI(k) [u(k - 1),u(k - 2)"" ,u(k -I)].

Baseados nos resultados sobre observabilidade genérica de
Aeyels (1981), Levin e Narendra (1995) mostraram que este mo-
delo de identificador pode ser elaborado para algum sistema ge-
nericamente observável se no mínimo I =2n + 1.

INestafiguraTDL quer dizerTime Delay Line .

o sistema é de sexta ordem (n = -6) com duas entradas (m = 2)
e duas saídas (8 = 2). Conseqüentemente 1 = 2n + 1 = 13
e 'Pi : jR13x2 X lRI 3X2 --t IR, fazendo com que o identificador
tenha duas redes neurais, e cada rede neural tenha cinqüenta e
duas entradas e uma saída.

A simulação foi desenvolvida como se o sistema robótico esti-
vesse operando em tempo real e s-endo feito um procedimento
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de identificação, com Osistema sendo excitado com sinais apro-
priados. As redes MLP's usadas possuíam ne = 52 (número de
entradas), N =20 (número de neurônios na segunda camada da
rede) e n. = 1 (número de saídas). A simulação foi feita em
linguagem C++, usando orientação a objeto (OOD).

As figuras 3(a) e 3(c) mostram os sinais usados para a excitação
do sistema, com intervalo de amostragem de 10ms, e 20s de du-
ração. Estes sinais são do tipo binário aleatório, facilitando as-
sim a excitação do sistema em uma ampla faixa de freqüência.
Nas figuras 3(b) e 3(d) os sinais de saída do sistema robótico e
do identificador estão sobrepostos. Estas figuras mostram que o
modelo de identificador proposto é capaz de aproximar o modelo
do sistema robótico .

5 Comentários Conclusivos (a) 'Sinal de entrada para junta um'

Um modelo de identificador não linear multivariável para sis-
temas genericamente observáveis foi desenvolvido e aplicado a
um sistema robótico de dois graus de liberdade, acionado por
motores elétricos. Os resultados obtidos a partir de simulações
mostram a eficiência das análises feitas.

I .,
!Os resultados obtidos a partir da observabilidade genérica forne-

cem opções para o controle e estabilização de sistemas não linea-
res, através do uso de modelos dinâmicos inversos de entrada-
saída, para situações em que existam dificuldades do ponto de
vista linear.

• Nl 11'__ (....,.000)

(b) Sinais de saída para junta um

·· -

I

· -
I

- - -
oU.

Os autores agradecem ao Conselho Nacional de Desenvolvimen-
to Científico e Tecnológico (CNPq) pelo suporte financeiro para
o desenvolvimento deste trabalho .

Os resultados decorrente s deste trabalho, abrem perspectiva para
a elaboração de algoritmos de controle adaptativos e/ou robustos
para robôs manipuladores rígidos em situações em que existam
apenas informações a respeito da posição no espaço de juntas,
e em que existam dificuldades para a identificação do modelo
dinâmico ou a estimação de estado com o uso de técnicas basea-
das na teoria de sistemas lineares.

Agradecimentos

A Modelo do Sistema
Manipulador Robótico

(c) Sinal de entrada para junta dois

T:
• I' l2 t. 1.
-(oqundoo )

(d) Sinais de saída para junta dois

Figura 3: Resultados da simulação

O modelo do sistema robótico usado é com dois graus de liber-
dade e acionado por motores elétricos, na forina

[

02XI ]+ 02XI
-[D(Xl (t))]-l s, N L-I K" u(t) 6xI

y(t) = [kÕ g g g] x(t)

onde XI(t) = [(h(t) 82(t) )' , X2(t) = [WI(t) wz(t))'
e X3(t) = [CXI(t) CX2(t)]' são respectivamente os vetores
de posição, velocidade e aceleração no espaço de juntas para
o sistema robótico, x(t) = [XI(t) X2(t) X3(t))' é o ve-
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152(x(t)) = - m2 11lc2 82 aI (3Wl - W2)+

Tabela I: Valores usados na simulação +N2Bm2 a2 + [{m2 +h Ic2 O2)+
+h} aI + +12 + Jm2) a2]+
+f' N2Bm2 W2 +m2 11 lc2 O2 wr W2+

2 2&. I I S 2 N2 Kt2 Ke2+ L m2 1 c2 2 W1 + L W2-
2 R2

-m2 Ic2 9 812 (Wl +W2) + L;- m2 Ic2 9 0 12

onde 81 = sen(8â, 01 = cos(8d, 82 = sen(82) , 01 =
cos(82) , 8 12 = sen(81 + 82) e 0 12 = cos(81 + 82) ,

tor de estado, u(t) = [U1(t) U2(t)]' é o vetor de entrada e
y(t) = [Y1(t) Y2(t)]' éovetordesaída.

o.,(Xl(t)) =ml +m2 (lr + + 211 Ic2 O2) +
+h +12 +Jml

D12(Xl(t)) =m2 +h Ic2 O2) + /2
D2l (Xl(t)) =m2 + 11lc2 O2) + /2
- 2D22 (X l (t)) =m2 Ic2 + /2 + Jm2.
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WjJ, Wip ... Win representam os pesos. Obtém-se Yi através da
Eq. (1). Emprega-se a chave SI. ilustrada na Fig. I, para
conduzir a zero a saída Oi do neurônio. A constante de tempo
do circuito RC do neurônio é obtida por lIRC. Obtém-se a
saída Z;, na forma contínua, através da Eq. (2), com t
representando o tempo.

Resumo Este trabalho apresenta detalhes do projeto,
implementação, e treinamento de um novo conversor
analógico/digital (AID) baseado num par de neurônios de
Hopfield, chamados de dipolo de Hopfield.

Palavras chaves: Redes neurais de Hopfield, Coversor AID.

Abstract: This paper presents project detail , implementation,
and training of a new analogical/digital (AID) converter based
on two Hopfield's neurons, called Hopfield's dipolo.

Keywords: Hopfield Neural Networks, AID Converter.
dZi Yi-Zi--=---
dt RC

(1)

(2)

1 INTRODUÇÃO
As redes neurais são excelentes ferramentas para o controle de
plantas não lineares. Catunda & Cavalcanti (1997) e Alsina &
Cavalcanti (1998) propuseram um controlador baseado na
RNH denominado Controlador Neural de Hopfield - (CNH) .
Baseando-se neste trabalho, apresenta-se um conversor
analógico/digital (AID), utilizando o neurônio de Hopfield
(1984), com dois neurônios na forma de dipolo . Apresenta-se o
modelo dos neurôn ios, a emulação do CNH num computador
digital, os conversores AID, o conversor AID de Hopfield, e o
conversor AID baseado nos dipolos de Hopfield.

2 OS NEURÔNIOS DE HOPFIELD
O neurônio utilizado por Hopfield (1992), ilustrado na Fig. 1,
baseia-se no neurônio não-linear proposto por McCulloch &
Pitts. Os XjJ, Xi2, ,,,Xin representam as entradas do neurônio, os
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Fig.1. O neurônio de Hopfield.

Através do método de Euler, para a solução de equações
diferenciais, calcula-se o valor discreto de Zi, descrito na
Eq.(3). Considerando-se k a representação do tempo discreto, h
a representação do valor de incremento do tempo do método de
Euler, e .8 definido na Eq. (4), o novo valor de Z, é obtido
através da Eq, (5).
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A saída O;do neurônio pode ser uma função sigmóide ou uma
função tangente hiperbólica, descritas nas Eq. (6) e (7)
respectivamente. O símbolo 1J representa uma constante
positiva que controla a declividade da saída do neurônio .

1z; 1 =Z.k+h-(Y -Z'k)
1+ I RC I I

h
f3 =RC

IO. = S/C (Z.)=-----;:-
I I 1+ e-ryz,

(3)

(4)

(5)

(6)
ITER

Fig.3. Competição entre os neurônios Nl e N2.

Fig.2. Representação simplificada da RNH. I
1 1

o.•

o.•

0.4

0.2

.. Ek

-,
-1.5 -0.5 0.5 1.5·2

Fig. 4. O Controlador Neural de Hopfield - CNH.

Fig.S Curva do erro versos valor final de 01'

As características observadas durante as simulações com o par
de neurônios evidenciaram a possibilidade do uso do par de
neurônios de Hopfield em controladores (Catunda &
Cavalcanti, 1997). Na Fig. 4 são ilustrados o CNH e li planta
não linear (Cavalcanti & Alsina, 1998) . Pode-se calcular a
diferença entre I] e 12 (I]=Dk e 12=Xk) com o valor da saída de
N]. Se 1] > li e se o número de iterações é maior que 100, o
valor da saída de N] se aproxima de um. Entretanto, se I] < 12 o
valor da saída de N] se aproxima de menos um.

Define-se o erro Ek como a diferença entre o valor desejado e o
valor na saída da planta (Ek=Dk-Xk) . Utilizando-se os dois
neurônios como controlador com número de iterações maior
que 100, o par de neurônios de Hopfield pode ser consid erado
um controlador do tipo ON/OFF. Mas, se o número de
iterações é menor que 100, o valor absoluto final de N] é menor
que um.

(7)
1 -1/Z·

O;=TGH(Z;)=2SIG(Zj ) -1 =1- e- 7IZ'. +e '

3 OS DIPOLOSDE HOPFIELD.
Uma RNH com dois neurônios, conforme ilustrado na Fig. 2,
representa os dipolos de Hopfield. Cada um dos dois neurônios
possui uma entrada externa e uma entrada recorrente. A entrada
Xll do neurônio NJ é conectada ao valor I J. A entrada XZJ do
neurônio Nz é conectada ao valor Iz. Assim obtém-se as
entradas de N]: XlI=WJ1*I1 e XJ2=W12*Oz, com Wl1>O e
W12<O. As entradas de Nz são: X21=WZJ *I2 e Xn =Wn*Ob com
W21>0e Wn<O.Na Fig. 2 Wll=W21=-1 e W12=W2z=1.

Para ilustrar as características da RNH ela é emulada num
microcomputador IBM-PC com processador PENTIUM. O
número de iterações utilizado para calcular o valor de Z;k+b
descrito na Eq. (3), durante a fase transitória da saída dos dois
neurônios foi denominado de lTER. Durante a emulação da
RNH foram atribuídos os seguintes valores às variáveis:
ITER=100, /3=0.02. Apresentam-se na Fig. 3, as curvas dos
resultados obtidos durante a fase transitória da saída dos
neurônios NJ e Nz. Nesta figura, IJ e Iz são as entradas do
dipolo.

t, ---l.....

O neurônio NJ com a entrada IJ é o vencendor quando I] > Iz,
conforme ilustrado na Fig. 3. As curvas das saídas dos dois
neurônios foram obtidas com /]=1 e para diferentes valores de
12 (0.1;0.5;0.9). Na mesma figura também se pode observar
que, quando o número de iterações for menor do que 40, o
efeito da competição (Oz>O quando OJ>O) é evidente para
/]=1 e 12>0. A competição é negligenciável para IJ=1 .0 e Iz
<0.3. Quando o número de iterações é maior do que 100, a
saída de N] está próximo de um. Observou-se também
(resultados não apresentados na Fig. 3) que quando I] < Jz, o
neurônio N: é o vencedor.
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A seguir foram feitas simulações para diferentes valores do
erro Ek e de {3. Fazendo-se Ek variar entre -2 e 2, com 12=0 e os
.valores de I} variando entre -2 e 2, obteve-se, para a saída OJ,
os resultados ilustrados na Fig. 5. Durante a simulação foram
utilizados os seguintes valores para os parâmetros do CNH:
Xk= O., -2:;s; 52, WJJ = W21 = 1., W12 = W22 = -I, {3 = 0.01
(curva Or1), {3 = 0.02 (curva Or2), ITER = 50 e 11 = 8. Na
abscissa da Fig. 5 representa-se o erro Ek (-2<Ek<2), e na
ordenada são ilustradas as curvas Or1 e Or2 que apresentam
uma forma sigmóide.

INÍgo

Fig.7 Circuito básico de um AID.

4 TREINAMENTO DA RNH. Quadro 1. Algoritmo da contagem.

vo

vo=O.
b3bzblbo=OOOO
do{

inctbsbzbrbo) .
vo=DA(b3bzb,bo)

}while(vo-cvref)

vref

Define-se o inc(b3b2b}bo), no algoritmo da contagem, como o
incremento do valor armazenado no registrador do circuito'NO
da Fig. 7.

Conforme ilustrado na Fig . 5, quanto maior for {3 maior será o
valor final O}do neurônio ({3=0.01 para a curva Oi-I , e {3=0.02
para a curva Or2). Pode-se provar que o valor da saída O} é
proporcional a {3. Isto é, aumentando-se {3 também aumenta-se
o valor da saída O}. Esta característica do CNH, para
determinados valores de {3 e com o número fixo de iterações
(lTER=50) , sugere um algoritmo adaptativo em que, {3 é
modificado em função do erro Ek=Dk-Xk. Assim, tem-se um
novo controlador CNH, com dois neurônios e a adaptação do
parâmetro {3, baseado na regra delta generalizada. Alsina &
Cavalcanti (1998) demonstraram que a saída desse novo CNH
é diretamente proporcional ao erro e ao parâmetro {3, isto é
O}={3Ek• Eles também observaram que, se forem atribuídos
pesos iguais às entradas de Dk e Xk do dipolo, a saída do novo
CNH é diretamente proporcional ao valor deste peso.

5 CONVERSOR ANAlÓGICO/DIGITAL.
Um conversor Analógico/Digital (NO) é um dispositivo que
transforma a representação dos dados na forma analógica para
a forma digital. Um esquema simplificado 'de um conversor Fig.S. Curvas da conversão AID.
ND é ilustrado na Fig . 6.

:amAL
CD

... ...
r NO

r

vref

Fig.6. Esquema simplificado de um AID.

.O sinal analógico de entrada é representado por vref e os bits
do sinal na forma digital são representados por b3b2b}bo (Fíg.
6), tal que vo;=.b323+b222+b}21+b02° (vo é o sinal analógico na
saída do D/A). A seguir estuda-se dois algoritmos baseados em
conversores D/A desenvolvidos para a conversão AID.

5.1 Algoritmo da Contagem
o esquema de um circuito NO é ilustrado na Fig .7, utilizando-
se um conversor D/A (digital/analógico). O algoritmo básico
do conversor NO é conhecido como o algoritmo da contagem, .
descrito no Quadro 1. Definindo-se m=2", onde n é o número
de bits e m o número de níveis menos um, a conversão ND,
utilizando o algoritmo da contagem, necessita de um número
de iterações proporcional a m. Isto pode ser visto na Fig. 8,
onde a conversão termina quando vo>vref.

5.2 Algoritmo Aproximações Sucessivas
o algoritmo do conversor AID, com melhor desempenho, é o
algoritmo das aproximações sucessivas (AS), descrito no
Quadro 2. Conforme ilustrado na Fig. 9, são necessárias 4
iterações para a conversão AID, isto é, definindo-se m=2",
onde n é o número de bits e m o número de níveis menos um; a
conversão ND, utilizando o AS, necessita de um número de
iterações proporcional a logim).

Quadro 2. Algoritmo das aproximações sucessivas•

vo--o.
a3azalao=1000

bo=OOOO
do{
aux=DA(a3azalao)

bo)
vo=vo+aux
if (voae-vref) {
voevo-aux
q=O

}else
1'\=1

a3azalao=a3aZalaol2
}while(i<n)
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vo

vref .......
, .

Fig.9 Circuito de um AlD.

5.3 O AIO com o neurônio de Hopfield
Vários autores desenvolveram circuitos baseados em redes
neurais artificiais para a conversão NU (Bemiere et al, 1999),
(Daponte et al, 1999) e (Tank & Hopfield, 1986). Na Fig.l0 é
ilustrado o circuito NU implementado com urna rede neural de
Hopfield como proposto por Tank & Hopfield (1986).

32 8 2 1/2

8 4 2 ·v

8 4 2 X

f 6 8 2

32 8 4
32 16 8

Fig.l0 Representação de Hopfield do AlD

Considera-se que a conversão NU é um problema de
otimização. Se a palavra digital b3b2b}bo for a melhor
representação digital de X (ou vref), cada b, deve ter valor "O"
ou "I" tal que o conjunto de "O" e "I" seja o que melhor
representa X. Pode-se utilizar a função de energia da Eq. (8),
mas, só a equação de energia da Eq, (8) não garante bi
próximos de "O" e "1". Adiciona-se um novo termo,
denominado restrição, à equação da energia obtendo-se a
Eq.(lO), rearranjada a partir da Eq. (9), para a forma da
equação de energia de Hopfield do Apêndice A, com lV;F-2(i+J)
e / j=(_i2j.1)+iX).

Fig.ll Curvas nas saídasb,IJ}1]bodos neurônios.

As variações em tomo dos valores quantizados são devido aos
valores finais das saídas dos neurônios. Por exemplo , o valor
final de bo, na Fig. 11 é diferente de O(Lee & Sheu, 1988).

16

Fig.12 Conversão AlD dos números entre Oe 15 com in-
cremento 0.1

5.4 O AIO com os dipolos de Hopfield
o esquema do conversor ND utilizando dipolos de Hopfield é
ilustrado na Fig. 13. O AID foi projetado a partir da equação de
energia E=ljz(X-rBj2 jf (Rj representa os valores binários
obtidos da conversão) e do algoritmo AS da seção 5.2.
Observa-se que a entrada /2 dos dipolos (Segunda entrada nos
dipolos da Fig. 13) é composta do sinal Y=rBji e de i . Os
dipolos do circuito são ativados seqüencialmente pelo "clock"
a partir do dipolo referente ao bit R3•

Os resultados obtidos nas saídas dos neurônios na conversão
AID para o valor de entrada vref=6 são ilustrados na Fig. 11.
Os resultados obtidos para a conversão NU de vref variando
entre O e 15 com incremento 0.1 são ilustrados na Fig. 12
(saídas dos 4 neurôonios) .

1( 3 )2 13E =- - X - L Vj2 1 - - L 21(VI(Vi - 1»)
2 1=0 2 1=0

(8)

(9)

(10)
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Fig.13 Esquema do AID.
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Os resultados obtidos na conversão AID com quatro dipol ósde
Hopfield, para o valor de entrada vref=6 são ilustrados na
Fig.14. Os resultados obtidos na conversão com vrefvariando
entre Oe 15 (incremento de 0.1, Fig. 15)evidenciam a melhor
conversão obtida com os dipolos de Hopfield.

vrcf= 6.8 w.lDr'=6

Fig.14 Curvas nas saídas b3b#]bodos neurônios.

Fig.15. Conversão AID dos números entre Oe 15 com in-
cremento 0.1 .

6 CONCLUSÃO
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APÊNDICE A - O MODELO CONTíNUO DO
NEURÔNIO DE HOPFIELD
O estado dos neurônios, no modelo contínuo de Hopfield
(1982), é caracterizado pelo seu nível de ativação Zj que é
governado pela equação diferencial descrita na Eq. (11), com
1J=RC, g(.)uma função sigmóide e Yj obtido pela Eq. (12). O
termo -Z/T], na Eq. (11), é passivo e decrescente. Wjj, na Eq.
(12), é o peso da interconexão entre os neurônios i e j e X, é a
entrada externa do neur ônio N; Hopfield sugeriu uma função
de Lyapunov para uma rede de n neurônios quando o ganho
(1J=lIRC) da função de ativação é suficientemente alto, que
pode ser representadopela Eq. (13).

Neste trabalho apresentou-se a fase de projeto, treinamento e
resultados experimentais obtidos com um dipolo de neurônios
de Hopfield, evidenciando-se a utilização do CNH como um
circuito conversor AID. Observou-se que o conversor AID com
dipolos de Hopfield teve uma precisão maior do que a
observado com o circuito AID padrão de Hopfield. Está sendo
implementada uma versão digital do conversor proposto.

az. Y. -Z. Z . Y.--'=-'- -'=--'+--!...
dt ' 1] 1] 1]

n

1'; =I.w;jOj +W;lX j
j=I

(11)

(12)
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(13)

No mesmo trabalho Hopfield também provou que a sua rede
neural com função de ativação tangente hiperbólica também
possui estados estáveis. Na sua demonstração, ele adicionou a
integral da inversa da função hiperbólica a função de energia
descrita na Eq. (13). Como a inversa da função tangente
hiperbólica é sempre crescente, Hopfield provou que a variação
no tempo da função energia E tenderá para um mínimo, isto é,
a sua rede neural tenderá para um estado estável.
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Resumo. Neste trabalho descreve-se o desenvolvimento de um
simulador para análise do comportamento dinâmico de navios
ancorados os assim chamados FPSO (Floating Production
Storage and Offloading System) através de Redes Neurais
Multicamadas. A simulação dos esforços hidrodinâmicos de
navios amarrados tem caraterísticas não lineares que tornam
adequada a utilização de redes neurais para sua modelagem.
Visando evitar as dificuldades de modelos matemáticos e
métodos de identificação tradicionais, propõe-se um
modelamento neural para identificar a dinâmica do sistema,
permitindo que medições reais sejam incorporadas no sistema
final.

Palavras-Chaves: Redes Neurais, Navios Ancorados,
Simulação Dinâmica, FPSO.

os que acontecem próximos à freqüência natural do sistema de
ancoramento, tendem a ter considerável amplitude.

NavioMiic
(FPSOcom Tu"t/)

1 INTRODUÇÃO
Fig. 1: FPSO com turret e navio Shuttle amarrados em

Tandem "

Navios tanque ancorados são utilizados pela indústria do
petróleo como Sistemas de Produção Flutuante de
Armazenamento e Descarga (FPSO). Atualmente a tecnologia
FPSO é uma nova tendência em unidades de produção
flutuantes, como opção às atuais plataformas semi-
submersíveis; tal fato ocorre devido ao alto custo desta ultima e
relativamente baixo custo da primeira. A conversão de antigos
navios em FPSO, com sistemasde amarração tipo Turret (Fig.
1), têm-se tornado uma solução interessante não só
economicamente como ecologicamente viável, pelo fato de
estar-se criando uma reutilização para os antigos petroleiros,
resultado do contínuo sucatamento da atual frota mundial.

Como a exploração do petróleo ocorre cada vez mais em águas
profundas, a-Petrobrás desenvolveu tecnologia própria. Assim
as unidades FPSO tem sido amplamente utilizadas na costa
brasileira. Tal solução é motivada pelo baixo custo sendo a
principal vantagem que o mesmo' navio armazena o petróleo
produzido.

Associado ao sistema é utilizado um navio de transporte em
configuração Tandem (Fíg, 1) para propósito de
descarregamento. Quando um navio ancorado é submetido às
ações do vento, ondas e correnteza, pode apresentar
movimentos indesejáveis os movimentos de baixa freqüência,

144

1.1 Comportamento Dinâmico de Navios
Amarrados

Em função das características construtivas, as plataformas
semi-submersíveis não apresentam problemas de aproamento
em relação ao vento, sendo praticamente insensíveis à ação de
ondas. De uma maneira geral, pode-se dizer que as plataformas
são estruturas "relativamente estáveis quando sujeitas às
condições ambientais. Já no caso de navios , qualquer que seja o
sistema de amarração dependendo das variáveis envolvidas,
tais como porte do navio, condição de calado, direção e
intensidade de corrente, vento e ondas, posição do turret, pré-
tensão das linhas, pode-se ocorrer comportamento instável com
movimentos de baixa freqüência e de grande amplitude.

A instabilidade tem como consequência o aparecimento de
altos picos de tensão no sistema de amarração. Assim, a
predição da estabilidade de navios amarrados é de extrema
importância para o projeto do sistema de amarração. Existem
várias formas de se fazer a predição do comportamento
dinâmico:
• Ensaio de modelos reduzidos em tanque de provas.
• Estudo da estabilidade do sistema, através das equações

características.
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• Análise do comportamento no domínio da freqüência.
• Simulação dinâmica no domínio do tempo.
• Modelamento dinâmico através de Redes Neurais.

2 MODELO'MATEMÁTICO
É descrito neste ítem a formulação geral do modelo matemático
e a dinâmica do movimento de navios amarrados; em seguida,
são descritos cada um dos modelos matemáticos das forças
ambientais. .

2.1 Sistema de Coordenadas
Para o estudo dos movimentos do navio adotou-se três sistemas
de coordenadas, como ilustra a (Fig. 2). O primeiro OXYZ, é
fixo à terra. O segundo e o terceiro GXIXjYI (i=I,2), são
solidãrios .à embarcação e seus eixos coincidem com os eixos
principais de inércia e a sua origem está localizada no centro de
gravidade do navio.

Onde: Vc e 'l'c são a velocidade e direção da corrente,
respectivamente.

As forças X e Y e momento N embora dependam do navio
podem ser expressadas de urna forma geral através do seguinte
conjunto de equações:

X =Xc. +.X v +Xo +X. +Xt .I I , ''j I

Y=Yc +Y". +Y. +y" +Yt ., , ''j I I

N =N, +N; +No. +y"ev.+Yhe.ê +Y,et, I I " I ''1 ,

onde: i = 1,2, referem-se, respectivamente aos navios alíviador
e FPSO- Turret; os índices ' c, v, o, h e t referem-se,
respectivamente, a corrente, vento, onda, hawser, turret; eh,.e,
e elo são respectivamente, as distâncias entre o centro de
gravidade e os pontos de aplicação das forças do hawser, do
vento e o turret.

wave wind
current

Fig. 2: Sistema de coordenadas

A equação do movimento de cada navio referido ao referencial
inercial, e já considerando as forças de reação hidrodinâmicas
são dadas por:

(m-m l1 )u =(m-mn)vr-(m l l -m22)vCr+X (1)

(m- m22)v =(mll - m)ur - (mll -m22Pcr+ Y (2)

(Iz - m66 )r=N ( 3 )

Onde: m é a massa do veículo; Inij .i = 1, 2, 6 são,
respectivamente, as massa adicionais em avanço, deriva e
guinada; lI e e' Ve são as velocidades da corrente relativas às
direções GX e GY respectivamente; r é a velocidade angular; lz
é o momento de inércia em relação ao eixo GZ; X, Y e N
representam as forças externas totais respectivamente nas
.direções de avanço, deriva e guinada; o ponto representa
derivada em relação ao tempo da variável.

A posição e aproamento de cada embarcação em relação ao
referencial inercial são obtidas das seguintes equações :

( 12)

(13 )

( 14)+ N' U'V,3+N' r'. llVVV r

N ' "1'1 N '2 ')+ /Cvlrj U Y r + 'vvrV r

1Y =-pLDU2(y' v'+Y' V'3+y' v,sc 2 li vvv YVVVV

+Y' u'r'+Y' u'r'lr'I+Y' v'lr1)ur urlrl vlrl

N c =J... pL2DU\N'v v'+N'uvU'y'
2

2.1.1 Forçada corrente
As forças e momentos hidrodinâmicos segundo Takashina, que
atuam no navio foram obtidas apartir de ensaios realizados com
modelos cativos, e são dadas por:

X =.!..PWU2(X ' '+X' v'r')c 2 u u vr

onde: u'v'e r' são as velocidades não ' dimencionais de avanço,
deriva e guinada, respectivamente:

u'=% (15)

y'= (16)

r'='%(17)

(18)

As forças e momento devido à corrente são levadas em conta
no modelo, substituindo as velocidades absolutas de avanço e
deriva, u e v, nas equações (12, 13 e 14) pelas correspondentes
velocidades relativas, u; e v, do navio em relação ao .meio
fluido.

(4)

(5)
(6)

Xo =U COS lfI- vsemp
Yo =usenip +vcoslfI
if/=r

onde xo e Yo são as velocidades da embarcação
respectivamente nas direções OX e YO, e 'l' é o ângulo de
aproamento do veículo.

2.1.2 Forçado vento
As componentes da força do vento atuantes na parte não
submersa do casco e na superestrutura do navio são calculadas
através das fórmulas:

I As componentes u, e Ve da corrente são calculadas de:

uc =Vc COS(lfIc -lfIT) (7 )
X l' =t poCvx(1/1 vr ){At + (H - D)B}vv;
Yv=-}paCvy(lfIvr ){At + (H - D)L}vv;

( 19)

(20)
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X é a direção de incidência da onda; ro é a frequência da onda
harmonica

onde At : área transversal da super-estrutura.Al é a área
lonjitudinal da super-estrutura; H é o pontal; D calado; L é o
comprimento do navio

( 30)

(31)

Os métodos clássicos para simulações de veículos oceânicos
são baseados em modelos matemáticos cujos coeficientes são
obtidos através de ensaios com modelos em escala reduzida.
Esse procedimento nem sempre consegue reproduzir toda' a
dinâmica do sistema, já a o modelamento mediante redes
neurais consegue, através da observação das principais
variáveis, identificar e reproduzir a dinâmica do sistema, por
mais complexa que ela seja.

3 MODELAGEM BASEADA EM REDES
NEURAIS

2.1.7 Força no Hawser
A equação clássica da catenária foi usada para modelar o
hawser considerando apenas sua massa própria e sua geometria
como sendo simétrica em relação ao seu ponto médio ao longo
do comprimento . A partir destas hipóteses, não há força
vertical atuando no ponto médio do hawser e a relação entre a
distância horizontal e a força é dada por:

onde: 8xH é a distância horizontal do hawser, FH é a força
horizontal do hawser , E é o módulo de elasticidade; A é área
transversal; w é o peso específico; Lh é o comprimento do
hawser; XH,i ,YH,; , i=1,2 são as coordenadas da popa do navio
de mãe e da 'proa do navio filho.

(22 )

(23 )

(24 )

FdJn2 (xl )=2fS(co)y dm (x,
o

2f S(CO)Xtfm(x;co)dco
o

Fdm6 (xl )=2f S(CO)n dm (X, co)dco
o

2.1.3 Força da onda
Foram consideradas parcelas de deriva média e deriva lenta da
força da onda

2.1.5 Força de deriva lenta de onda
Para cada incidência de onda os espectros de forças de deriva
lenta podem ser obtidos pelo cruzamento espectral já
conhecido:

2.1.4 Força de deriva média de ondas
A força de deriva média, depende da incidência da onda, e é
obtida para um dado espectro , a partir da seguinte expressão:

Como a utilização de modelagem matemática cláss ica é difícil
de se aplicar em um sistema real, uma metodologia baseada em
redes neurais [23] facilita a utilização de medições reais.

onde: Il =WI - W2 frequência diferença. 3.1 Modelagem E Identificação

FdU(x,t)= LCn;(x,,u)cos(ut+q»
o

(26 )
Os modelos hidrodinâmicos são tipicamente não lineares e
devem ser linearizados. Com isso sua eficácia é restrita a uma
pequena faixa de operação.

o = fase aleatória (O- 2n ) gerada numericamente.

onde:

cn, (x,/1) =J2Sxi (x, )f,./1 para i = 1,2,6

O modelo apresentado neste artigo identifica características
estruturais de modelos de -sistemas reais, isto inclui a
identificação do modelo da estrutura na forma de equações
diferenciais lineares e não lineares.
Como este sistema dinâmico tem comportamento temporal, as
saídas com retardo de tempo são' realimentadas, isto é
necessário para modelar apropriadamente o sistema e
incorporar a dinâmica como mostra a Fig. 3.

2.1.6 Força no Turret

(27 )

(28 )

(29 )

o turret é posicionado através de linhas de ancoragem e foi
modelada como uma mola, e as forças X,« Y, são calculadas
por:

XI = + YI
2 cos(m)

1', = +Y; sen(OJ)
OJ =-Jr + a tan 2(YT,xT )-lf/
onde: Xr e Yr são as coordenadas do ponto de conexão do turret
ao navio.

Fig.3 : Modelamento do Simulador Neural

A posição global do navio é estimada através de uma rede
neural, que desenvolve a transformação de coordenadas do
.sistema local para o sistema inercial, conforme mostra a Fig. 4.
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A rede tem como entrada .a posição atual do navio no sistema rede neural lI, o novo deslocamento do navio é realimentado
global, e tem como saída os dados para o cálculo das forças que com um retardo de tempo na rede neural I, fornecendo
interagem com o mesmo. dinâmica ao sistema navio mãe.

Fig. 4: Forçar atuantes no simulador neural
Osimulador pode ser definido como segue.

Como as forças presentes : no sistema estão ligadas
internamente à posição do navio, seu cálculo será feito de duas
formas distintas. A primeira forma de cálculo aplica-se para as
forças com características lineares, cujos resultados são obtidos
através de simples produtos algébricos, não sendo necessário a
utilização de redes neurais. Estas forças são: Fi força inercial,
F. força do vento, A segunda forma para o caso das forças não
lineares, Fo força da onda, FdI força de deriva lenta, Fdm
força de deriva média, F l urrel força do turret Fwd força de
amortecimento por deriva de onda. Neste segundo caso as
redes neurais mostram sua grande vantagem.

As forças atuantes no sistema são simuladas conforme à rede
neural estruturada na Fig. 4.

No caso do navio filho (shuttle), existe uma dependência do
deslocamento inicial do navio mãe, pelo que precisaremos
realizar a transformação de coordenadas do sistema local do
FPSO (origem no centro de gravidade do navio mãe), para o
sistema local (origem no centro de gravidade do navio filho), o
que é desenvolvidopela rede neural Ill. .

Fig. 5: Configuração para a estimação dos esforços nas
linhas de amarração.

Com os novos deslocamentos, já no sistema local (navio filho)
e em conjunto com as condições ambientais a rede neural IV,
realiza o cálculo do esforço no hawser. Por último a rede
neural V, encarrega-se de produzir o próximo deslocamento do
navio filho.

AtuaU", Posição

Mapeamento
das Forças
Fi

Transf'orma o Sisternn
Localao IucrdaJ

g(x)B

Entrada: g (x) ;C : Condições ambientais (vento, correnteza e
ondas); j(x+Llt) :Deslocamento do navio

A identificação do sistema começa no navio mãe, com a
aquisição dos dados de entrada g(x) (condições ambientais e
deslocamento inicial do navio), isto é realizado pela rede
neural I, como mostra a Fig.S, fornecendo na saída os esforços
nas linhas de amarração (turret) . Com as forças calculadas pela
rede neural I, o modelo atualiza a nova posição do navio, tendo
em consideração o esforço produzido no hawser, através da

A combinação de três redes neurais é usada . no modelamento
seguindo a configuração mostrada na Fig. 3. Tomando possível
a variação livre dos parâmetros feed-forward e feeedback do
sistema de acordo ao estado do navio, tomando em conta as .
caraterísticas não lineares das forças hidrodinâmicas em cada
estágio, deste modo as redes neurais adquirem o conhecimento
necessário para o modelamento através de aprendizado
repetitivo pelo método de back-propagation.

Fig. 6: Fluxograma da simulação

(32 )

(33 )

g(x)= f.t(x +LlthC]
Saída: j(x) :Deslocamento do navio.
j(x)= (XI'X2,XÓ )

3.2 Operação do Simulador

147



40. SBAI- Simpósio Brasileiro de Automação Inteligente, São Paulo, SP, 08-10 de Setembro de 1999

e&lorço Cabo 6

<00000O

3500000

300000O

2503000
200000O I ,_
1500000

100000o

500000

- M = 8
'ompo(a)

A implementação do código fonte do simulador das redes
neurais foi escrito em linguagem C++ standard, para sua maior
portabilidade. A plataforma de desenvolvimento do simulador
esta baseada em computadores PC, e o treinamento das redes
foi realizado em um processador Pentium 266 MHz.

No sentido de outorgar uma dinâmica ao sistema a nova
posição do navio é realimentada com um retardo de tempo.
Deste modo o processo continua.até atingir o número de passos
fixado no começo da simulação como mostra o fluxograma da
Fig.6. -

Esforço Cabo 6

Fig. 9: Saída real e estimada dos esforços no cabo 6

...-Erro
100000o

50000 0

<000000

3500000

300000O
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""'500000

4 APRESENTAÇÃODOS RESULTADOS
No sentido de examinar a validade do modelamento proposto, a
simulação é feita usando dados que não foram utilizados no
aprendizado.

Os resultados da simulação são comparados com os dados
originais e os gerados pelas redes neurais. Além disso é
apresentado o erro produzido na identificação do sistema

Para a estimação do esforços nas linhas de amarração através
do simulador, considerou-se os seguintes dados para os navios
em configuração Tandemi.

Fig 10:Erro e produzido na estimação do esforço no cabo 6
No caso do cabo de ligação entre os dois navios (Hawser) o
erro produzido na estimação foi considerável devido ao
acoplamento entre os dois navios

Navio mãe (FPSO)
Comprimento L=32ü m
Calado C=7 m
Boca B=54 m.
Pontal P=27 m
Turret com 6 linhas de ancoragem

Navio filho (Shuttle)
Comprimento L=25ü m
Calado C=11.8 m
Boca B=39.4 m.
Pontal P=22.5 m

-500000

25000000 1
200000001
1500000O
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Fig.ll: Esforço produzido no cabo de ligação
. (Hawser)
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Fig. 7: Esforço produzido no cabo 1
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Fig. 12: Erro produzido na estimação do esforço no Hawser
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Fig. 8: Erro produzido na estimação do esforço no cabo 1
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5 CONCLUSÕES
Esse artigo monstro uma metodologia de modelagem de
esforços de navios ancorados, utilizados em explotação de
petróleo (FPSO) , usando redes neurais artificiais.

Embora exista um modelo matemático, ele.é muito complexo,
por necessitar de parâmetros hidrodinâmicos provenientes de
ensaios eID' escala reduzida. Além disso a dinâmica do FPSO é
válida apenas em um modelo linearizado ao redor do .ponto de
equilíbrio. Uma rede neural permite a utilização de dados reais,
a independência de parâmetros hidrodinâmicos e a validade da
simulação em uma ampla faixa de operação.

Os resultados obtidos com o modelamento através redes
neurais artificias concordam com os dados' experimentais
mostrando a capacidade das redes neurais para modelar
sistemas que variam no tempo com alta precisão e confiável
resposta dinâmica .
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Resumo Os sistemas FH-CDMA propostos na literatura podem
ser representados por matrizes de transmissão e de recepção. A
regra de decisão que minimizá a probabilidade de erro de
mensagem no receptor é conhecida por lógica majoritária
(LM). Este artigo propõe a utilização de uma arquitetura de
rede não-paramétrica que apresenta algumas modificações no
algoritmo de treinamento para os mapas auto-organizáveis,
originalmente proposto por Kohonen, e verifica sua
aplicabilidade na verificação das operações de LM.

1 INTRODUÇÃO
Já há alguns anos têm sido realizados grandes avanços nas
pesquisas da área de Redes Neurais Artificiais (RNA's), tanto a
pesquisa teórica quanto a.pesquisa aplicada, têm demonstrado
avanços significativos [9, 13, 14]. As Redes Neurais Artificiais
constituem modelos matemáticos inspirados no sistema
nervoso biológico, que dentre outras propriedades, são capazes
de aprender pela experiência, generalizar exemplos e abstrair
características de um meio. Os elementos de processamento de
uma Rede Neural Artificial são os neurônios, cuja função de
transferência, geralmente, não-linear gera urna saída
respondendo à uma determinada entrada fornecida.

Também a área de sistemas de comunicações móveis tem
demonstrado grandes avanços [7, 11, 12]. Este trabalho
motivou-se na utilização das RN'A's para projeto de receptores
FH-CDMA. É apresentado um novo algoritmo de treinamento,
chamado PSOM [I], capaz de eliminar unidades de saída
redundantes para a arquitetura conhecida como mapa auto-
organizável de Kohonen (SOM - do inglês self-organizing
feature map) [10]. Em seguida, é apresentada uma introdução
aos sistemas FH-CDMA E finalmente, é feita uma aplicação da
rede de Kohonen para as operações de LM.

2 REDES AUTO-ORGANIZADAS
As arquiteturas auto-organizáveis, como propostas por [10],
geram mapeamentos de um espaço de dimensão elevada em
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estruturas cuja dimensão topológica é inferior à original. Estes
mapeamentos são capazes de preservar as relações de
vizinhança dos dados de entrada. Isto os torna interessantes
para aplicações em diversas áreas, como reconhecimento de
voz, análise exploratória de dados [8], e otimização
combinatória. O fato de que mapeamentos similares podem ser
encontrados em diversas áreas do cérebro humano e de outros
animais indica que a preservação da topologia é um princípio
importante pelo menos em sistemas de processamento de
sinais.

A redução de dimensão pode acarretar urna perda de
informação (a qual se procura minimizar) ou então pode levar a
uma transformação topológica da informação original (de
modo a explicitar relações não evidenciadas até então). Em
ambos os casos, o que se procura é preparar a informação
disponível para um processamento posterior, eliminando todo
tipo de redundância e apresentando a informação de forma que
ela possa ser diretamente manipulada.

Em termos de aplicação; foi verificado que a utilização de
estruturas do modelo de Kohonen com dimensão arbitrária Irias
fixa implica em limitações nos mapeamentos resultantes [3].
Um grande número de variações do algoritmo original, com o
objetivo de determinação de uma arquitetura mais adequada ao
problema a ser abordado, tem sido proposto na literatura. [3]
apresenta um mapa auto-organizável construtivo
treinamento supervisionado e não-supervisionado. E
apresentado um procedimento controlado de inclusão de
unidades (crescimento), . juntamente com procedimentos de
poda para a remoção ocasional de neurônios. [2] introduz um
método dinâmico de "divisão" de unidades que representam
mais de uma classe. São feitos comentários sobre
procedimentos de poda para a eliminação de unidades pouco
significativas, mas nenhum método é formaImente descrito e
suas propriedades não são analisadas.
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Figura 1: Arquiteturas típicas do SOM. (a)Mapa bidimensional de Kohonen, (b) Mapa unidimensional de Kohonen,

2.1 Mapa Auto-Organizável de Kohonen
(SOM)

Os mapas auto-organizáveis de Kohonen fazem parte de um
grupo de redes neurais chamado redes baseadas em modelos
de competição, ou simplesmente redes competitivas [8, 10].
Estas redes combinam competição com uma forma de
aprendizagem para fazer os ajustes de seus pesos.

Outra característica importante deste tipo de rede é que elas
utilizam treinamento não-supervisionado, onde a rede busca
encontrar sürrrilaridades baseando-se apenas nos padrões de
entrada. O principal objetivo dos mapas auto-organizáveis de
Kohonen é agrupar os dados de entrada que são semelhantes'
entre si formando classes ou agrupamentos denominados
clusters (veja figura 1 (a)).

Em uma rede classificadora há uma unidade de entrada para
cada componente do vetor de entrada. Cada unidade de saída
representa um cluster, o que limita a quantidade de clusters ao
número de saídas. Durante o treinamento a rede determina a
unidade de saída que melhor responde ao vetor de entrada; o
vetor de pesos para a unidade vencedora é ajustado de acordo
com o algoritmo de treinamento a ser descrito na próxima
seção.
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Durante o processo de auto-organização do mapa, a unidade
do cluster cujo vetor de pesos mais se aproxima do vetor dos
padrões de entrada é escolhida como sendo a "vencedora". A
unidade vencedora e suas unidades vizinhas têm seus pesos
atualizados segundo uma regra a ser descrita a seguir.

A figura 1 (a) e (b) apresenta arquiteturas típicas de um mapa
auto-organizável de Kohonen. ,considerando configurações de
vizinhança unidimensional e bidimensional. Além disso, dada
a dimensão, a quantidade de unidades ou neurônios de saída
pode ser arbitrada e mantida fixa, ou então definida
automaticamente pelo algoritmo de treinamento, como será
descrito mais adiante para o caso de vizinhanças
unidimensionais.

A quantidade de elementos de entrada depende do banco de
dados a ser utilizado no treinamento da rede. O grid de saída
pode ser de várias dimensões, com quantidade variável de
elementos
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Algoritmo de Treinamento

o algoritmo padrão de treinamento é apresentado
abaixo [8]:
1 . Inicialização e definições de parâmetros

• Inicialize os pesos \Vij.
• De f i na os parâmetros de vizinhança .
• Defina o s parâmetros de aprendizagem .

2 . Enquanto a c ondiç ã o de parada é falsa,
faça:
2 .1 . Para cada j calcule :

J
J

2 . 2. Encontre o índice J tai que D(l) seja
um mínimo.

2 •3 . j E Nc de J, e '<:/ i :
wij(novo) = wij(antigo) +á [Xi - Wij(antigo)]

2 . 4 . At ua l ize a taxa de aprendizagem
2 . 5 . Reduza o r aio de vi z inhança

3 . Fim.

o O O O O O O O O
NEj(Ne=4)

O O O O O Nc=3
O O O O

O O O O O c=2
O O O O

O O O Nc=!
O O o°8: O O O

O O O O OO
O O O O O O

O O O O OO O O
O O O O

O O O OO O O O O
O O O O O O O O O

(a)

Nc;;O NEj (Nc;;3)
{o [o lo (o) 01 o] o}

Nc=2 Nc=1

(b)

Figura 2: Vizinhos do nój, NEJ (Nc). (a) Estrutura Di-
dimensional. (b) Estrutura uni-dimensional.

A taxa de aprendizagem decresce lentamente com o tempo. A
formação de um mapa ocorre em duas fases:
• formação inicial da ordem correta
• convergência final

O raio de vizinhança Nc é importante para o processo de
atualização dos pesos. Como pode ser visto na figura 2(a) para
o caso bi-dimensional, os vizinhos de um n6 são definidos
dentro de uma região (quadrada, neste caso) onde o n6 j é o
centro do bloco. O caso uni-dimensional é apresentado na
figura 2 (b).

2.2 Procedimento de Poda para
Vizinhança uni-dimensional (PSOM)

Quando pensamos em eliminar unidades pouco relevantes de.
uma rede neural artificial, três questões básicas surgem
naturalmente:
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• existem efetivamente unidades em excesso?
• se existirem, quais unidades devem ser eliminadas e de

que forma?
• .como a rede deve comportar-se após a retirada de uma

unidade?

Ao longo desta seção pretendemos apresentar uma resposta
para estas perguntas.

Como mencionado anteriormente, este método tem por
objetivo reduzir a dimensão topol6gica do mapa gerado pelo
algoritmo de treinamento original , e suas aplicações podem
ser diversas , mas com ênfase em problemas de classificação
ou agrupamento de padrões.

O algoritmo de poda aqui apresentado permite a retirada de
unidades intermediárias através de uma análise de
sensibilidade ou da inclusão de um temo de penalidade na
função objetivo a ser minimizada.

Para as redes auto-organizadas em estudo, não existe um
critério de erro a ser minimizado, mas sim um critério de
distância a ser avaliado . Nosso objetivo é retirar unidades que
são pouco representativas. Para isso, é preciso saber quais são
estas unidades, se existirem. Definimos um vetor medida de
agrupamento (roiA) responsável por avaliar o grau de
representatividade de cada unidade de saída da rede. Aquelas
unidades cujas medidas de agrupamento MA são inferiores a
um determinado limiar (s) são retiradas uma-a-uma,
juntamente com todas as suas conexões.

Por outro lado, se uma determinada unidade de saída possui :
uma medida de agrupamento MA muito grande, um termo de
penalização ('t) pode ser adicionado à medida de agrupamento
desta unidade , aumentando a probabilidade de que outras
unidades possam classificar parte do conjunto amostral ,
evitando assim, excessos no processo de poda.

Ap6s avaliada a medida de agrupamento de cada unidade de
saída, e feita a poda de uma destas unidades (uma-a-uma),
alguns fatores devem ser considerados. Geralmente os
critérios de parada dos mapas auto-organizáveis são um limite
de iterações ou um valor mínimo do passo de ajuste (ex), nos
casos em que ex decresce durante o processo de aprendizagem.
O procedimento de poda deve ser um procedimento retardado,
ou seja, a rede é treinada da maneira usual durante algumas
iterações, e assim que o mapa apresenta uma topologia pré-
definida, inicia-se a eliminação de unidades cuja MA é
pequena. Toma-se óbvio, então, que ao retirarmos uma
unidade em fase adiantada do treinamento, o valor reduzido da
taxa de aprendizagem permitirá pequenos ajustes no vetor de
pesos. Este argumento evidencia a necessidade de uma
reinicialização do valor do passo (ex) e do raio de vizinhança
Nc sempre que uma unidade for retirada.

A poda implica na retirada da unidade e reinicialização dos
parâmetros de treinamento, tendo como condições iniciais, por
exemplo, o estado anterior.do processo. O aproveitamento do
resultado obtido pela rede antes do. processo de poda, toma
intuitiva a idéia de que o algoritmo proposto (PSOM) seja
sempre superior ao algoritmo padrão (SOM) para a mesma
arquitetura final e mesmos parâmetros comuns, como ex e <x"'i..
caso o critério de parada seja <x"'in.

A condição de parada sugerida é um valor mínimo (exmin) para
a taxa de aprendizagem (ex).
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é enviada através do canal utilizando-se uma seqüência de L
sinais FSK. Esta seqüência FSK pode ser representada como
entradas de uma matriz de Q linhas e L colunas [6]. A duração
de cada um destes sinais é o tempo de chip (cada entrada da
matriz) de duração T segundos. .

Como exemplo. para um sistema com Q =7 e L = 3, a matriz
de transmissão da figura 1, corresponde a mensagem do
usuário igual a x=( 3 , 3, 3 ) e o endereço do usuário igual a
a=( 4, 5, 6 ), resultando em uma palvra-c ódigo
y =li+x=( 0, 1, 2 ). Note que neste caso, a palavra-código
de endereço a foi deslocada ciclicamente de 3 passos
(operação de adição m ôdulo-?).

desta seção, os sistemas de endereçamento propostos por
[4.5] são apresentados como proposição para as matrizes
tempo-freqüência da seqüência de salto em freqüência (FH).

A figura 3 mostra o diagrama de blocos do transmissor.multi-
nível FH-CDMA. O usuário gera a seqüência Q - âria de
mensagem, x, de comprimento L. Um endereço li, também
de comprimento L, é adicionado à mensagem do usuário
(componente a componente). A palavra-código resultante

A freqüência FSK transmitida pode ser afetada por M <Q
seqüências de outros usuários interferentes e também por
desvanecimentos e ruídos . Neste trabalho, considerou-se
apenas a interferência de outros usuários na seqüência FSK
transmitida.
O receptor consiste numfrequency-dehopper, que extrai o

endereço da seqüência FSK recebida, segu ido de Q detetares
de energia. Durante L intervalos de chips, as saídas dos
detetores são comparadas com um limiar e é feita uma decisão
relativa à presença ou ausência da freqüência correspondente.
A figura 4 mostra o diagrama de blocos do receptor multi-
nível FH-CDMA.
Um receptor de lógica majoritária (LM), maximiza

max p(;:] Ym)' m = 0, 1, 2, ''', M -1, (2)
m

(1)Y=li+x,

onde Ym , m = 0, 1, 2, " ', M -1, são todos as M possíveis
matrizes transmitidas pelo usuário que está ' sendo
decodificado.
Portanto, o receptor de máxima verossimilhança, pode ser

implementado através de um receptor de LM: escolha y
corno a palavra-código transmitida (matriz) se ele possui mais
coincidências com a matriz recebida do que r (:t: 'J) [6].
Como exemplo, para um sistema com Q = 7 e L = 3, um

usuário interferente contribui com a palavra-código resultante
Yl = ( 3, 0, 2 ), que interfere em apenas urna posição na
palavra-código de um segundo usuário com Y2= ( 0, 1, 2 ) .
Para decodificação da mensagem transmitida do usuário de
endereço li =( 4, 5, 6 ), basta subtrair YI e Y2 do
endereço a (operação de subtração módulo Q). Isto resulta
em uma nova matriz Y*. Aplicando a regra de decisão por
lógica majoritária verificamos que a mensagem transmitida
pelo usuário é x = ( 3, 3, 3 ). O efeito da interferência
entre usuários pode ser visualizado na matriz de recepção da
figura 4 (efeito de desespalhamento na matriz Y* ) .

Algumas das desvantagens do método proposto são a
quantidade de parâmetros a serem arbitrados e um processo
que inicia com uma arquitetura grande e tenta reduzi -la
durante a adaptação.

o parâmetro Sé um valor percentual, ou seja, se uma .unidade
não representa nem s% do conjunto de dados , estão ela pode
ser retirada . Se a distribuição do conjunto de dados a ser
utilizado é conhecida, então é sugerido que a metade do valor
percentual da classe menos representativa do conjunto seja
utilizada. Caso não saibamos nada a respeito dos dados de
treinamento, geralmente são utilizados valores baixos como
0.5% ou 1% para o parâmetro S, de forma que a rede não
perca a capacidade de representar todas as classes possíveis.
inclusive as menos representativas.

Para conjuntos amostrais pequenos, com até algumas dezenas
de amostras, o número de saídas inicial da rede pode ser
tomado como sendo igual ao número de amostras disponíveis,
ou seja, m = N; pois não é possível que existam mais do que N
elementos distintos em um conjunto contendo N dados. Se o
conjunto de dados é grande, esta estratégia é pouco
recomendável devido ao esforço computacional do início do
processo de treinamento, mesmo contando etapas de poda.

Neste trabalho foi considerada a aplicação do método de poda
apenas para o caso de vizinhanças unidimensionais.

Algoritmo de Treinamento
O algoritmo PSOM de treinamento segue abaixo :

1. Inicialização e d e f i n içõe s de parâmetros
• Inicialize os p esos Wij.
• Defina o s p a râme t r o s de vizinhança,
aprendi zagem, p enalização e poda (Ç).

• Defina o númer o mínimo d e s a í d a s (rnrnin) e
o retardo (ret)

2 . Enquanto a c ondição de parada é f alsa,
faça:
2.1. Para cada j calcule:

D(j) =argmin{ Ih -Xiii J
}

2 . 2 . En contre o índice J tal que seja
um mínimo.

2.3 . . Incremente o componente MA
correspondente a J

2 .4. j E Nc de J, e T;;I i:
wij(llovo) = wij(alltigo)+á [Xi - wij(alltigo)]
2.5. At u a l i z e a taxa de aprendizagem
2.6. Se (m > rnrnin) & (nep > ret)
• Então, retire a unidade que classifica

menos que çamostras, faça a = ao e Nc =
Nco'

• Senão, mantenha todas as unidades
2 .7. Se MA(k) é grande, penalize-o com o'

parâmetro
2 .8. Reduza o raio de v i z i nh a n ç a

3 . Fim.

3 SISTEMAS FH-CDMA (FREQUENCY
HOPPING - CODE DIVISION MULTIPLE
ACCESS)

Na primeira parte desta seção é apresentado o detetor
incoerente FH-FSK (Frequency Hopping - Frequency Shift
Keying) proposto pelos laborat órios Bell, como uma das
possíveis técnicas de espalhamento espectral do sinal digital
celular utilizando a modulação FSK [6]. Numa segunda parte
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Einarsson sugere que o m -ésimo usuário gere uma seqüência
Q -âria de mensagem, Xm , de comprimento L (L <Q). Um
endereço ãm , também de comprimento L, é adicionado à
mensagem do usuário (componente a componente). Todas as
operações binárias consideradas a partir daqui são sobre um
campo de Galois GF(Q). A palavra-código resultante

(3)

é enviada através do canal utilizando-se urna seqüência de L
sinais FSK. A duração de cada um destes sinais é o tempo de
chip, A equação 3 difere da equação 2, no sentido de que os
endereços a da equação 2 podem ser qualquer seqüência. Por
outro lado, a equação 3 sugere um endereçamento que
rninirnizaa probabilidade de erro.
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4 REDE DE KOHONEN PARA AS
OPERAÇÕES DE LÓGICA
MAJORITÁRIA

Urna Rede Neural não-paramétrica de Kohonen poderá ser
obtida, utilizando corno padrões de treinamento, as amostras
dadas pela figura 5, com Q=7 e L=3. Para este sistema, é
exigido urna arquitetura de rede conforme mostra a figura l(b)
com Q=7, ou seja, 7 neurônios na camada de saída.

As conexões dos chips da matriz recebida (entradas) aos
neurônios de entrada da rede são feitas através dos pesos
sinápticos. A matriz de pesos sinápticos W para o sistema com
Q=7 e L=3 tem dimensão 21x7 (21 linhas e 7 colunas). Esta
dimensão está relacionada com o número de entradas da rede
igual a 21 e com o número de neurônios de saída da rede igual
a 7, que é determinado automaticamente pelo algoritmo
apresentado. A matriz W obtida no treinamento é mostrada na
figura 6.
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..:0.033 - 0.033 - 0.033 0.198 - 0.033 - 0.033 - 0.033
- 0.033 - 0.033 - 0.033 - 0.033 - 0.033 0.198 - 0.033
-0.033 -0.033 -0.033 -0.033 -0.033 0.198 -0.033
- 0.033 . - 0.033 - 0.033 - 0.033 - 0.033 0.198 - 0.033
0.198 - 0.033 - 0.033 - 0.033 - 0.033 - 0.033 - 0.033
0.198 - 0.033 - 0.033 - 0.033 - 0.033 - 0.033 - 0.033
0.198 - 0.033 - 0.033 - 0.033 - 0.033 - 0.033 - 0.033
-0.033 -0.033 -0.033 -0.033 0.198 -0.033 -0.033

w= -0.033 -0.033 -0.033 -0.033 0.198 -0.033 -0.033
- 0.033 - 0.033 - 0.033 - 0.033 0.198 - 0.033 - 0.033
- 0.033 - 0.033 0.198 - 0.033 - 0.033 - 0.033 - 0.033
- 0.033 - 0.033 0.198 - 0.033 - 0.033 - 0.033 - 0.033
- 0.033 - 0.033 0.198 - 0.033 - 0.033 - 0.033 - 0.033
- 0.033 0.198 - 0.033 - 0.033 - 0.033 - 0.033 - 0.033
- 0.033 0.198 - 0.033 - 0.033 - 0.033 - 0.033 - 0.033
- 0.033 0.198 - 0.033 - 0.033 - 0.033 - 0.033 - 0.033
-0.033 -0.033 -0.033 -0.033 -0.033 -0.033 0.198
- 0.033 - 0.033 - 0.033 - 0.033 - 0.033 - 0.033 0.198
- 0.033 - 0.033 - 0.033 - 0.033 - 0.033 - 0.033 0.198

Figura 6: Matriz de pesos sinápticos obtida no
treinamento de uma Rede Neural paramétrica de Kohonen

com Q=7 e L=3.

Observando a matriz de pesos ' sin ápticos W, verificamos que
'neste treinamento, a primeira coluna da matriz W (primeiro
neurônio da camada de saída da rede) é responsável pela
classificação da terceira mensagem treinada. A segunda
coluna da matriz W é responsável pela classificação da sexta
mensagem treinada. E assim por diante. Devido ao caráter
auto-organizado da rede, ao refazer o treinamento,
encontraremos uma nova matriz W e muito provavelmente, o
primeiro neurônio da camada de saída não será mais o
responsável pela classificação da terceira mensagem.

Analisando o resultado do treinamento da matriz de
pesos sinápticos W notamos que todas as entradas da rede
estão conectadas aos neurônios de saída, pois não existem
valores nulos na referida matriz. Se substituirmos os valores
.positivos da matriz de pesos sinápticos por um e os valores
negativos por zero, ou seja, efetuarmos uma decodificação
linear da matriz de pesos resultante, o desempenho em termos
de probabilidade de erro da rede não é alterado. Isto se deve
ao fato de que a regra de atualização dada pelo algoritmo para
a rede auto-organizada de Kohonen (passo 2.1 das seções 3.1 e
3.2),

D(j)= L(wij _x;)2,
;

(I 5, j5,Q e 15, t« Q.L),
encontre o índice J tal que D(J) seja mínimo,

implementa as operações de distância Euclidiana entre o vetor
de entradas X e a i-ésima coluna da matriz de pesos sinápticos
W. Portanto, para este treinamento se a quarta coluna da
matriz Wapresentar a menor distância Euclidiana em relação a
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um determinado padrão de teste, decodificaríamos como
sendo enviada a primeira mensagem (ver figura 6) .

5 CONCLUSÕES
Verificou-se que o algoritmo de poda (PSOM) apresentado
para os mapas auto-organizáveis de Kohonen é capaz de
encontrar uma arquitetura mínima representativa do problema
a ser tratado.

Além disso, verificou-se também que a RNA não-paramétrica
de Kohonen constitui uma forma de efetuar o cálculo para os
valores de p; (t s i :5Q), efetuando assim as operações de
lógica majoritária.
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2.0PERATIONS' SYSTEM OVERVIEW

Figure I shows that, during the test phase, beside each point,
two numbers are written. The fírst number indicates lhe
moment (in minutes) the person walks over lhe point location.

A neural network approach was chosen for the development of
this system for two reasons. The fust one is lhe robustness
demonstrated by neural networks in the pattern recognition
field. The second one is that neural networks, once trained has
a very quickIy, quite immediate, response in recognizing tasks.
This quick reaction is very important when the security of an
apartment or building is at risk.

Figure 1. On line trajectory recognition. Near each point
the first number indicates the instant and the second the

identification made by the neural network.
The second is the code of the most probable person walking
over that point according to lhe neural network. The neural
network guess is given online, and is corrected when more
points of each trajectory are given. For that reason lhe neural
network guess is refined during lhe course of the trajectory.
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A simuIation was done for evaluating lhe possibilities of lhe
above described system. In the simulation, different
trajectories are input using lhe mouse over a house sketch. The
program was previously informed about lhe identity of the
persons that perambulates according to each trajectory. Each
trajectory is associated to lhe identity of each waIker by
training a neural network. After training, the performance of
the system is tested by using other trajectories similar to the
training ones. This ís also done by inputting , using the PC
mouse, lhe sequence of points of lhe new trajectories.
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Keywords: Security systems, neural networks, . trajectory
generator.

Burglar aIarms are a common item in many houses of several
countries. They allow the owner to program the system in order
to connect or disconnect sensors installed in several parts of the
house in a determined timctable. The most common types of
sensors are infrared motion detectors, doors and windows
opening detectors and glass break detectors. When one
entrance is violated these system immediately communicates
the event to a central alarm station or, alternatively, by phone,
to the own user. Unfortunately, due to lhe inaccuracy of some
sensors many of these events are false alarms that, in the long
run, makes lhe operator insensible to posterior reaI ones.
During lhe last years many of these sensors have become much
more sophisticated, and are capable of swelling and shrinking
their sensitivity to overcome problems like temperature
fluctuation, movement of littIe animaIs like birds or squirrels,
or accumulation of dust in the sensors. Despite of these
improvements, their robustness and smartness are far fro
most of users' expectations. A persons' trajectory recognizer
embedded in lhe systems' board would be able to use sensors'
information not onIy for giving lhe remote operator an
information about lhe presence of a person at home but also an
information about lhe identity of that person. In other cases it
would be able to monitor baby-sitters positions with respect to
lhe babies, in the case they are suspects of doing an
unprofessionaI, or potentialIy dangerous job with the children.
At present many parents are very much concerned about this
problem that have had an important place in the media[l] .

1.1NTRODUCTION

Abstract: Most security systems are not able to identify the
different ways peopIe walk around inside a building. Moreover
infrared detection systems lacks reliability and usually are
triggered by spurious events Iike heaters, animais, etc. The
need of having a more robust and selective security system
have led us to propose a neural network based security system
that is able to rapidly detect a possible intruder with a
minimum computational effort so that lhe system could be
embedded in a cheap electronic board. Our system is composed
of lhe next modules: a) A path generator b)A SOFM
competitive network and c) A Widrow -Hoff pattern
associator.
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3.MAIN MODULES 4. PERFORMANCE ASSESSMENT
Figure 2 shows the main modules that form the trajector
, recognizer.

QI QTrajcctories Q
Trajectory Classification
Generator

. (SOFM)

Cíass
Labelling

(Linear
Network)

In this section lhe system is trained to evaluate its performance
in two different situalions which are the cause of man
people's concern nowadays : burglary and baby-sitter
supervisiono Four different volunteers were invited to sit in
front of the cornputer and draw several trajectories using the
mouse . Each volunteer inputted tive trajectories for the case
of burglar detection and four trajectories for baby-silter
supervisiono Each trajectory consisted in 10 points with an
interval of one minute between successive positions.

Figure 2. System's main modules

3.1 Trajectory generator.
This module saves every position of the trajectory givíng
more importance to the latest ones. This ís accomplished by
altering the values of a certain matrix T. This matrix reflects
the status of a grid of sensors, each of them situated in a
position (i,j). Without any person perambulating the place this
matrix is zero . This matrix is filled along time, summíng a
value of I to the coordínate of the matrix that reflects the
person's position at that moment. When a person is quiet , a
value of I is added many times to the element of the matrix
corresponding to the person 's location. We use the hypcrbolíc
tangent in the equation for avoiding values bigger than 1 in the
matrix. We have also placed a fading factor ç , typically ç
=0.8, that multiplíes the whole matrix T at instam l-I for
obtaining matrix T at time t. These explanations are
summarized in the next iterative equalíons:

T.t==!J =O
I,)

T.t .=ÇT.t-:1 .O<ç <I
I,) I.)

T(i(t).j(t))= lanh(T(i(t ),j(t )}t-I)

In this way we obtaín a trajectory in whích the last point is I
and previous points have smaller values.

3.2 Trajectories classification
Once we have generated the trajectories, this module classifies
thern into several clusters according to a distance criteria. The
classification was obtained by means of a SOFM (Self
Organizing Feature Map) [2)[3] neural network. The number of
neurons used in the SOFM competitive layer is, at least, equal
to the number of ways we would like to classify persons'
trajectories. This is because one type of person can
perambulate dífferently in different situations . For example, a
burglar can enter a housc in very different ways. Therefore lhe
types of trajectories are not always equal to the different types
ofpersons.

3.3 Class labeling
In order to correcl\y associate various clusters of trajectories to
the same person we use a Widrow-Hoff [4] mie based neural
network. We have selected this model instead of more
complicated ones because patterns exiting SOFM network are
orthogonal. Mapping orthogonal inputs into any kind 01'
outputs is a relatively simple task for which a Widrow-Hoff
mie based neural network is sufticient.
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4.1 Application to burglars' trajectories
identification
Each volunteer imagined five types of trajectories belonging to
the next types of person entering the house:

1. A mother

2. A grandfather

3. A child.

4. A house rnaid

5. A burglar

The SOFM net was trained repeating the training set (5x5
patterns) 2000 times .

After training, another 6 different volunteers were invited to sit
in front of lhe computer and enter testing patterns to asses
system's performance. Each person entered one testin g
lrajectory for each of lhe above tive categories.

4.1.1 Wrong identification rate along time.

As was explained in section 2 each trajectory is forrned by ten
points corresponding to ten successive minutes. When clicking
any one of them , the neural network guess the identity of the
person until that time. When clicking the initial points of the
trajectory, the percentage of wrong identifications is high, but
when more points are inputted the identification is more
accurate. This fact is represented in Figure 3 in which each row
corresponds to any of the tive type of persons entering the
house and each column to lhe minute in which the recognition
attempt was done by lhe network. As it can be seen the number
of wrong identifications diminish with the passed time and , in
the case of the identification of the burglar (row 5) the
percentage of errors is very low from the very beginning.

Figure 3. Identification error during each type of person's
trajectories.



40. SBAI- Simpósio Brasileiro de Automação Inteligente , São Paulo, SP, 08-10 de Setembro de 1999

4.1.2 Correlation rate between identifications.
This measure allows us to know if the identification of any of
the patterns has a bias towards other, for example identifying a
burglar when the maid was entering the house. As can be seen
in figure 4 only auto -correlations without any significant bias
was detected. Therefore lhe probability of false alarms biased
in a certain direction is minimal ,

Figure 4. Correlation between errors in'persons
identification.

4.2 Application to baby-sitter supervisiono
In this case lWO trajectories are input by each volunteer: one
corresponding to lhe baby sitter and one to lhe baby. Each
volunleer imagined 4 situations:

1. Baby sitter near baby

2. Baby sitter seeing TV and baby playing in room.

3. Babysitter seeing TV and baby sleeping in roa

4. Baby sitter preparing meal.

4.2.2 Correlation rate among identifications.
As it happens in lhe other case no significanl bias between
identifications was detected .

Figure 6. Correlation between errors in babysitter
supervisiono

5. CONCLUSSIONS

In this paper we presented a neural network based intruder
detection system, capable of perfonn monitoring tasks, as
supervising baby-sitters' work. It consists of three modules.
The first one keeps lhe track of the moving person, the second
c1assifies lhe differenl tracks, and the third associates each one
of the classes to the person that produces them. The detection
error rale diminishes through time, when each person's track
becomes longer in both burglar and babysitters monitoring
operations. In both systems the probability of an error bias,
namely to produce lhe same error over the same type of
pauern, is not significant.

6. REFERENCES

The SOFM net was trained repeating lhe training set (4x4
patterns) 2000 times.

After training, another 7 different volunleers were invited to si!
in front of the computer and enter testing patterns to asses
system's performance. Each person enlered one testing
trajectory for each of lhe above four categories.

4.2.1 Wrong identification rate along time
In this case the percentage of errors is more uniforml
distributed mainly to lhe fact of not having an initial position
for each trajectory . Despite of this, in the last minutes the
percenlage of errar in identifícation is quite low.

Figure 5. Identification errors for babysitters monitoring
task.

158

[I]

[2]

[3]

[4]

SafeSiuers http://www.safesittcr.org/

Kohonen T., 1990, The Self-Organizing Map . Proceedings of
lhe Institute of Electrical andlilectronics Ellgineers,78:1464-
1480

Kohonen T., 1982, Self-organized formation of topo1ogical1
correct feature maps. Biological Cybernetics 43:59-69

Widrow,G.,& Hoff, M.E., 1960, Adaptive switching circuits.
Institute of Radio Engineers, WeSlem Electronic Show and
Convention, Convention Record, Part 4, 96-104.



40. SBAI- Simpósio Brasileiro de Automação Inteligente, São Paulo, SP, 08-10 de Setembro de 1999

PROPOSTA PARA CONTROLE AUTOMÁTICO DE PROCESSOS INDUSTRIAIS
POR REDES NEURAIS E LÓGICA FUZZY.

Luís Caldas* e Alessandro La Neve**

Depto de Engenharia Elétrica
Faculdade de Engenharia Industrial - FEl
Av. Humberto de A. C. Branco, 3972

São Bernardo do Campo - SP - CEP 09850-90 I
Telefone: (011) 419-0200 - r.21O- FAX (011)419-5994
Email: *lucapel@uol.com.br ; **alaneve@ccLfeLbr

Resumo O maior desafio na implementação de um controle
automático de um processo industrial está na sintonia dos
parâmetros do controlador e também de conseguir separar as
influências das perturbações que podem se comportar de
maneira oposta obrigando o controlador a ações indevidas. É
apresentada uma proposta de solução de um sistema de
controle composto de um controlador adaptativo inverso e um
cancelador de perturbações. A implementação do sistema de
controle é feita por redes neurais e lógica fuzzy. Para o
controlador adaptativo inverso, a modelagem é feita através
dos dados reais de entrada e saída do processo e para o
cancelador de perturbações, a modelagem é feita através de
dados randômicos de saída do processo obtidos pela aplicação
de um ruído branco. A aplicação do controlador adaptativo
inverso em série com o processo permitirá, a menos das
perturbações, que a resposta de saída seja exatamente igual ao
comando aplicado na entrada . A aplicação do cancelador de
perturbações inversamente à entrada do sistema de controle ,
permitirá a eliminação destas perturbações.

Palavras-chave: Redes neurais, lógica fuzzy, controle
adaptativo , controle.

Abstract It is here presented a proposal for the solution of a
complex control system of an inverse adaptive controller and
perturbations suppressor. The control system implementation is
done through neuro-fuzzy logic. Real input and output data of
the process were used for modeling the adaptive controller . The
inverse adaptive controller used serially in the process assures
a perfect correspondence of the output response in relation to
its equivalent input.

1 INTRODUÇÃO
A modelagem do sistema de controle, foi desenvolvida usando
uma tecnologia conhecida como soft-computacional (Jang et
alii, 1997; Jarnshidi et alii, 1997). Nos controladores
convencionais, quando se conhece a função de transferência do
processo, o ajuste dos seus parâmetros para um determinado
ponto de operação é uma tarefa conhecida (Houpis et alii,
1997; Coughanowr et alii, 1965; Millan, 1983). O maior
problema na sintonia dos parâmetros de atuação do sistema de
controle é a robustez (Dote, 1996), primeiro devido a faixa de
atuação do controle, e segundo devido as 'exigências do
processo sob as influências das perturbações intrínsecas. Na
prática, a faixa de atuação do controle deve ficar numa escala
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de I a 10, mesmo sob a influência das não linearidades do
processo . Um exemplo típico das perturbações se observa nos
laminadores (Grimble et alii; 1986; Mornas et alii , 1997) , onde
as perturbações de medição e do processo são representadas
pela variação da espessuraoudureza do material de entrada, que
variam a cada passe na laminação, como pela excentricidade
dos cilindros de apoio. Através da tecnologia disponível no
soft-computacional e utilizando-se uma rede neural com lógica
fuzzy, ou neuro-fuzzy (Tsoukalas et alii, 1997; Kosko , 1992;
Kosko, 1997; Kasabov, 1996; Cox, 1994; Pedrycz, 1989),
pode-se implementar um controlador adaptativo inverso
(Widrow et alii, 1997), pela modelagem da função inversa de
transferência do processo . Seguindo-se a mesma metodologia
pode-se implementar também o modelo inverso para o
cancelador das perturbações.

O processo de modelagem se baseia na implementação de uma
rede neural adaptativa a partir de um conjunto de pares de
dados de entrada e saída, que representam a seqüência da
dinâmica do processo. O objetivo do modelo da rede neural é o
de se aproximar ao máximo da dinâmica do processo. O
encontro do ponto ótimo do modelo se dá por passos, pelo
ajuste 'interno dos parâmetros da rede. A diferença entre a
referência e o modelo é definido como erro medido.

A obtenção do modelo adaptativo inverso de um processo
significa obter sua função inversa de transferência. O modelo
inverso e adaptativo se obtém pela inversão do modelo direto e
pela atualização contínua durante o processo dos parâmetros da
rede neural. O controlador adaptat ivo inverso responde
inversamente à aplicação de uma referência de entrada de
acordo com o estado atual. Este sinal de saída do controlador,
que é o inverso da sua resposta dinâmica, é aplicado à entrada
do processo, o resultado é a obtenção na saída do processo do
próprio valor de referência de entrada .

A área de modelagem fuzzy aborda vários tipos de modelos e
usa vários conceitos da teoria fuzzy, O modelo fuzzy escolhido
é baseado na combinação dos modelos Sugeno e Tsukamoto,
(Jang et aUi, 1997; Jamshidi et alii , 1997), que estima
simultaneamente as funções de pertinência do antecedente e
parâmetros do conseqüente do modelo fuzzy, com regras
lineares no conseqüente que representam modelos lineares e
locais do processo. Para a modelagem do controlador (Lee,
1990; Lin, 1991; McCusker, 1990; Menozzi , 1996; Tang,
1987), tendo-se informações consistentes e suficientes a
respeito do comportamento dinâmico do processo, é possível se



Figura I - Mostra a arquitetura ANFIS .

O algoritmo ANFIS identifica o conjunto de parâmetros,
através da regra de aprendizagem híbrida, combinando a regra
conhecida como "backpropagation", onde o ajuste dos pesos se
dá segundo o gradiente decrescente. Esta técnica é utilizada
para a otimização de funções, onde o tamanho do passo varia
no processo de minimização, a fim de alcançar a
convergência: este método é conhecido como dos mínimos
quadrados.

Regra 1 : Ifx é AI and y é B" thenj) =p J X + qI Y + rI

Regra 2: If x é AI and y é B2, then!2=P2X + q2Y + r2

Camada 1 Cada nó i nesta camada é um nó adaptativo com a
função nó sendo :

Ou =J.LAi (x ), para i =1,2 ou
Ou =J.LBi · 2 ( Y), para i =3, 4, onde x ( ou y ) é a entrada para o
Nó i e A i (ou B ; . 2 ) é a variável Iingüistica (tais como
"pequeno" , "grande" associado a este Nó, onde Ou é o grau de
pertinência do conjunto fuzzy A ( = AI> A2• B I .. ou B2 ) e
especifica o grau para o qual uma dada entrada x ( ou y )
satisfaz ao quantificador A. Aqui a função de pertinência para
A pode ser uma apropriada função de pertinência
parametrizada, tal como a função generalizada do tipo "Sino".

/lA ( X ) = li ( 1+ I x - Cj / ai I 2b, onde { a., b., Cj } é o conjunto
parâmetro. Como os valores destes parâmetros se alteram, a
função "Sino" varia de acordo, exibindo várias formas de
funções de pertinência para o conjunto fuzzy A.
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estimar melhor os parâmetros de ajustes da sintonia do modelo.
Dessa forma é possível simplificada a fase de aprendizagem,
que em muitos casos não é uma tarefa muito simples, pois o
processo pode não tolerar tentativas de ajuste dos parâmetros
ou erros significativos em operação. Quanto ao tratamento das
não linearidades do processo, o que altera a resposta do
controlador e das condições atuais da máquina (tais como
temperatura, viscosidade, pressão interna, etc.) , o modelo
deverá ir se afinando durante o processo. Esse tipo de sintonia
automática no modelo é uma realimentação conhecida como
feedforward (não realimentada diretamente a entrada do
processo). Para a modelagem do cancelador de perturbações, o
método é similar ao usado para o controlador, conhecendo-se
as suas fontes de origem, pode-se filtra-Ias através da
implementação de um modelo cancelador cujos dados devem
ser coletados do processo, conforme será exposto no item 6. No
caso dos laminadores, uma das perturbações significativas é
devido à excentricidade dos cilindros de apoio, que é função da
rotação. Neste caso , a parti r de dados estatísticos, é possível se
obter a modelagem de um filtro adaptativo e inverso , e aplica-
lo à entrada do sistema de controle para o cancelamento desta
perturbação . As modelagens tanto do bloco controlador
adaptativo como do bloco cancelador das perturbações deverão
ser separadas como propõe (Widrow et alii, 1996). Outras
perturbações poderão sofrer o mesmo tipo de tratamento, mas
cabe enfatizar que a grande vantagem na modelagem separada
dos blocos é a de não alterar a função de transferência final do
sistema. Isto é justamente o contrário da abordagem usada nos
controladores convencionais, que utilizam o processo de
realimentação, para o controle e atenuação das perturbações, o
que inevitavelmente altera a função de transferência final do
sistema de controle. Tanto o controlador da dinâmica do
processo, bem como o cancelador do ruído e perturbações do
processo possuem abordagens preditivas para a tomada de
decis ão, o resultado obtido nas simul ações realizadas mostra
uma acentuada melhoria no desempenho em relação aos
modelos de controladores do tipo linear quadrático gaussiano
(LQG) implementados com realimentação por filtro estocástico
Kalman (Grimble et alii, 1992). A proposição é implementar
um sistema de controle de processos com um controlador
adaptativo inverso para a dinâmica do processo e um filtro
cancelador adaptativo inverso das perturbações.

2 TECNOLOGIA EMPREGADA
Os parâmetros nesta camada são referidos como parâmetros
premissa.

A tecnologia empregada na implementação do controlador
neuro-fuzzy é baseada na identificação e aprendizado. O
modelo de controlador é baseado em ambos os modelos fuzzy
de Sugeno e Tsukarnoto, o ANFIS - (Adaptive Neural Fuzzy
Inference System) ou Rede Adaptativa baseada no Sistema de
Inferência Fuzzy (Jang et alii, 1997). É uma regra de
aprendizagem híbrida muito efetiva na modelagem dos
processos de controle. A arquitetura ANFIS como mostrada na
figura 1, é equivalente ao modelo de primeira ordem fuzzy
Sugeno e tem duas entradas com nove regras, onde cada
entrada possui três funções de pertinência associadas. Seu
espaço de entrada bidimensional é particionado dentro de nove
regiões fuzzy em superposição, cada das quais são governadas
por regras if-then, onde a parte conseqüente especifica a saída
dentro desta região. O ANFIS pode implementar um
mapeamento altamente não linear, que consiste de regras fuzzy
que são mapeamentos locais ao invés de um global.

Camada 2 Cada Nó nesta camada é um Nó fixo rotulado TI,
cuja saída é o produto de todos os sinais que chegam :

Cada nó de saída representa o peso da regra acionada. Em geral
qualquer dos operadores T-norm que realizam a operação AND
pode ser usado como a função Nó nesta camada.

Camada 3 Cada Nó nesta camada é um Nó fixo rotulado N. O
iésimo Nó calcula a razão do iésimo peso da regra acionada
pela soma de todos os pesos das regras acionadas.

0 3. ; = w j fi =W 1/ WI + W2 , i = 1,2.

Por conveniência, saída desta camada são chamadas de Peso
em ação normalizado.

Camada 4 Cada Nó i nesta camada é um Nó adaptativo com a
função Nó :
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'VrJ' .. .

Figura 4 - Diagramade bloco na fase de aplicação.

Para uma ' ilustração efetiva, o exemplo a seguir, mostra a
implementação de um processo através de um ANFIS, a partir
dos pares de dados conhecidos. Os pares de dados entrada e
saída foram coletados de um processo real, levantados no
sistema de acionamento do aperto hidráulico do laminador a
frio de chapasplanas do tipo quádruo (Controle Automático de
espessura - AGC).

10

Caso 1 : Suponha que o processo é descrito por uma equação
dinâmica desconhecida e que y(k) e u(k) representam o estado
e a ação de controle, respectivas no instante k. Para o
delineamento do modelo, o processo parte de uma suposição
inicial onde a dinâmica do processo é desconhecida e o
objetivo é construir um modelo ANFIS. Este deverá ter o
mesmo comportamento do processo para uma mesma ação de
controle u(k), conhecendo-se o par de dados de entrada [y(k),
y(k+l)], conforme é mostrado na figura 4. Para o treinamento
do modelo necessita-se do conjunto dos pares de dados
provenientes ou da experiência do operador ou da estatística. A
figura 5 mostra os pares de dados {u(k),x(k)}, obtidos do
laminador, através de algum mecanismo de aquisição e que
serão utilizados para o treinamento do modelo.

Camada 5 O único Nó nesta camada é um nó fixo rotulado
como L, o qual computa a saída, sobretudo como a somatória
de todos os sinais que chegam :

onde w 1 é peso normalizado da regra acionada da camada 3 e
{P i, qj , ri} é o conjunto parâmetro deste Nó.

Parâmetros nesta camada são referidos como parâmetros
conseqüentes.

Para a implementação do modelo inverso de controle em
malha aberta, considere as figuras 2, 3 e 4. A figura 2 é um
modelo geral de um processo de controle, sendof o processo, li
a variável ação de controle, x(k) e x(k+1) representam os
estados presente e futuro do processo.

3 CONTROLE INVERSO NEURAL

Saída =Os. j = L W i fI =L i w;f i / L iW j

i

Dispor a prior da informação sobre o comportamento do
sistema, ou por exemplo, da função de transferência, é uma
vantagem na sintonia do controiador convencional. O objetivo
do controlador é ter controle sobre a saída para um valor
desejado de entrada. O modelo implementado, configurado
como sendo o inverso da função de transferência do processo,
permite que o sistema de controle "siga" a entrada. O
comportamento dinâmico deste modelo, chamado de
controlador, é o resultado da função de transferência invertida
do processo. Como vimos, a rede neural pode ser utilizada para
modelar a função de transferência do processo, mas a condição
básica é que sistema tenha um inverso.

Figura 2 - Diagrama de bloco do "processo"

A primeira etapa é a de se obter os paresde dados entrada e
saída do processo, ou seja, x(k) e x(k+I). A segunda etapa
consiste em obter o modelo equivalente da dinâmica do
processo. Ela corresponde à fase de treinamento, como
mostrado na figura 3. O processo de modelagem termina
quando o erro médio quadrático (Cu) é mínimo. O resultado
.obtido é um modelo com o mapeamento muito próximo à
dinâmica do processo.

Figura - Diagrama de bloco 'na fase de aprendizagem.

A fase de aplicação é mostrada na figura 4 e o modelo obtido
na segunda etapa é invertido e colocado em série com o
processo, afim de que o valor de saída seja igual ao valor
desejado de entrada ou seja: x(k+l) = xd(k+I).

. .
o." .

-;; . ' " J '

o , 2 .3 .. 5 6 7 a o 10
Tempo

Figura 5 - Dados para treinamento do controle inverso u(k) e
y(k).

A figura 6 mostra a plotagem do treinamento dos dados y(k+l )
e y(k). .

,.

Figura 6 - Distribuição dos dados para treinamento.

A figura 7 mostra o resultado final após o treinamento dos
dados, o erro final, comparando a entrada e o modelo ANFlS
para 50 epochs (unidades de treinamento), e a superfície de
controle ANFIS após o treinamento. Nota-se que a diferença é
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Figura 9 - Arquitetura do sistema e o ruído de entrada do
processo.

Na arquitetura apresentada na figura 9, a condição necessária é
que o modelo e direto e o processo sejam muito próximos e
assim no ponto C se obtém uma saída adicionada às
perturbações (n0, que por sua vez é isolada no ponto E. Esta
perturbação sofre um atraso no tempo e é inserida em dois
outros pontos : o primeiro ponto aplicado a um conjunto
formando um filtro cuja finalidade é a construção de um
modelo inverso da perturbação QK(Z) de nK. e o segundo ponto
aplicado neste mesmo modelo da forma inversa, com a
finalidade de cancelar a perturbação nK . Nota-se o processo
adaptativo com o tipo de realimentação feedforward em QK(Z).
A saída é subtraída inversamente da entrada e o resultado final
será o cancelamento da perturbação nK'

6 SIMULAÇÃO DO CANCElADOR DE
PERTURBAÇÃO

CONTROLADORDO

hESULTADO DO TREINAMENTO

o 1 2 3 .. S 6 7 8 10::; ::::I
o , :2 3 4 5 5 7 8 9 10.
o 1 2 3 4 S & 7 8 9 10

Tempo
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da ordem de ± 0,05, ou seja o modelo é muito próximo à Nos sistemas de controle é muito comum se impor ao
entrada. controlador a tarefa de controlar a dinâmica do processo e

atenuar na saída as influências das perturbações. Como foi
ressaltado anteriormente, é conveniente, na modelagem, se
separar a dinâmica do processo das perturbações. Procedendo-
se assim verifica-se que o processo de redução da perturbação
no sistema fica desvinculado do controle dinâmico do
processo. Na figura 9, é apresentado um sistema de
cancelamento da perturbação, proposto conforme (Widrow et
alii, 1996). A arquitetura da figura 9 usa ambos modelos
inversos, tanto para a dinâmica do processo como para as
perturbações do processo e medição.

4 SIMULAÇÃO
INVERSO FINAL

ANFISSalda

y(k}ü.2 0.2

Figura 7 - Gráficos da entrada erro e o ANFIS.

5
O
-5
0.2

A partir da implementação do modelo direto através do ANFIS,
aplicando este modelo como na figura 4, temos o modelo
inverso. Para simulação (MATLAB, 1997; MATLAB, 1996;
Jang et alii, 1997), é aplicado um sinal desejado ao sistema de
controle e analisada a saída final. A figura 8 mostra o resultado
obtido após a simulação do controlador inverso final. Observa-
se que a magnitude do erro, entre o valor atual e o valor
desejado , é de ± 0,02.

0 .02

O

-0.02

-0 .04
O S e 7 a G 10

Tompo

Valor AIUII • OI Sejldo

• • •
Errod. T.::c.met'lIO

10

Na figura 10 é apresentada uma perturbação de entrada
resultante de duas perturbações no sistema de controle e que
serão introduzidas no processo. Estas perturbações aleatórias
foram modeladas por um ruído branco aplicado a um filtro
passa baixa, representando a perturbação pela medição e a
outra, aplicado a um filtro passa-faixa de segunda ordem,
representando a perturbação no processo . Como a abordagem
do filtro cancelador é preditiva, introduzimos entre a fonte de
origem e o desejado (target) um atraso para a sua modelagem.

Figura 8 - Simulação e desempenho do controlador inverso.

5 ARQUITETURA PROPOSTA PARA O
CANCELAMENTO DO RuíDO E
PERTURBAÇÃO
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Figura 10 - Modulação das perturbações no sistema de
controle.

A figura 11 mostra a composição dos dois sinais de entrada (
perturbação e o target).

....

Figura 11 - Sinais de entrada e target.

A partir dos dados apresentados, referente às perturbações e
seus efeitos sobre a resposta do processo, implementa-se o
filtro adaptativo através da modelagem por uma rede neural. A
figura 12 mostra o erro final da modelagem entre o sinal de
entrada e o target.

,.. I.. .

Figura 12- Resultado da modelagem.

O modelo final obtido, como mostra a figura 9, é o bloco
modelo inverso do processo com a função de cancelar as
perturbações. A figura 13 mostra a simulação da arquitetura
proposta para um valor constante de entrada. Como se pode
observar na figura 13, o primeiro gráfico representa a
perturbação de entrada, o segundo o modelo neural e o terceiro
o resultado obtido na saída. Observa-se que o valor de saída é
igual ao valor constante de entrada sem qualquer influência das
perturbações.
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Figura 13- Desempenho do sistema de controle.

7 OUTRAS TÉCNICAS
A fim de realizar uma análise comparativa com outras técnicas,
foram adotados os mesmos dados do exemplo acima, o
controlador LQG, com filtro Kalman em malha fechada. A
figura 14 mostra o desempenho. Observa-se que em malha
fechada o valor do erro de controle é da ordem de ± 0,05 , que é
o dobro encontrado no modelo inverso.

" -----,..--- - - ------ ---,

Figura 14 - Desempenho do LQG em malha aberta e fechada.

8 CONCLUSÃO
Foi apresentada uma proposta para a implementação do sistema
de controle de um processo baseada na modelagem inversa da
dinâmica do processo e também das perturbações do processo.
Como nos projetos dos controles convencionais, houve dois
passos: o primeiro para a modelagem da dinâmica do processo
e o segundo para a implementação do controlador adaptativo
inverso. Os modelos fuzzy adotados podem se aproximar com
muita precisão aos processos altamente não lineares e podem
integrar o conhecimento por informações obtidas na aquisição
dos dados do processo. Se nenhum conhecimento a respeito do
comportamento do processo for disponível, então as regras e as
funções de pertinência deverão ser extraídas em um processo
de medição. O método Sugeno e Tsukamoto, permite construir
um modelo, com funções lineares no conseqüente, que
descreve o processo localmente, como um modelo linear: isto
tem a vantagem de obter, com um único conjunto de dados do
processo global, uma coleção de modelos locais. A condição é
que o modelo inverso do processo seja de mínima fase e
estável. A qualidade do controlador dependerá diretamente da
qualidade do modelo implementado. O sistema de controle
com o controlador da dinâmica do processo e o cancelador das
perturbações, conforme (Widrow et alii, 1996), minimiza a
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variança da perturbação na saída do processo, para um nível MAlLAB - Mathworths Inc. - Control System Toolbox -
inferior aos apresentados nos convencionais. User's Guide, Dezembro de 1996.

Foi realizada uma comparação entre o regulador convencional
LQG, realimentado por um filtro Kalman e a técnica inversa e
neural e o resultado final ficou abaixo do obtido com a. No
exemplo, os controladores deste tipo são superiores aos
reguladores de auto-sintonia, com a vantagem final de não
alterar a função de transferência. Para sistemas onde a
dinâmica do processo varia no tempo é possível se treinar um
modelo "off-line". Como precaução para sistema, deve-se
introduzir um botão de emergência para que o processo não
tenha uma resposta indesejada .
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ABSTRACT
In this work, it is proposed the design

methodology to minimize time and cost spent at
deepwater petroleum platforms while carrying and
mounting operational equipment.

The problem is described along with a survey
on autonomous underwater vehicles (AUl's) with
some architectures commonly used to control the
behavior of such systems. Real-time operating
systems characteristics are also described and their
impact on the system performance.

Some desired features of the resulting robotic
system are listed, and some discussions about
achieving those properties are shortly dealt. The
design outline steps to be taken are shown and a
comparison between the proposed solution and a
typicalAUV are fully described.

KEYWORDS
Robotics, Autonomous Underwater Vehicles,
Intelligent ControI.

RESUMO
Neste trabalho, é proposta uma metodologia

de projeto robótico para minimizar o tempogasto e o
custo de extração de petróleo em águas profundas,
no processo de transporte e recuperação de
equipamentos de operação.

Inicialmente o problema é descrito e é dada
uma visão geral sobre a área de robôs autônomos
submarinos (AUVs, do termo em língua inglesa
"Autonomous Underwater Vehicles") e sobre
algumas arquiteturas de controle usadas comumente
para o controle do comportamento de tais sistemas.
É mostrada uma breve visão dos sistemas
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operacionais de tempo real, para salientar a sua
importânciapara o desempenhodo sistema robótico.

São listadas as características desejáveis do
sistema a ser construído e discutidas as formas de se
alcançá-Ias. São propostos os passos de execução do
projeto do sistema robótico, e finalmente discutidas
as diferenças básicas entre a solução proposta e um
AUV típico.

PALAVRAS CHAVES
Robótica, Veículos Autônomos Submarinos,
Controle Inteligente.

1 INTRODUÇÃO
Um robô móvel consiste normalmente de

uma estrutura eletromecânica planejada e projetada
de maneira adequada à resolução de um dado
problema, dispondo de sensores .que fornecem
informações sobre o ambiente e atuadores que
permitem o seu deslocamento e modificação deste
ambiente. Um robô móvel autônomopossui sistemas
de planejamento, controle e navegação adicionais
que, baseados em uma missão ou meta pré-definida
e nas informações provenientes dos sensores,
"decidem" quais comandos serão enviados aos
atuadores, definindo de maneira independente a sua
trajetória e seu comportamento durante a execução
de umamissão.

Na área de extração de petróleo em águas
profundas, é comum atualmente a utilização de
embarcações de posicionamento dinâmico (que
mantêm a sua posição horizontal fixa sob a ação de
agentes ambientais causadores de distúrbios, como
ventos, ondas e correntes marítimas, em locais onde
não é possível se utilizar os métodos convencionais
de ancoramento) e a instalação a cabo de
equipamentos para operação dos poços submersos
(figura 1).
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Su erfrcie do mar

Embarca?ã.?
Supervlsao

Correntes
Marrtimas

Equipamento de Conexão

-' ROV de monitoração

TI >Y1'e>-<::>-o-o... Fundo do mar
Figura 1 : Operação convencional de conexão vertical com cabo flexível

Esta operação consome tempo e custos
elevados, utilizando processos e técnicas
dispendiosos como a necessidade de recuperação de
linhas flexíveis de produção. ferramentas de
aquecimento externo de tubulações submarinas.
ferramentas de inspeção submarina, etc. [Nagle,
1993 ; Cerqueira, 1998]. A transformação do
equipamento submarino convencional de transporte
(cabos e risers de completação) em um sistema
robótico autônomo possibilitaria a diminuição do
tempo de execução das operações básicas de
lançamento, conexão e recuperação, além de
extinguir operações auxiliares. Além disto,
promoveria uma diminuição nos custos e um
aumento na confiabilidade c praticidade da
operação. O sistema robótico autônomo consiste
basicamente de uma referência precisa de posição e
um sistema de controle de posição acoplados no
equipamento submarino, juntamente com um
computador de bordo que controla e fornece de
maneira autônoma os comandos adequados às
operações desejadas. Ele deve funcionar como a
ferramenta básica de controle do transporte de
equipamentos entre a superfície e os sistemas de
produção submersos. Um protótipo deste sistema
robótico é visto de forma esquemática na figura 2.

Este artigo foi organizado de forma a
descrever separadamente vários aspectos relevantes
sobre o projeto de veículos autônomos submarinos e
permitir a utilização das várias técnicas descritas de
uma forma combinada. Assim, a seção 2 trata do
tema específico dos veículos autônomos submarinos
(AUVs), a seção 3 mostra brevemente algumas
arquiteturas de controle comumente utilizadas e a
seção 4 versa sobre os sistemas operacionais de
tempo real. Na seção 5 é proposta uma metodologia
para o projeto do sistema em questão e são
discutidos aspectos sobre a implementação e
simulação.

166

Sistema
Propulsor

Sistema
Sensor

Figura 2 : Diagrama esquemático do
sistema robótico proposto

2 VeíCULOS AUTÔNOMOS
SUBMARINOS
Um veículo autônomo submarino transporta

sua própria fonte de energia e depende de um
computador de bordo com inteligência de máquina
embutida para a execução de uma missão específica
[Valavanis, 1997]. A missão de um robô autônomo
consiste normalmente de uma série de instruções
pré-programadas que podem ser modificadas em
tempo de execução por um evento interno do
sistema de controle ou por eventos externos
provenientes do ambiente.

Um AUV pode ser lançado a partir de
embarcações simples e pequenas ou até mesmo de
um cais ou pier, ao contrário do que ocorre no caso
de um veículo operado remotamente (como um ROV
por exemplo), que normalmente depende de cabos
de alimentação e controle e de todo o material de
operação e monitoração associado. Esta
característica permite que um AUV opere a
distâncias significativamente grandes das
embarcações de suporte. O custo de operação
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3.2 Arquiteturas "Heterárquicas"
Surgidas como uma antítese de sua

antecessora na década de 80, as arquiteturas desta
classe se caracterizam principalmente por uma
organização essencialmente paralela onde todos os
módulos podem se comunicar diretamente entre si e
com os níveis básicos de percepção e regulação
(figura 4). A ausência de níveis intermediários e de
um nível de supervisão proporciona uma pluralidade
nos momentos de tomada de decisão. Dependendo
do momento da missão e das circunstâncias externas
atuais, um ou outro módulo em particular pode obter
prioridade e definir os próximos passos a serem
seguidos.

Figura 3 : Decomposição de níveis em uma
arquitetura hierárquica típica

Uma vantagem desta classe de arquiteturas é
a definição clara dos acoplamentos internos do
sistema. Isto permite um maior nível de verificação e
avaliação do comportamento do funcionamento
global. Por outro lado, esta mesma característica
confere ao sistema um baixo nível de flexibilidade.
Qualquer processo de modificação que se mostre
necessário requer bastante trabalho e acaba por
afetar toda a estrutura do sistema.

Como não existe comunicação direta entre os
níveis superiores de controle e os elementos físicos
de baixo nível, os tempos de resposta passam a ser
mais altos e a integração entre sensores e atuadores é
baixa. Uma conseqüência direta deste fato é a falta
de reatividade dinâmica do robô em situações novas
ou inesperadas [Valavanis, 1997].

Atuadore sSensores .

também é reduzido. já que não há necessidade de
operadores humanos para o cumprimento de uma
missão.

Por outro lado, as operações realizadas por
um AUV se limitam às capacidades do seu sistema
de controle, navegação e tomada de decisões. Além
disso, a ausência de conexão física entre o veículo e
a embarcação de supervisão reduz a sua autonomia
de navegação, limitando o tempo de duração
máximo das missões.

Desta forma, a potência disponível, o sistema
de navegação e o gerenciamento da missão são
pontos críticos neste tipo de veículo, determinando a
sua adequação às necessidades específicas existentes
em cada aplicação . Avanços nestas áreas
determinarão num futuro próximo a continuidade da
tecnologia dos AUVs, permitindo a flexibilidade nos
sistemas de comunicação, planejamento temporal
eficiente e integração com os sistemas de aquisição
de dados e atuação, além de reatividade e adaptação
a mudanças no ambiente externo. Por reatividade
aqui entende-se a propriedade de um sistema
artificial de responder a um estímulo externo de
forma rápida e eficaz, como o faria um ser humano
ou um animal.

3 ARQUITETURAS DE CONTROLE
COMUNS EM AUVS
O sistema dc controle de um AUV deve

proporcionar a integração entre os vários sensores
existentes , os algoritmos de controle e regulação das
variáveis dinâmicas c os atuadores. Além disto, o
sistema de controle deve também realizar tarefas de
mais alto nível, como o gerenciamento global da
execução da missão, o mapeamento do ambiente
externo, a navegação em geral, entre outras. O
desenvolvimento de várias propostas e
implementações de arquiteturas de controle nos
últimos anos foi determinante para o grande avanço
observado na área de veículos autônomos em geral.
São descritas a seguir as mais importantes e
difundidas na literatura .

Figura 4 : Decomposição de módulos em urna
arquitetura "heterárquica"

Uma vantagem clara desta classe de sistemas
é a sua flexibilidade e os baixos níveis de fluxo de
informação requeridos para o seu funcionamento. Já
que o acesso aos meios físicos é permitido a

3.1 Arquiteturas Hierárquicas:
Surgidas em conjunto com as primeiras

gerações de robôs móveis, no início da década de 70,
elas utilizam uma abordagem top-down para dividir
o sistema de controle em níveis hierárquicos. Os
níveis mais elevados são responsáveis pelas metas
globais da missão, enquanto os níveis inferiores se
responsabilizam pela resolução de problemas
particulares e de caráter mais localizado (figura 3).
A comunicação s6 é possível entre dois níveis
adjacentes . Os níveis superiores enviam comandos
para os níveis de baixo e recebem dados captados
por estes. Normalmente, o fluxo de informações é
maior nos níveis inferiores e vai diminuindo na
direção dos níveis superiores.

. Sensores ' . Atuadores :
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qualquer módulo componente, esta , arquitetura
demonstra maiores índices de robustez e tolerância a
falhas.

Entretanto, a falta de supervisao pode
acarretar problemas de controlabilidade em
momentos nos quais dois ou mais módulos possuam
interesses conflitantes . Além disso, para se dotar os
vários componentes do sistema do grau de
independência existente, é comum a necessidade de
repetição de informações e a duplicação de código
durante o 'projeto, o que aumenta o tamanho do
sistema global [Barros, 1996].

Figura 5 : Decomposição de comportamentos em
uma arquitetura de subordinação (subsumption)

Entre as vantagens deste novo' esquema de
funcionamento, pode-se citar um alto grau de
robustez e flexibilidade, além da obtenção de níveis
de comportamento reativo nunca antes apresentados.
Mostrou-se também que a complexidade do software
necessário à implementação deste modelo é baixa, o
que auxiliou fortemente a sua disseminação e
utilização.

3.3 Arquitetura de Subordinação
(subsumption) :
Formulada nos anos 80, quando se

experimentavam grandes avanços nas áreas de
neuro-fisiologia, etologia e genética, este tipo de
arquitetura tentou erradicar as idéias até então
vigentes de separação dos conceitos de percepção e
raciocínio e de importância exagerada aos modelos
de representação do ambiente externo. O principal
objetivo era enfatizar a reatividade e a integração
dos robôs com o ambiente externo.

Basicamente, ela consiste de comportamentos
funcionando em paralelo, sem um nível superior de
supervisão (figura 5). Um comportamento consiste
de uma camada 'de controle que é disparada pelos
elementos sensores, executando uma ação ' em
resposta ao estímulo inicial. Uma camada pode
subordinar uma outra camada, e como elas são
executadas de forma paralela, um comportamento
superior pode suprimir as ações de um
compor tamento inferior. A partir do momento em
que cessar o estímulo a uma camada superior, esta
camada deixa de atuar e o controle retoma à camada
inferior [Brooks, 1986, 1991].

AtuadoresSensores ,

.1 Nrvel da
-. Planejamento

...

I Nrvel Intermedi ário (qq. arquitetura, tecnologias auxiliares) I
-1 . .J

3.4 Arquiteturas Híbridas :
Uma arquitetura hfbrida pode ser obtida a

partir de uma combinação das arquiteturas
hierárquica, "heterãrquica" e/ou de subordinação, ou
mesmo a partir da inserção de uma tecnologia ou
ferramenta auxiliar que minimize uma desvantagem
existente ou inclua uma 'característica desejável ao
sistema resultante. Normalmente, os sistema
híbridos são divididos em dois níveis principais,
superior e inferior, que utilizam níveis diferentes de
abstração. Enquanto o nível inferior se concentra em
tarefas estratégicas e mais' voltadas para o
gerenciamento global da missão eniocurso, o nível
inferior controla toda a parte de regulação, entrada e
saída de variáveis (figura 6).

Desvantagens observadas em 'sistemas deste
tipo são a dificuldade de sincronização e
temporização entre comportamentos, a
complexidade de sistemas com muitos ,
comportamentos e a falta de ummódulo de controle
global. Como resultado destas observações, o que
costuma ocorrer na prática é a utilização de uma
arquitetura de subordinação modificada, com a
adição de um nível de ' controle que direciona as
ações de uma maneira geral [Mataric, 1992].

Figura 6 : Decomposição de níveis em uma
arquitetura híbrida típica

Diferentemente da arquitetura hierárquica
tradicional, no entanto, a organização do nível
inferior depende da combinação definida no projeto
do robô. Neste sentido, podem ser .utilizadas
tecnologias que otimizem o funcionamento
particular de um módulo ou que gerenciem de forma
mais eficiente partes específicas do sistema de
controle.

A grande vantagem desta abordagem é a
preservação das características desejáveis da
arquitetura hierárquica com a obtenção de
flexibilidade e paralelismo no nível inferior. Uma
desvantagem que pode ser observada é a dificuldade
de obtenção de um modelo que integre as várias
ferramentas utilizadas e permita uma processo de
verificação formal do seu funcionamento [Payton,
1990; Valavanis, 1997].

4 SISTEMAS DE TEMPO REAL
Sistemas operacionais de tempo real se

caracterizam por possuírem um tempo de resposta

Atuadorss :

.... Planejar mudanças externas

.... Identificar objetos

.... Monitorar mudanças

:-. .. Mapear f+',
.... Explorar

... Vagar... Evilar colisões

I Sensores
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curto e determinístico a eventos internos ou externos
detectados. Esta característica, comumente
denominada de latência de um dado sistema, é de
extrema importância no caso de aplicações de
sistemas robóticos ou sistemas dedicados de maneira
geral. É sempre desejável, para se obter reatividade
dinâmica e interação com o ambiente, que a resposta
de um sistema robótico a estímulos externos seja
rápida e eficiente. Nesta linha, a implementação do
sistema de controle em uma plataforma de tempo
real é praticamente obrigatória para se alcançar tais
comportamentos.

Do início da década de 80 até os dias atuais
se discutiu e se publicou bastante sobre sistemas
operacionais de tempo real. Foram definidos
padrões, classes operacionais, características
obrigatórias e desejáveis de modo a sistematizar o
projeto e o desenvolvimento de aplicações desta
natureza. Os padrões abertos POSIX.l, POSIXA e
POSIX.13 [Stein, 1992 ; Morgan, 1992 ; Labrosse,
1999] são comumente adotados atualmente por uma
grande faixa de fabricantes e desenvolvedores. Eles
na verdade vão além da simples sistematização
estrutural de uma sistema operacional de tempo real,
provendo soluções padronizadas para o
gerenciamento de memória compartilhada,
multiprocessamento, comunicação entre processos
concorrentes, sincronização e outros problemas
clássicos oriundos do conceito de sistemas
determinísticos.

No caso específico do sistema robótico em
questão, os tempos de resposta vão ser
determinantes para a obtenção de uma boa
capacidade de manobrabilidade, mapeamento
dinâmico e previsão de rotas. Por outro lado, deve
ser claro para o projetista que, além da utilização de
uma plataforma de tempo real, deve ser projetada
uma interface eficiente e igualmente rápida com os
elementos sensorese atuadores do sistema, para que
esta camada física não se transforme em um gargalo
para o sistema e invalide os esforços despendidos
durante a implementação do software de controle.

5 PROPOSTA DE PROJETO
Para a construção da ferramenta proposta,

pretende-se utilizar os conceitos da área de AUVs
para se projetar um sistema robótico dedicado que
deve funcionar acoplado aos equipamentos de
extração de petróleo em águas profundas,
conduzindo-os de maneira autônoma desde regiões
próximas da superfície até os pontos de conexão dos
poços, existentes no leito da bacia oceânica. Este
sistema deve permitir tempos de conexão menores,
índices de confiabilidade maiores que os atuais e
custo de operação reduzido. As operações básicas a
serem executadas pela ferramenta projetada são:
• . instalação de árvores de natal;
• conexão e recuperação de linhas de
exportação nos "hubs" de "manifolds";
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• conexão' e recuperação de umbilicais de
controle de "árvores de natal";

• conexão e recuperação de módulos
recuperáveis de "manifolds" (módulos de
controle, medidores multi-fase, etc.);

• instalação e recuperação dos sistemas de
posicionamento dinâmico de sondas;

• outras operações similares às relacionadas.
O sistema de navegação e gerenciamento de

missões a ser construído deve possuir como
características desejáveis :
• Ser desenvolvido em uma plataforma de
tempo real que garanta de forma
determinística e com latência definida a
execução em tempo hábil das tarefas de.
controle;

• Interação eficiente com os sistemas de
aquisição de dados e de atuação, propiciando
uma utilização otimizada dos recursos físicos
disponíveis;

• Planejamento ativo de trajetórias,
considerando modificações devidas a desvios
. de rota ou detecção tardia de obstáculos;

• Reatividade adequada e adaptação a novas
situações ambientais ou internas;

• Gerenciamento global do andamento de urna
missão, com capacidade de avaliação da
situação atual e previsão das possibilidades
reais de sua conclusão;

• Acompanhamento e supervisão "remota das
operações executadas.
De posse dos objetivos gerais do sistema de

controle, é necessária a definição das ferramentas a
serem utilizadas para se alcançá-los. Partindo-se das
arquiteturas de controle de AUVs descritas na seção
3, pretende-se chegar a uma configuração híbrida
que reuna vantagens e minimize as desvantagens de
cada componente isoladamente. É óbvio que não é
tarefa fácil se identificar claramente estes fatores e
se determinar uma "arquitetura ideal para o controle
de robôs autônomos".

Assim, uma fase de simulação do
funcionamento do sistema em computador deve ser
adotada, a partir de um modelo matemático ou
heurístico do sistema e do ambiente externo. Esta
simulação deve abranger a dinâmica de
movimentação do veículo no ambiente submarino, a
resposta do sistema de controle a eventos externos
gerados de forma aleatória e o comportamento geral
do sistema de aquisição, regulação e atuação. Urna
ferramenta de simulação. confiável vai permitir a
realização de testes de" várias configurações
diferentes de componentes e unidades de controle
interligados, e será grande fonte de informação para
tomadas de decisão no momento de criação de um
protótipo do sistema.

Do ponto de vista dos sensores, pretende-se
utilizar sonares acústicos adaptados para o



40. SBAI - Simpósio Brasileiro de.Automação Inteligente, São Paulo, SP, 08-10 de Setembro de 1999

funcionamento eficiente com as pequenas distâncias
envolvidas (entre 0,3 e 15 m). O sistema de atuação
deve ser composto por um conjunto de propulsores
elétricos distribu ídos de forma a propiciar boa
capacidade de manobra e correção de rotas. De
forma a permitir o gerenciamento e supervisão
remota de operação, devem ser utilizados modems
acústicos e implementado um protocolo digital de
transmissão de dados que seja adequado ao nível de
comunicação desejado.

As etapas a serem percorridas durante a
implementação deste projeto são listadas a seguir. A
metodologia adotada é caracterizada pela
modularização das atividades, com o objetivo de
promover a aquisição de conhecimentos de forma
distribuída e independente do resultado global
alcançado. É importante se salientar que cada uma
das etapas seguintes prevê a execução de testes
simulados em computador de forma incrementaI, ou
seja, em cada etapa serão adicionados ao modelo
existente as modificações e/ou detalhamentos
correspondentes ao trabalho então executado.

1. Especificação funcional global preliminar;
2. Projeto da estrutura mecânica e

"marinização" dos equipamentos;
3. Desenvolvimento do sistema propulsor;
4. Projeto do sistema de controle de posição;
5. Definição das arquiteturas de controle e
gerenciamento;

6. Projeto dos sistemas de aquisição acústica e
de imagens tridimensionais;

7. Definição do sistema de transmissão de
dados;

8. Integração e testes.

É importante se salientar que o sistema a ser
desenvolvido possui algumas diferenças básicas com
relação a um AUV típico. A primeira e mais
importante é a existência de uma conexão física
entre o sistema robótico e a embarcação de
gerenciamento. Isto permite então a instalação de
cabos de alimentação e de transmissão de dados que
podem aumentar a autonomia e o nível de
monitoração externa do sistema.

Uma outra diferença importante é a forma
geométrica do sistema. Enquanto um AUV
normalmente . é projetado segundo normas
hidrodinâmicas para minimização do atrito,
economia de energia e aumento da manobrabilidade,
neste caso o sistema robótico será acoplado a um
equipamento já existente e portanto com formato e
peso definidos. Assim, as características dinâmicas
do sistema podem ser limitadoras ou desfavoráveis
ao cumprimento da missão a que ele se propõe.

6 CONCLUSÃO
Foi descrito o problema de instalação de

equipamentos em poços petrolíferos em águas
profundas, vivenciado atualmente pelos técnicos da
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Petrobrás na bacia de Campos, no estado do Rio de
Janeiro. Foi feita uma análise do problema e
proposta uma solução de engenharia baseada na
tecnologia de veículos autônomos submarinos.

As características comuns de AUVs e as
arquiteturas mais utilizadas para o controle e
navegação de tais veículos foram discutidas
brevemente. Além disso, foram levantadas algumas
características desejáveis de sistemas operacionais
de tempo real. A implementação de um sistema
confiável e robusto depende fortemente da escolha
de uma plataforma adequada para o
desenvolvimento do software de controle.

Finalmente , a partir das necessidades
levantadas, foi feita uma proposta de projeto e
construção de um sistema robótico autônomo que
deve funcionar acoplado ao equipamento de
extração e transportá-lo da superfície até os pontos
de conexão no fundo do mar, diminuindo os custos e
o tempo de manobra nas operações de extração de
petróleo em águas profundas.
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Resumo - Este artigo descreve um agente capaz de aprender a
escolher suas ações de maneira a atingir seu objetivo ao enfrentar
um adversário num ambiente dinâmico. O agente utiliza recom-
pensas obtidas do ambiente para avaliar e aperfeiçoar a qualidade
de seu próprio comportamento no domínio do futebol de robôs.
Um rede neural é avaliada no que diz respeito a sua adequação
como aproximador para a função valor de pares estado-ação no
domínio do futebol de robôs.

Palavras chave: aprendizado por reforço, redes neurais, apren-
dizado de comportamento, futebol de robôs

1 INTRODUÇÃO
A abordagem de aprendizado por reforço é uma alternativa muito
eficaz ao treinamento supervisionado de redes neurais . Ao invés
de ter um professor externo que indica a saída correta para cada
entrada da rede neural, o aprendizado por reforço simplesmente
produz um sinal de reforço que indica a qualidade da saída da
rede.

De acordo com (Sutton and Barto 1998), são quatro os princi-
pais elementos de um sistema de aprendizado por reforço: uma
política, uma função recompensa, uma função valor e, algumas
vezes, um modelodo ambiente.

A politica é um mapeamento dos estados detectados para as
ações a serem tomadas em correspondência a esses estados.

A função recompensa define o objetivo em um problema de
aprendizado por reforço. Em termos gerais, a função recom-
pensa mapeia cada par fomiado por um estado s e uma ação a
(ou apenas o estado s) em um único número. Este número indica
o benefício, num sentido imediato, obtido por se escolher a ação
a quando no estado s.

A função valor indica o benefício que se pode esperar obter a
longo prazo, por selecionar a ação a quando no estado s. Pode-
se dizer que o valor de um par estado-ação, sob uma dada políti-
ca, é o total de recompensa que um agente pode esperar receber
quando, seguindo esta política, toma a ação a quando se encon-
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tra no estado s. O único objetivo de um agente de aprendizado
por reforço é maximizar a recompensa total que ele obtém a lon-
go prazo. Em outras palavras, ele busca ações que oconduzam a
estados de valor mais elevado, sendo o valor de um estado defi-
nido de maneira semelhante ao valor de um par estado-ação. Os
métodos para determinação dos valores dos estados, ou dos pa-
res estado-ação são os componentes mais importantes de quase
todos os sistemas de aprendizado por reforço .

Em um contexto estocástico, um modelo que descreva as pro-
babilidades de transição de estados e as recompensas imediatas
resultantes destas transições não está usualmente disponível. Por
esta razão, o agente de aprendizado por reforço aprende através
de interação direta com o ambiente.

O objetivo principal da presente pesquisa é desenvolver uma
equipe de agentes capaz de aprender um comportamento coope-
rativo unicamente observando o impacto de suas ações sobre o
ambiente. Para atingir esta meta, foi desenvolvido um agente ca-
paz de aprender a escolher suas ações observando as recompen-
sas do ambiente . A primeira fase do desenvolvimento, descrita
neste artigo, pretende avaliar uma rede neural (RN) no que diz
respeito à sua adequação como aproximador para a função valor
de pares estado-ação no domínio do futebol de robôs.

O Servidor de Futebol RoboCup é um domínio simulado de fute-
bol de robôs que permite a realização de jogos entre duas equipes
de até 11 jogadores, onde cada jogador é controlado por um úni-
co processo. O servidor opera em ciclos de simulação de 100 ms
(este parâmetro é ajustável, sendo 100 seu valor usual (Andre et
alo 1999)). Ele requer que os agentes atuem em tempo real. As
alterações no ambiente são influenciadas pelas ações de ambas
as equipes de agentes. Esta combinação de características o tor-
na um domínio bastante complexo e realista, onde as decisões
são tomadas em etapas e a saída de uma decisão não pode ser
completamente prevista. Cada decisão produz alguma recom-
pensa imediata e afeta o ambiente, influenciando a recompensa
recebida pela próxima decisão a ser tomada .



O.agente aprendiz é essencialmente um agente de aprendizado
por reforço cujo objetivo principal é obter a máxima recompensa .
a longo prazo. Este objetivo pode ser atingido escolhendo a ação
que possui o maior valor em face do sinal do estado atual. O
agente deve aprender ao mesmo tempo em que interage com o
ambiente, uma vez que ele não dispõe de conhecimento prévio a
respeito da tarefa ou do domínio em questão .
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O AGENTE APRENDIZ Isto impõe o uso de um aproximador para a função valor. A
arquitetura escolhida deve atender no mínimo às seguintes con-
dições :

• Como não é possível saber de antemão as características da
função valor num dado domínio , a arquitetura de aproxi-
mação deve ser um bom aproximador genérico ao menos
para funções contínuas .

Já que não é prático utilizar tabelas na memória para armazenar
o valor correspondente a cada par estado-ação que pode ser ex-
perimentado pelo agente (veja a Seção 2. 1), decidiu-se usar uma
RN para aproximar tais valores.

A estrutura do agente é muito simples, mas, ainda assim, muito
eficiente. Sua operação pode ser descrita pelo seguinte algorit-
mo:

1. Obtenha o estado do ambiente.

·2. Se o momento é de escolha da melhoração:

(a) Use a RN para avaliar cada uma das ações possíveis
à luz do sinal de estado.

(b) Escolha a ação que tem o melhor valor estimado.

3. Se o momentoé de escolha aleatória:

(a) Escolha aleatoriamente dentre os elementos do con-
junto de ações possíveis.

4. Execute a ação escolhida.

5. Obtenha a recompensa.

6. Atualize o valor estimado da RN.

2.1 O Estado do Ambiente
Neste trabalho, consideram-se jogos com apenas dois jogado-
res, sem goleiros . Um jogador utiliza a estrutura de aprendizado
apresentada ao passo que o outro escolhe suas ações aleatoria-
mente. O jogador aprendiz percebe o ambiente de acordo com o
seguinte sinal de estado:

• O ângulo da bola com relação ao agente aprendiz;

• A distância da bola ao agente aprendiz;

• O ângulo do adversário com referência ao agente aprendiz;

• A distância do adversário ao agente aprendiz.

Conforme (Andre et ai. 1999), o tamanho do campo é 105 x
68 unidades, onde a unidade é irrelevante. A função arctan é
utilizada para calcular os ângulos relativos acima. Não é feita
discrctização alguma das distâncias e ângulos relativos calcula-
dos. Como o servidor opera com precisão de ponto flutuante, há
em realidade um espaço de estados de dimensão enorme.

2.2 Porque Uma Rede Neural Como Aproxi-
mador da Função Valor

Está claro que a representação escolhida para o estado, toma im-
praticável manter em tabelas os valores dos pares estado-ação.
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• Deve ser capaz de lidar com ambientes ruidosos.

• Deve ser capaz de trabalhar em tempo real.

O Teorema de Existência do Mapeamento Neural de Kolmogorov
(Hetch-Nielsen 1990) provê a sustentação matemática para o uso
de perceptronsde três camadas como aproximadores universais
para funções contínuas.

2.3 Codificando o Objetivo do Agente Como
um Sinal de Recompensa

No contexto de aprendizado por reforço, o sinal de recompensa
é utilizado para codificar o que se deseja que o agente faça. Isto
ocorre no caso presente, onde a recompensa que se segue à es-
colha de cada ação é usada para informar o agente se a escolha
foi "boa" ou "má".

Neste trabalho, considera-se "boa" a escolha de uma ação que
tenha todas as suas pré-condições (restrições que, dado o sinal
do estado atual, devem ser obedecidas de forma que a ação seja
aplicável) satisfeitas pelo sinal do estado que o agente percebe
do ambiente . Neste caso o sinal de recompensa é positivo.

Se alguma das pré-condições da ação escolhida não é satisfeita,
o sinal de recompensa é negativo. Em outras palavras, o objetivo
codificado é aprender a escolher ações que tenham todas as pré-
condições satisfeitas pelo sinal do estado recebido. Tanto este
objetivo, quanto o método aqui usado para calcular a recompen-
sa, são destinados apenas a prover um meio simples e válido,
para avaliar a rede neural como aproximador da função valor
neste domínio.

2.4 Aprendizado do Valor de um Par Estado-
Ação

Para aprender este valor, a RN é alimentada com a ação escolhi-
da pelo agente e com o sinal de estado detectado. A saída da
rede deve ser igual à recompensa recebida imediatamente pe-
lo agente. Em outras palavras, "valor" aqui tem o significado
de recompensa imediata. Contudo, dado o objetivo proposto ao
agente, não énecessário estimar o valor dos pares ação-estado,
no sentido amplo da teoria do aprendizado por reforço; o apren-
dizado das recompensas imediatas será suficiente no caso deste
trabalho.

Se a RN for capaz de aprender as recompensas imediatas, será
capaz de aprender os valores dos pares estado-ação, como calcu-
lados usualmente na solução de problemas de aprendizado por
reforço .

2.5 A Rede Neural

A RN é um perceptron multi-camada totalmente conectada. Há
sete neurônios de entrada, dez neurônios na camada escondida



RESULTADOS
Para avaliar a eficácia da abordagem proposta, foram realizados
experimentos consistindo numa série de jogos de 10 minutos. O
agente aprendiz enfrenta um adversário que escolhe suas ações
aleatoriamente, sendo esta a única diferença entre eles.

3

Se o agente aprendiz efetivamente aprender a escolher ações em
que as pré-condições estão satisfeitas pelo estado do ambiente,
ele será capaz de vencer um agente com seleção de ações aleató-
ria.
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e um na camada de saída . Os neurônios da camada escondi- consistentemente, se não enfrentar oposição.
da utilizam a tangente hiperbólica como função de ativação, ao
passo que o neurônio de saída apenas soma todas as suas entra-
das. O método de treinamento é o algoritmo de retro-propagação
(Haykin 1999).

Na camada de entrada, foi deixado um neurônio para cada va-
riável de estado existente e para cada ação possível, perfazendo
o total de dez neurônios. A lógica que norteou a escolha do
número de neurônios na camada intermediária foi a de ter uma
unidade de processamento escondida para cada variável de en-
trada da rede, enquanto a escolha da configuração da camada de
saída é justificada por se desejar um único valor como resultado
do processamento da rede.

Os resultados, apresentados nas Tabelas 1 e 2 e Figura 1, mos-
tram que neste caso, ambos os jogadores apresentam o mesmo
desempenho.

Experimento 1 - O agente aprendiz sempre seleciona uma ação
aleatória e não aprende a partir das recompensas recebidas do
ambiente. Portanto, o agente aprendiz na realidade age exata-
mente como um jogador aleatório. O objetivo deste experimento
é avaliar o desempenho de dois jogadores aleatórios.

2.6 Escolha da Melhor Ação
A escolha é baseada unicamente no sinal de estado recebido pe- .
lo agente. No instante de escolher urna ação, o agente alimenta
a entrada da RN com o sinal de estado atual e com a ação que
está sendo avaliada; a saída da RN é então armazenada. Este
procedimento é repetido para cada ação existente e o' agente es-
colhe aquela que produz a saída da RN de valor numérico mais
elevado.

Cada acão passível de escolha pelo agente, é implementada por
urna rotina (ver seção 2.7) e identificada unicamente por um nú-
mero positivo.

3.1 Resultados Experimentais

2.7 Conjunto de Ações
Cada agente dispõe de um conjunto de três ações , onde cada ação
é implementada por uma rotina que possui todas as informações
necessárias à execução da ação .

2.7.1 Alcancea Bola

Pré-condições: A bola não pode estar dentro de uma distância
de chute do agente.

Efeito: Move o agente na direção da bola . Quando o agente
atinge a bola, ele pára a uma distância de chute dela.

Número do Jogo Jogador Aprendiz Jogador Aleatôrio
1 5 2
2 2 5
3 3 4
4 4 4
5 3 5
6 4 3
7 3 5
8 5 4
9 5 5
10 6 4

2.7.2 Chuteem Direção ao Gol Adversário Tabela 1: O placar de cada partida no experimento 1.

Pré-condições: A bola deve estar a urna distância de chute do
agente.

Efeito: A bola é chutada em direção ao gol adversário.

2.7.3 Girea Bola

Pré-condições: A bola deve estar a urna distância de chute do
agente e atrás dele com relação ao gol adversário. .

Efeito: A bola é girada em direção ao gol adversário e mantida a
uma distância de chute do agente até se localizar na direção do
gol, quando então é chutada.

Estatísticas Jogador Aprendiz JogadorAleatório
Número de gols 40 41
Número de vitórias 4 4

2.8 Ciclo de Decisão Tabela 2: Algumas estatísticas referentes ao experimento 1.

Ambos os agentes devem decidir qual ação cada um tomará a
cada ciclo de simulação. O conjunto de ações e o curto ciclo de
simulação permitem que mesmo o agente aleatório marque gols
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Gols Gols
10 • • . . . • . 10
9 "Aprendiz_Exp_l11 9 "Aprendiz_Exp_2 11
8 8
7 "Aleatorio_Exp_l11 -+-- • 7 "Aleatorio_Exp_2" -+--

6 · 6
5 · 5
4 r-, 4
3V :3
2 · 2
1 . . • . • • . . 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 ·5 6 7 8 9 10

Jogos Jogos

Figura 1: Placar médio no experimento 1.

Experimento 2 - Aleatoriamente com probabilidades 0.2 e 0.8 , .
respectivamente, uma das seguintes escolhas é feita:

1. A ação de maior valor é selecionada.

2. Uma ação do conjunto de ações disponíveis é selecionada
aleatoriamente.

Inicialmente os pesos da RN foram escolhidos aleatoriamente,
sendo depois alterados de acordo com o processo de aprendiza-
do ao longo de cada jogo. O objetivo deste experimento é avaliar
o efeito do processo de aprendizado sobre o desempenho do jo-
gador.

Os resultados apresentados nas Tabelas 3 e 4, e na figura 2, mos-
tram que neste caso, o agente aprendiz está se tomando superior
na medida que aumenta o número de jogos.

Númerodo Jogo JogadorAprendiz JogadorAleatório
1 5 5
2 9 3
3 2 7
4 3 5
5 6 2
6 6 2
7 2 6
8 6 3
9 7 2
10 5 2

Tabela 3: O placar de cada partida no experimento 2.

Estatísticas JogadorAprendiz JogadorAleatório
Número de gols 51 37
Número de vitórias 6 3

Tabela 4: Algumas estatísticas referentes ao experimento 2.
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Figura 2: Placar médio no experimento 2.

Experimento3 - As escolhas 1 e 2 definidas no Experimento 2
foram feitas aqui aleatoriamente, porém com probabilidades 0.8
e 0.2, respectivamente.

Da mesma forma que no Experimento 2, inicialmente os pesos
da RN foram escolhidos aleatoriamente, sendo depois alterados
de acordo com o processo de aprendizado ao longo de cada jogo.

Também aqui, o objetivo é avaliar o efeito do processo de apren-
dizado sobre o desempenho do jogador.

Os resultados apresentados nas Tabelas 5 e 6, e na figura 3, mos-
tram que neste caso, o agente aprendiz se toma muito superior
na medida que aumenta o número de jogos.

Númerodo Jogo JogadorAprendiz JogadorAleatório
1 6 4
2 7 2
3 5 4
4 10 2
5 7 3
6 7 3
7 7 2
8 8 4
9 . 9 4
10 10 2

Tabela 5: O placar de cada partida no experimento 3.

Estatfsticas JogadorAprendiz JogadorAleatório
Número de gols 76 30
Número de vitórias 10 O

Tabela 6: Algumas estatísticas referentes ao experimento 3.



6 CONCLUSÕES

O agente aprendiz proposto aprendeu a escolher suas ações uti-
lizando unicamente as recompensas obtidas da interação com o
ambiente. É importante enfatizar que ele não dispunha de qual-
quer conhecimento prévio a respeito do domínio de futebol de
robôs. A RN aprendeu a jogar apenas observando as recompen-
sas obtidas ao jogar.

Leonardo A. Scardua é apoiado pelo CNPq, através do proces-
so No. 141802/97-9. Anna H.R. Costa recebe o apoio parcial
da Fapesp, através do processo No. 98/06417-9. José J. da
Cruz é apoiado parcialmente pelo CNPq, através do processo
No. 304071/85-4 (RN).

7 AGRADECIMENTOS

Um aspecto importante a ser salientado é que o aprendizado é
focado naturalmente na trajetória de estados seguida pelo agen-
te aprendiz. Este aspecto reduz enormemente a complexidade
do espaço de estados, explicando o rápido aprendizado que per-
mitiu ao agente vencer todos os jogos no terceiro experimento,
mesmo tendo no início utilizado pesos aleatórios na RN. A pri-
meira etapa do desenvolvimento desta pesquisa, descrita neste
artigo, objetivou estudar uma RN como um avaliador de ações
no domínio do futebol de robôs . Os resultados obtidos são ani-
madores . O próximo passo deverá consistir em fazer o agente
aprender apenas através da observação dos resultados dos jogos .

O futebol de robôs requer que o agente aprenda e aja em tempo
real. A saída de cada ação não é completamente previsível devi-
do ao ruído aleatório introduzido pelo Servidor de Futebol Robo-
Cup. As alterações no ambiente são influenciadas pelas ações de
ambas as equipes de agentes. Esta combin ação de fatores torna
este domínio bastante complexo e realista. Essa complexidade
permite afirmar que a tecnologia em desenvolvimento pode ser
aplicada a tarefas reais que requerem o aprendizado de uma polí-
tica de controle em um ambiente em que o espaço de estados é
enorme. Alguns exemplos práticos importantes são o problema
do despacho de elevadores e a alocação dinâmica de canais em
sistemas de telefonia celular (Sutton and Barto 1998).
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Os resultados da simulação mostram que:

• O número médio de gols por jogo do jogador aleatório di-
minui consistentemente .a medida que aumenta a probabi-
lidade de selecionar a ação de maior valor para o agente
aprendiz;

Figura 3: Placar médio no experimento 3.

4 DISCUSSÃO

ct O número médio de gols por jogo do jogador aprendiz au-
menta consistentemente a medida que aumenta a probabili-
dade de selecionar a ação de maior valor;

• O número de vitórias do agente aprendiz aumenta consis-
tentemente, chegando a atingir lO, na medida que aumenta
a probabilidade de selecionar a ação de maior valor.

Uma vez que a única diferença entre os três experimentos é a
probabilidade de o agente aprendiz selecionar a ação de melhor
estimativa, é claro que esta é a causa das alterações nas estatís-
ticas dos experimentos . Por causa do fato de que o aumento
desta probabilidade melhorou o desempenho do agente aprendiz
e deteriorou o do jogador aleatório, é claro também que o agente
aprendiz extraiu um aprendizado útil do mecanismo definido. Is-
to permitiu ao agente aprendiz consistentemente vencer o agente
aleatório.

Estes resultados tomam claro o fato de que um perceptron multi-
camada é capaz de aproximar a função valor para um agente de
aprendizado por reforço, no domínio do futebol de robôs.

Jogos
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tir dos resultados. O "backgammon", assim como o futebol de
robôs , é um domínio em que as decisões são tomadas em eta-
pas, com um elevado número de estados possíveis, o que toma
impossível a utilização de uma abordagem de aprendizado super-
visionado para a RN. Ambos os domínios envolvem jogo contra
um adversário desconhecido.
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MANIPULADOR ROBÓTICO HORIZONTAL TIPO SCARA ., ROBÔ 84
UMA PLATAFORMA ABERTA PARA DESENVOLVIMENTOS E

IMPLEMENTAÇÕES EM ROBÓTICA
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Resumo - Este trabalho apresenta o projeto
mecânico e eletrônico do manipulador robótico
SCARA S4 desenvolvido na PUC Minas. O robô foi
construído utilizando-se sensores e atuadores
industriais, com o objetivo de se implementar uma
plataforma totalmente aberta para estudos em
robótica por parte dos alunos de graduação e de pós-
graduação. A concepção da arquitetura de hardware
para interfaceamento, aquis ição de dados e
acionamento, foi implementada em linguagem HDL
(Hardware Description Language) utilizando
componentes programáveis na própria interface com
o barramento do PC - barramento ISA.

.Palavras-chave - Robótica; projeto de robô ;
cinemática de braço robótica.

Abstract - This work presents the mechanical and
eletronic des ign for the rob otic manipulator SCARA
S4 developed at PUC Minas. The robot was built
using industrial sensors and actuators, making a
plataform totally openedfor the development in
robotícs of undergraduate and post-graduate
students. :The hardware architecture for interfacing,
data acquisition and driving, was built in HDL
language (Hardware Description Language), using
programmable devices in the interface PC bus - ISA
bus .

Key \Vords - Robotics; robot design; robot arm
kinematics

1 INTRODUÇÃO

A aplicação de sistemas robóticos na indústria vem sendo
realizada principalmente em áreas onde a utilização de mão de
obra humana não é indicada, ou pela grande repetibilidade da
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tarefa ou pela natureza insalubre do ambiente de trabalho. A
crescente necessidade do aumento de produtividade e a
padroniza ção na qualid ade dos produtos são questões que têm
impulsion ado a automação industrial, e com ela, a aplicação de
robôs. Estudos em robótica tem sido alvo de constan tes
trabalhos nos últimos anos , sendo realizados em centros de
pesquisa e indústrias espalhados pelo mundo. O objetivo é um
crescente aumento de sua confiabilidade e de sua robustez,
além de sua expansão para outras áreas de aplicação (a grande
maioria dos robôs encontra-se instalada na indústria
automob ilística) . Áreas como sistemas de controle, projeto de
interface homem-máquina, arquitetura para sistemas de
controle , trabalho cooperativo entre robôs ou entre homem e
robô, interação entre a máquina, o ambiente de trabalho e a
tarefa a' ser executada, são áreas onde constantes trabalhos
científicos vêm sendo desenvolvidos.

Este trabalho apresenta o projeto e implementação de um
manip ulador robótico horizontal tipo SCARA (Selective
ComplianceArmfor Robotic Assembly), robô S4, desenvolvido
no Instituto Politécnico da Pontifícia Universidade Católica de
Minas Gerais. Todo o sistema é gerenciado por um computador
Pentium 133MHz, no qual foi instalada a interface de controle
e onde é executado o software controlado. O objetivo do
projeto foi a construção de uma plataforma robusta, utilizando
para isto sensores e atuadores industriais, de forma que possa
ser utilizada como plataforma para o desenvolvimento de
novos projetos que tratem de temas aplicados à robótica.

2 PROJETO E IMPLEMENTAÇÃO
MECÂNICA

O robô desenvolv ido é composto por quatro juntas, sendo três
revolutas e uma prismática, conforme mostrado na Figura 1. A
primeira fase iniciada neste projeto foi o desenvolvimento do
projeto estrutural, onde foi realizada a especificação de todos
os materiais necessários para a construção mecânica.' Para .o



Constituídos por uma camisa tubular de aço baixo carbono,
onde é fixado o sistema de acionamento do primeiro elo.
Podem ser deslocados sobre o eixo suporte, onde é ajustada
manualmente a altura de trabalho do robô . O sistema de
acionamento é formado por um motor síncrono de imã
permanente acoplado a um redutor de precisão, que está fixo ao
elo da base. Para transmitir o movimento da saída do redutor ao
próximo elo foi utilizado um tubo de alumínio, passante em
uma caixa de rolamentos (Figura 2), que é o eixo da junta e
onde é fixado o próximo elo. O redutor utilizado é um redutor
de precisão (folga nula), alta taxa de redução (89:1) com
tamanho compacto e baixa vibração para velocidade nominal
de entrada (2500RPM).

2.3 Primeiro elo

N.&i

2.4 Segunda junta

Constituído de um tubo retangular de alumínio que é fixado
através de parafusos aos elementos soldados à camisa do eixo
da junta. O comprimento foi tal que a distância entre os eixos
das juntas 1 e 2 seja 400mm. Suas propriedades de massa, bem
como as coordenadas do centro de gravidade foram
determinadas a partir do software Mechanical Desktop.

Figura 2 - Detalhe de montagem da caixa de rolamentos
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cálculo da base, bem como dos componentes estruturais, foi 2.2 Elo base e primeira junta
especificada uma carga útil de até 5Kg no órgão terminal. Este
valor foi dimensionado de forma que o robô possa ser utilizado
em operações de soldagem e/ou corte, uma vez que uma tocha
para solda MIGfTIG ou um maçarico para corte não pesam
mais que isto. O órgão terminal foi desenvolvido de forma que
seja simples a substituição da ferramenta .

Figura I - Volume de trabalho do robô seARA S4

O projeto foi realizado com a utilização do software AutoCAD,
Mechanical Desktop e os códigos de elementos finitos SAP90
e ANSYS. Tais ferramentas de projeto possibilitaram a análise
da montagem (determinação de interferências mecânicas), bem
como a determinação teórica das propriedades de massa, que
são os momentos e produtos de inércia dos diversos corpos que
compõem o robô, além das coordenadas dos centros de
gravidade dos elos. Tais informações são extremamente
importantes na modelagem dinâmica do robô. Além disto,
também foi realizada análise estrutural para determinação da
relação tensão/deformação, bem como análise moda!. Desta
forma chegou-se a uma configuração estrutural que resista aos
esforços mecânicos que são solicitados quando na execução
das tarefas.

A seguir são apresentados os componentes estruturais
do robô S4 (Rodrigues , 1998):

2.1 Base e eixo suporte

São as estruturas que suportam todos os esforços mecânicos,
sendo fundam ental uma elevada rigidez que suporte os
momentos e forças atuantes. Foram calculadas para uma
deformação mínima no eixo vertical (da ordem de 2mm), com
um comprimento de 900mm. Foi utilizado aço baixo carbono
devido a seu custo reduzido e elevada resistência mecânica .
Sendo estas partes fixas, seu peso não compromete o
desempenho dos motores, ajudando na absorção de vibração.

Foi implementada de forma muito semelhante à primeira junta,
sendo esta em alumínio, com objetivo de minimizar peso uma
vez que é uma parte móvel. O sistema de acionamento e o
sistema de transmissão de movimento desta junta é idêntico ao
da primeira junta, conforme mostrado na Figura 2. Tanto a
primeira junta quanto a segunda, possuem uma velocidade
máxima de 3.6 rad/s com um torque de 175Nm.

2.5 Segundo elo

Da mesma forma que o primeiro elo, o segundo elo é
constituído de um tubo retangular com o mesmo tipo de
fixação . O comprimento desejado entre as linhas dos eixos da
segunda e terceira junta foi de 300mm.
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2.6 Terceira junta

Composta por um motor de corrente contínua de imã
permanente, acoplado à um redutor planetário com uma relação
de redução de 5:1. Na saída do redutor foi instalada um
conjunto polia-correia sincronizada com uma relação de
redução de 2:1. Na polia movida, é fixada uma castanha de
esferas recirculantes que proporciona o movimento linear do
terceiro elo. A utilização do sistema de transmissão utilizando
polia e correia sincronizada, minimizaram o fuso do terceiro
elo de vibrações oriundas do motor, além de isolar o motor e
redutor de impactos mecânicos. Todo este sistemas está fixado
na extremidade do segundo elo, completando assim a redução
para o movimento linear. Possui uma velocidade máxima de
deslocamento igual a 18mm/s, com um curso de 470mm e uma
força de 50N. A Figura 3 apresenta uma vista detalhada deste
conjunto.

Figura 3 - Detalhe de montagem da terceira junta

2.7 Terceiro elo

É constituído de duas placas metálicas (superior e inferior) nas
quais são lixados os eixos lineares e o fuso. Toda a estrutura do
elo, que apresenta uma forma triangular, constitui um corpo
rígido que transmite a maioria dos esforços para a seção
retangular do segundo elo, logo após os guias dos eixos
lineares .

2.8 Quarta junta e órgão terminal

Composta de um motor de corrente contínua acoplado a um
redutor planetário que está fixado na placa inferior do terceiro
elo. Acoplado ao redutor, um sistema polia e correia
sincronizada completam a redução, isolando o conjunto da
mesma forma que na terceira junta. A polia movida está
encaixada a um eixo que se encontra apoiado radialmente e -
axialmente em um rolamento duplo de esferas. A fixação deste
sistema é realizada através de anéis elásticos. A Figura 4
apresenta uma vista detalhada deste conjunto.

o órgão terminal é constituído apenas da polia movida, que
está fixada ao terceiro elo. Possui um diâmetro de 79mm e é
dotada de oito roscas M4 igualmente espaçadas, servindo como
suporte físico para o órgão terminal. Acionada pelo motor de
corrente contínua, a polia movida possui uma velocidade
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máxima de 8.4rad/s com um torque de 1.2Nm. Foi previsto
para o posicionamento do órgão terminal uma repetibilidade de
posicionamento de ±0,5 mm.

3 MODELAGEMCINEMÁTICA

Robôs são projetados para execução de tarefas em um
determinado volume de trabalho ' (a Figura 1 apresentou o
volume de trabalho para o robô 54) . Conforme Stadler (1995),
existem dois grupos de variáveis para especificar as
coordenadas de um objeto no volume de trabalho do robô , que
são: variáveis externas ou coordenadas de referência e variáveis
internas ou coordenadas de junta do robô. As variáveis externas
são aquelas que identificam a posição e orientação de um corpo
rígido no espaço.

Figura 4 - Detalhe de montagem da quarta junta e órgão terminal

Para o robô 54, tem-se quatro graus de liberdade, sendo três
deles para controle de posição (predominantemente), e um para
controle de orientação, resultando nas coordenadas (X,Y,Z,e).
As variáveis internas, ou variáveis de junta, são aquelas que
devem ser especificadas para os controladores de junta para
definição de um movimento ou ponto (qJ, q2, q3' Q4)' Utilizando
a notação de Denavit-Hartenberg (Fu, 1987), foram fixados aos
elos do robô 54 sistemas coordenados, conforme mostrado na
Figura 5, de forma a utilizar o método sistemático proposto por
estes pesquisadores em 1955. Desta forma, foi utilizado o
toolbox de robótica para o MATLAB®, apresentado por Corke
(1996). A Tabela 1 apresenta os parâmetros de Denavit-
Hartenberg para o robô 54. A utilização do MATLAB® nos
permitiu validar os modelos cinemáticos desenvolvidos para o
robô 54.

3.1 Cinemática direta

No problema da cinemática direta de robôs, são conhecidas as
variáveis de junta e o objetivo é obter as variáveis externas, ou
seja as coordenadas do órgão terminal em relação ao sistema de
coordenadas de referência. O vetor que define as variáveis de
junta do robô pode ser escrito como:

(1)



(3)
(2)

40. SBAI- Simpósio Brasileiro de Automação Inteligente, São Paulo, SP, 08-10 de Setembro de 1999

Sendo assim, a posição e orientação do órgão terminal será cinemática inversa a fim de obter o vetor de variáveis das
função das variáveis de junta e da geometria do robô. O juntas, que é então fornecido ao controlador do robô para que o
método utilizando álgebra matricial proposto por Denavit- alvo seja alcançado . Conforme mostrado na Figura 5, para a
Hartenberg, faz uso de matrizes de transformação homogênea determinação da posição do órgão terminal em função dos
para relacionar sistemas coordenados de elos adjacentes (Fu, parâmetros do robô e dos ângulos de junta, tem-se:
1987). Associando-se asmatrizes de transformação homogênea
entre os elos para o manípuladorem questão, tem-se:

(4)

O sistema eletrônico para controle c acionamento do robô é
baseado em uma CPU Pentium 133MHz, no qual encontra-se
instalada a placa de interfaceamento especialmente
desenvolvida para este projeto, bem como um rack, instado na
mesa que serve como abrigo para os circuitos auxiliares e de
potência dos motores De. Além disto, o sistema conta ainda
com uma unidade para tratamento de sinais, tanto de saída
quanto de entrada. Um cabeamento foi implementado para
conduzir os sinais entre os diversos sub-sistemas que compõem
o robô S4. Através dele trafegam os sinais para acionamento
dos inversores trifásicos que acionam os dois primeiros elos, os
sinais de controle para os dois cartões de controle para motor
de corrente contínua e os sinais dos fins de curso indutivos para
as juntas. Todo o sistema eletrônico foi projetado de forma
modular de forma a admitir de 'forma simples algumas
alterações .

Onde a, é o parâmetro de Denavit-Hartenberg para o elo x e Sx,
Sxy, cx' Cxy correspondem à sen(ax) ' sen(8x+ ay) , cos(ax) , cos(ax
+ 8y), respectivamente. Elevando-se ambos os lados da
Equação (3) ao quadrado e somando-se os termos, chega-se à:

De posse das Equações (4) e (5), pode-se determinar os valores
de a i e a2 conhecendo-se os parâmetros de juntas e as
coordenadas da posição desejada. As funções de controle de
posição foram implementadas em linguagem C e o algoritmo
de cálculo cinemático implementa as funções citadas
anteriormente.

Utilizando relações trigonométricas clássicas, chega-se à:

4 PROJETO E IMPLEMENTAÇÃO
ELETRÔNICA. .

Para a realimentação de posição dos dois motores síncronos,
foram utilizados os sinais do simulador de encoder, disponíveis
nos próprios inversores e com uma resolução de 500 pulsos por
volta. Foram utilizados também sensores indutivos para
proteção do robô (para que os elos não colidam com o eixo
suporte). Para os motores de corrente contínua foram montados
encoder's ópticos à saída dos redutores planetários. A proteção
contra colisão para os dois últimos elos foi obtida a partir de
um ajuste no sinal de sobre-corrente, disponível na saída do
conversor DC-DC (chopper) que alimenta cada motor. O
sistema possui ainda 16 entradas e 16 saídas digitais para
conexão com dispositivos auxiliares que possam vir a ser
necessários em projetos futuros .

Tabela 1 - Parnmetros de Denavít Hartenberg para .o robô S4

Junta Si <Xj[rad] Idi [mm] ai [mm] Variação
1 SI O di " 400 -ro" à 190u
2 82 1t -112 300 -150u à 150u

3 O O D3 O Oa 470mm
4 84 O O -180oà 180u.

Figura 5 - Sistemas fixados ao robô S4

A análise cinemática de robôs é dividida em duas partes, que
são: cinemática direta e cinemática inversa. A matriz é a
matriz de transformação homogênea que descreve o sistemas de
coordenadas fixado ao elo 4 no sistemas de coordenadas da
base do robô.

"dI - ajustado pelo fuso de elevação do conjunto
....d, - distância entre o suporte físico do órgão terminal e a extremidade da

ferramenta

No problema da cinemática inversa de robôs, são conhecidas as
variáveis externas, desejando-se obter as variáveis internas. Do
ponto de vista de controle, o problema da cinemática inversa
tem maior importância que o problema da cinemática direta,
uma vez que os mecanismos robóticos são controlados no
espaço das juntas, enquanto a tarefa e a posição dos objetos é
definida no espaço cartesiano. Desta forma, uma vez conhecida
a posição e orientação a ser alcançada pelo órgão terminal, o
controlador do robô deverá solucionar o problema da

,3.2 Cinemática inversa
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Para o interfaceamento com o barramento ISA do computador,
foi implementada uma interface que utiliza dispositivos lógicos
programáveis (EPLD's) que são gravados através de software -
HDL (hardware description language). Foram utilizados
componentes ALlERA para conexão com o barramento ISA
(EP61O) e para interfaceamento com aquisição de dados, além
do acionamento (EPF8452). Neste último foram
implementados blocos para o controle de acesso, controle de
interrupção e decodificação de endereços dos subsistemas da
placa. Estes subsistemas são: interface com encoder - 16 bits
(para os quatro encoders); gerador PWM - 8 bits (para os dois
motores de corrente contínua); acesso aos conversores DA - 12
bits (para acionamento dos motores síncronos através dos
inversores); entrada e saída digitais - 16 bits; controle da
alimentação trifásica (Figura 8), além de circuitos lógicos para
proteção contra mal-funcionamento.

Os sub-sistemas da placa de interfaceamento são definidos e
gravados no próprio computador onde é executado o
controlador do robô, tornando qualquer mudança na arquitetura
de controle muito simples, graças a utilização do software
MaxPlusIl da ALlERA.

5 ESTADO ATUAL DO ROBÔ S4

Atualmente estão sendo realizados alguns experimentos,
procedimentos de laboratório e algoritmos computacionais
para a identificação de parâmetros do referido robô. Parâmetros
como coeficiente de atrito seco, coeficiente de atrito viscoso,
massa dos elos, distância entre eixos, relação entre sinal de
referência e o torque no eixo dos motores, são parâmetros a
serem determinados de grande importância para o bom
desempenho dos controladores de junta. A Figura 6 apresenta
uma foto tirada no laboratório de robótica da PUC Minas, onde
encontra-se instalado o robô S4.

Figuro 6 - Robô S4 instalado no laborat ório da PUC Minas

O software controlador vem sendo implementado em
linguagem C e o toolbox de robótica (Corke, 1996) tem sido
uma referência na validação das rotinas. No momento, tem-se o
gerador de trajetórias implementado utilizando polinômios de
terceira ordem (Fu, 1987). Foram implementadas rotinas para
movimentos ponto-a-ponto e trajetórias retilíneas. Para
trajetórias no espaço das juntas, o controlador lê a posição atual
do robô, recebe a posição desejada e calcula a trajetória,
repassando os dados para os controladores de junta. Para
trajetórias no espaço cartesiano, o controlador lê a posição
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atual do robô, recebe a posição desejada, calcula a trajetória no
espaço cartesiano e, utilizando a rotina de cálculo cinemático
inverso, determina a trajetória no espaço das juntas para que
possa repassar os dados para os controladores de junta.

6 CONCLUSÕES E PROJETOS FUTUROS

A escolha do alumínio como material para estrutura das partes
móveis do robô S4, proporcionou uma grande redução de peso.
Em contrapartida gerou algumas dificuldades, que foi a
obtenção de perfis e vergalhões comerciais adequados e a
dificuldade para a soldagem das peças. Devido a utilização
componentes industriais e ao dimensionamento da estrutura, o
robô apresentou-se bastante robusto, tornando possível sua
aplicação em ambientes industriais.

O desenvolvimento da placa de interfaceamento utilizando
lógica programável on-line, proporcionou uma grande
flexibilidade ao projeto. Alterações a nível de hardware podem
ser implementadas simplesmente executando-se uma nova
carga do chip que recebe e envia todos os sinais, tanto para o
barramento ISA do computador, quanto os sinais de controle
para o robô S4. Esta característica fez com que esta placa fosse
utilizada em outros projetos do laboratório de robótica da PUC
Minas.

Com a flexibilização da definição do hardware da placa digital,
graças a utilização de EPLD's, estudos com relação a
arquitetura do controlador podem ser desenvolvimentos e
implementados, tendo como objetivo a validação de uma
arquitetura para os controladores bem como a interação entre
os diversos sub-sistemas.

Com a finalização dos projetos mecânico e eletrônico, torna-se
possível o desenvolvimento e implementação de técnicas de
controle mais apuradas como torque computado (Craig, 1989),
controle robusto, fuzzy e outros. Um grande leque de opções
poderão ser implementadas e testadas nesta estrutura, com
objetivo de incorporar mais e mais informações para os
sistemas de controle.

O ambiente de programação inicialmente desenvolvido utiliza
o sistema operacional DOS, mas estudos vêm sendo realizados
com o objetivo de se implementar uma arquitetura de
controlador para um ambiente multitarefa, utilizando LINUX.

Este projeto está longe de estar finalizado, e até o momento foi
observada uma grande aplicação de diversas áreas da
engenharia para a implementação do robô S4. Áreas como:
projeto mecânico, vibrações, eletrônica, identificação, controle
e computação, foram algumas das áreas até presente momento
exploradas pela equipe.
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Abstract: Mobile robots have attracted researcher's interest as
an important mean for obtaining information about hostile
environrnents to man, such as radioactive plants, planets with
inappropriate atmosphere for humans and deep mines. The
precise control of the robot's movement is essential for the
success of such missions. In this area, the Laboratory of
Automation and Systems (Mechatronics) of the Department of
Mechanical Engineering of the Escola Politécnica of the
University of São Paulo is carrying on activities related to the
development of mobile robots and their position controI.

This paper presents a work of modeling of the robot control
system and implementation of a real time control software for a
mobile base for transporting sensors inside the laboratory. The
developed software interacts with the user through a
programming language for .the robot and controls the
positioning of a DC motor in a digital controlloop. The results
are presented for the simulation of the control system and the
experimental data show the quality of the created model and
the obtained precision of positioning.

1 INTRODUÇÃO
-Robôs móveis tem atraído a atenção de pesquisadores por
serem um meio de obtenção de informações sobre .ambientes
onde o homem tem dificuldades de acesso, tais como em
plantas radioativas, planetas sem atmosfera adequada ao ser
humano e minas profundas. O controle preciso de seu
deslocamento é essencial para o sucesso de suas missões.
Dentro deste contexto, o Laboratório de Automação e Sistemas
(Mectrônica) do Departamento de Engenharia Mecânica da
Escola Politécnica da Universidade de São Paulo vem
desenvolvendo atividades relacionadas com o desenvolvimento
de robôs móveis e seu controle de posição.

Este artigo apresenta um trabalho de modelagem e
implementação do software de controle em tempo real de uma
Base Móvel para transporte de sensores no laboratório. O
software desenvolvido cuida .da interação do robô com o
usuário através de uma linguagem de programação do robô e
do controle em malha fechada digital do sistema de translação
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com motor CC. São apresentados resultados de simulação do
sistema de controle e dos dados levantados experimentalmente,
mostrando a qualidade do modelo criado e a precisão de
posicionamentoobtida.

2 DESCRiÇÃO DA BASE MÓVEL
A Base Móvel foi projetada para se deslocar no plano
bidimensional, sendo que possui um formato cilíndrico, e é
dotada de três rodas motoras que esterçam ao mesmo tempo.
Desta forma possui a capacidade de fazer curvas em canto
vivo.

O acionamentodas rodas é feito por dois motores, um motor de
passo que realiza o esterçamento das rodas, e um motor CC
responsável pela translação da base móvel no plano. Entre cada
motor e as rodas existe um sistema de redução composto de
polias de correia dentada e engrenagens.

O hardware eletrônico para o controle da Base Móvel é
constituído por um computador baseado no microcontrolador
8032 com uma interface dedicada para joystick e comunicação
via canal serial RS-232c. Este computador possui interfaces
PWM com os motores de passo e CC e uma interface com o
encoder do motor CC para a operação do motor CC em uma
malha de realimentação digital fechada. Todo este hardware
eletrônico .foi projetado de maneira a ser compacto para que
seja colocado na Base Móvel e com características de baixo
consumopara operação por baterias.

O software de controle deste sistema é executado em tempo
real dentro do computador embarcado no robô e cuida do
controle de posição em malha fechada para translações e ein
malha aberta para o sistema de direção. Além disso executa
simultaneamente a comunicação com um terminal externo
através do canal serial e recebe dados do joystick.

Para que se tenha o controle adequado do movimento de um
robô móvel, especificamente . da Base Móvel, é necessário
possuir um conjunto de comandos que permitam a um usuário
fazer com que o robô se movimente da maneira desejada.
Também é necessário que se possa construir programas que
descrevam uma determinada trajetória que o robô deve seguir
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para posterior repetição do programa. Para tanto é necessário Os comandos definidos podem ser divididos nos seguintes
ter uma linguagem de programação para o robô. Sendo assim, tipos de comandos:
foi desenvolvida uma linguagem de programação para um robô • definição de parâmetros, para definição de velocidades
móvel, sendo que esta linguagem foi composta por comandos máximas, sistemas de coordenadas, etc. ;
de alto nível que para serem executados em uma estrutura de • comandos de movimento;
software de tempo real. • comandos de exibição de parâmetros;

• comandos de manutenção, são comandos simples que
atuam diretamente no hardware do robô ;

• comandos de carga e descarga de arquivos de programas e
tabelas de pontos;

• comandos de edição de programa;
• comandos de controle de programa (p. ex: GOTa).

A estrutura da linguagem de programação é parecida com a da
linguagem basic, sendo que cada linha possui um número
seguido do nome do comando e dos seus parâmetros. O
programa segue o fluxo que vai da linha de número menor para
a linha de número maior. Esta.sequência de execução pode ser
desviada por comandos de controle de programa. :

3

Figura 1. Foto da Base Móvel
desenvolvida neste projeto

SOFTWARE DE CONTROLE DE
MOVIMENTO

O programa depois de editado no modo de programação, pode
ser executado no modo normal, e também pode ser salvo em
arquivo através da interface RS-232c do robô. Também é
possível carregar um programa de um arquivo através desta
interface serial.

O software de controle de movimento implementado possui
uma estrutura de tempo real na qual é possível a execução
paralela de comandos.

O software permite trabalhar· em três modos de operação:
normal, programação, e manutenção. No primeiro modo, os
comandos estão disponíveis para a atuação direta no robô, já no
modo de programação, o usuário pode editar um programa
usando os comandos dentro de uma linguagem de programação
desenvolvida para o robô. O modo de manutenção possui
comandos simples que atuam diretamente com o hardware
eletrônico do robô, e é possível verificar o conteúdo de
parâmetros que normalmente não interessam para um usuário
comum.

Uma característica importante do software é que ele permite o
movimento do robô através de joystick, e também quando esta
opção está habilitada, é possível a construção de uma tabela de
posições do robô pelo pressionamento dos botões do joystick.
Feita esta tabela, é possível fazer com que o robô reproduza
uma trajetória que passe pelos pontos adquiridos. É possível
salvar e carregar programas e tabelas a partir de arquivos.

O programa possui a capacidade de trabalhar com coordenadas
cartesianas e polares, bem como pontos absolutos ou relativos.
Os comandos de movimento utilizam um controle de posição
do motor DC em malha fechada, usando um controlador
digital, e um encoder como sensor. O sistema de direção é
acionado por um motor de passo'em malha aberta.

O software foi desenvolvido em Linguagem C e assembler de
8051, para total execução dentro do hardware eletrônico
embarcado no robô. A interface com o usuário é feita através
de um software de comunicação serial.

4 LINGUAGEM DE PROGRAMAÇÃO
Para permitir a programação da trajetória do robô foi criada
uma linguagem simples de programação do robô. Esta
linguagem é composta por uma série de comandos e por uma
estrutura adequada para a descrição de trajetórias.

184

Com a linguagem de programação e o conjunto de comandos
definidos, é possível editar um programa que descreve bem
qualquer trajetória formada por seguimentos de reta.

5 ESTRUTURA DE CONTROLE EM TEMPO
REAL

A estrutura do software de controle de movimento é uma
estrutura de tempo real que se baseia em um loop principal
onde são tratados os comandos ativados pelo usuário, e uma
rotina de interrupção em que são executados os algoritmos de
controle do robô, leitura de encoder e de joystick (Fig. 2).

Tempo Rea l[_ ....__.__._n_. ]

No programa principal, após a inicialização do sistema, o
programa entra em um loop no qual ocorre o reconhecimento
de caracteres e de comandos. Caso um comando válido seja
digitado pelo usuário, o programa realiza a execução do
comando teclado, este por sua vez pode ser do tipo comando
contínuo (exemplo: Mostra continuamente a posição do robô),
ou de execução imediata (exemplo: mostra a posição atual do
robô).

Caso o comando a ser executado seja do tipo contínuo, ocorre
apenas a habilitação do comando, que por sua vez é executado
de tempos em tempos na área do programa que se destina a
execução de comandos contínuos habilitados . Estes comandos
contínuos não podem fazer com que o fluxo do programa pare
enquanto ele está sendo executado, pois pode ocorrer que mais
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(4)

de um comando contínuo esteja acionado. Por isso existe a
necessidade de executá-los somente uma vez, caso habilitados ,
todas as vezes que ao percorrer o loop principal se chegar a
posição de sua execução. Por exemplo : Ao invéz de fazer um
loop que mostrasse continuamente a posição do robô, o que se
faz é mostrar a posição atual do robô toda vez que o programa
passar pela área de execução de comando contínuo se este
comando estiver habilitado.

Para reconhecimento dos comandos, utilizou-se a seguinte
metodologia: conforme o pressionamento dos caracteres,
ocorre a formação de uma linha de comando, e quando esta
linha é completada, pelo press ionamento de da tecla de
"carriage return (CR)" então o comando é reconhecido segundo
a sintaxe estabelecida, ou seja, nome do comando, que pode ser
palavras compostas, precedido dos parâmetros numéricos . No
modo de edição de programas coloca-se o valor da linha do
programa antes do nome do comando.

Quando ao percorrer o loop, não é observado nenhum
pressionamento de tecla, a execução do programa passa pelo
bloco de reconhecimento de comandos sem executá-lo, e neste
caso o programa segue diretamente para a execução de
comandos contínuos habilitados, já que não há comando
imediato para ser executado, pois não houve o pressionamento
da tecla "carriage return" que inicializa o reconhecimento do
comando.

Va=tensão da armadura do motor DC
R, = resistência da armadura
ia= corrente na armadura
La= indutância da armadura
ea =força contra-eletromotriz que pode ser expressa como:
e. =K, . O> (2)

onde:
K, =constante elétrica do motor
O> =rotação do motor (radls)
Te =K, . ia (3)

onde:
Te=torque elétrico no motor DC
K, =constante de torque

do>
Te-TL =(JM+JEQ)ili

onde:
TL =torque de carga
JM =Inércia do motor (kg.nr')
JEQ =Inércia equivalente do robô móvel, e é dada pela seguinte
expressão:

(1)

(5)

(8)

onde:
iT = relação de transmissão total do motor à roda (i > 1)
M =massa do robô (kg)
R =raio da roda do robô (m)
A partir das expressões acima, pode-se montar o modelo do
sistema, e projetar o controlador com o auxílio do programa
Matlab . Baseou-se no projeto de um controlador de posição
encontrado na referência 2, e chegou-se a seguinte expressão
para o controlador:

G (S)=K(I+U .T.S) (6)
c (I+T.s)

O valor de K foi calculado especificando-se o erro em regime,
e os valores de T e a. foram estimados, usando ferramentas
como "root locus" do Matlab [2).

Foram feitas também, simulações do modelo (Fig.3) , e então
discretizou-se o controlador para se obter a sua equação de
diferenças. A expressão do controlador discretizada através do
método de transformação bilinear é dada em (7), e a equação
de diferenças desta expressão encontra-se em (8).
Gcez)=

[ (T + 2 ·a ·T)+ (T -2 .a 'T) .z-l]K. fi g

(Ta+2 'T)+ (Ta-2' T ) · Z·I . (7)
_ (7;,-2 ·T) +

Y[i.,) - (T. +2. T) .Yli.r-t)
K. (7;, +2 .a-T) .u +

(Ta+ 2 .1) li.']

K. (7;,-2·a ·T) .u.
(Ta+2 .1) ,i.I-I)

Ta=período de amostragem (s)
YlktJ =saída do controlador no período de amostragem atual

6 PROJETO DO SISTEMA DE CONTROLE
DE POSiÇÃO

Em paralelo ao programa principal, ocorre a execução da rotina
de tempo real. Esta rotina têm início a cada período fixo de
tempo. Assim têm-se o controle prec iso do tempo em que ela
está sendo executada.

Esta rotina faz a leitura dos sensores como encoder e joystick,
executa o controle de posição e velocidade quando habilitados,
efetua o cálculo de posição atual e velocidade atual, e também
incrementa os contadores de interrupção. Estes contadores
possuem a finalidade de fazer com que o programa principal
tenha uma noção de quanto tempo se passou. Através deles
pode-se ter um controle de tempo grosseiro no programa
principal. As variáveis de posição, velocidade, joystick e
encodcr ficam disponíveis para uso no programa princ ipal.

Depois da execução dos comandos contínuos habilitados , o
programa volta para o reconheccdor de comandos, fechando
assim o loop.

o movimento de translação da Base Móvel é efetuado por um
motor DC. Desta forma, é necessário que haja um controle em
malha fechada da posição do robô . Este sistema de controle de
posição é utilizado por todos os comandos de movimento que
realizam uma translação do robô.

onde:

Para obter o sistema de controle de posição, primeiramente
modelou-se a Base Móvel com o motor DC. Desprezando a
inércia das polias e engrenagens do sistema de redução,
chegou-se nas seguintes expressões que descrevem o sistema
robô mais motor DC [1):

di
V. =R. ' i a +La
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Clod< Tempo (5)
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Figura 3 - Sistema utilizado para simulação do controlador + planta

I" I;
- '-i. -

-I
', '

',0 1 li
.. " '--.._-' _ _ __'___ __'___.___' c___'__, --.J

Y[kl.tJ =saída do controlador no período de amostragem anterior
ulktl = entrada do controlador no período de amostragem atual,
ou erro atual (referência - saída real da planta)
u[kt-ll = entrada do controlador no período de amostragem
anterior

A partir desta equação foi possível a implementação 'do
controle de posição na Base Móvel., obtendo-se um ótimo
resultado como pode-se observar a seguir.

7 RESULTADOS
Para levantar as curvas de resposta obtidas no robô, capturou-
se os pontos realizando leituras do encoder na rotina de
interrupção de tempo real a cada intervalo fixo de tempo e
estes valores foram sendo armazenados na memória do próprio
robô, e em seguida acabado o movimento, transportou-se os
pontos para arquivo texto através da interface serial.

Foram realizados testes com períodos de amostragem de 5 rns e
de 7,5 ms, comparando os resultados obtidos com o resultado
de simulação. As respostas para período de amostragem de 7,5
ms e movimento de 1 metro com velocidade de 320 mmls se
encontram nos gráficos seguintes, sendo que a linha pontilhada
mostra o resultado de simulação, e a linha contínua, o resultado
obtido com a movimentação real do robô.

..

" - . -
EQ.
fo. .. - -

','

Fig. 6· Gráfico de velocidade observado (7,5 ms)

Estes resultados mostram a validade do modelo criado. Além
disso, foi considerado no modelo de simulação o fato de que os
amplificadores de potência do driver do motor CC saturam em
12 V pico a pico o que faz com que o modelo criado aproxime-
se ainda mais da realidade.

Implementou-se também um algoritmo de aceleração, e o
movimento do robô com este algoritmo apresentou as curvas
de resposta mostradas nas Figuras 7,8 e 9.

f .2 .... .

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

" -

Fig, 7 • Posição observado com aceleração1-- _

Fig. 4 - Gráfico de posição observado (7,5 ms)

" I

-' - .1
i- - -

u .0 ! '1'
-e -I
. 1() - - , .. .. ,

; -I
- - '

Fig. 8 • Tensão observada com aceleração
Fig. S • 'Gráfico de tensão observado (7,S'ms)
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O algoritmo de aceleração prevê duas possibilidades de
movimento acelerado, uma em que o robô acelera , atinge a
metade de seu movimento e desacelera, sem ter atingido a
velocidade máxima do sistema ; e outra em que o robô acelera,
atinge a velocidade máxima definida no sistema, permanece
com esta velocidade constante e posteriormente desacelera.

Em ambos os casos é observado quando o robô atinge a
Velocidade máxima, e também a posição intermediária do
movimento.

No caso em que ocorre uma parte do movimento em
velocidade constante, a curva de velocidade deve ser simétrica
em relação a posição intermediária do movimento. Para isso, é
garantido que o tempo em que o robô fica em velocidade
constante desde o fim da aceleração até a posição intermediária
ser atingida, é o mesmo tempo que ele leva desta posição até o
início da desaceleração.

Na desaceleração, a referência de velocidade não fica abaixo de
um valor mínimo, para que se garanta que o robô chegue
realmente na posição final, pois se este valor mínimo não fosse
respeitado, a referência de velocidade gerada seria insuficiente
para provocar qualquer atuação no motor DC.

8 CONCLUSÃO
Foi implementado uma estrutura de software de tempo real que
permitiu a execução adequada dos vários comandos criados
para este sistema, sendo que a maioria destes comandos
utilizam o algoritmo de controle de posição _implementado .

-Construiu-se um modelo do robô móvel baseado nos
parâmetros reais do robô, ou seja, características tanto elétricas
quanto mecânica do robô.

Com o modelo criado desenvolveu-se um controlador de
posição, e foram feitas simulações deste controlador com o
auxílio do software Simulink.

Também levantou-se dados experimentais com períodos de
amostragem diferentes, sendo que se chegou a um período de
amostragem adequado para o sistema de controle , com uma
curva de movimento desejada.

Verificou-se que os resultados obtidos na simulação ficaram
muito próximos dos obtidos experimentalmente, o que revela
que o modelo criado para o sistema realmente se aproximou do
sistema real.
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Abstract - The inherent strong nonlinearities and coupling
between the joints in a robotic manipulator make the task of its
control complex and expensive in terms of computational resour-
ces. In order to overcome this problem, it is proposed an alter-
native controlIer for manipulator joints position control based on
fuzzy sets theory. A Genetic Algorithm is used to automaticalIy
tune some parameters related to the fuzzy controlIer. Simula-
tions involving the control of a 2 degree-of-freedom (DOF) ma-
nipulator are presented showing that the proposed controIler can
. be used with good performance for this kind of machine controI.

Keywords: Robotics, Fuzzy Systems, Genetic Algorithms.

Resumo - As fortes não-linearidades e o acoplamento existen-
te na estrutura de manipuladores robóticos tornam a tarefa de
controle complexa e custosa em termos de recursos computacio-
nais. Com o objetivo de contornar estes problemas, é proposto
um controlador baseado na teoria de conjuntos nebulosos para
o controle de posição de manipuladores robóticos . Um Algorit-
mo Genético (AG) é utilizado para o ajuste automático de alguns
parâmetros associados ao controlador nebuloso . Simulações en-
volvendo o controle de um manipulador de 2 graus de liberdade,
demonstraram que o controlador proposto é adequado para con-
trole de posição de manipuladores robóticos .

1 Introdução
o problema de controle associado a manipuladores robóticos
não é trivial, principalmente no controle em tempo real que exige
um período de amostragem da ordem de milísegundos, As prin-
cipais razões que dificultam o controle neste tipo de estrutura são
as fortes não-linearidades dinâmicas presentes, tais como as ace-
lerações centrífugas e de coriolis, não-linearidades geométricas,
não-linearidades físicas como atrito.e "backlash", acoplamento
entre partes, e outros fatores desconhecidos corno erros no mo-
delo matemático e incerteza nos parâmetros (Silva 1995).

Com o objetivo de superar as dificuldades apresentadas anterior-
mente, é proposto um controlador baseado na teoria de conjuntos
nebulosos para o controle em tempo real das posições das juntas
de um manipulador robótico. A utilização da teoria de conjuntos
nebulosos para o controle de manipuladores robóticos iniciou-se
na década de 80 e vários trabalhos demonstraram que este tipo
de controle é adequado para tais sistemas (Silva 1995, Lim and
Hiyama 1991, Tanscheit and Scharfl988).
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o controlador nebuloso proposto é composto de duas partes: a
primeira é um controlador nebuloso que possui como entrada
o erro de posição e produz uma ação de controle que age na
redução deste erro; a segunda é um controlador nebuloso que
possui como entradas a variação do erro de posição e uma me-
dida das posições das juntas, gerando uma ação de controle que
possui boas características de amortecimento e compensação do
torque causado pela gravidade de acordo com as posições do
manipulador.

o ajuste empírico de certos parâmetros relacionados ao contro-
lador nebuloso é praticamente inviável dada a complexidade do
sistema a ser controlado. Neste trabalho, utiliza-se um algorit-
mo genético para sintonizar automaticamente esses parâmetros,
de forma a maximizar um objetivo que mede a qualidade do con-
trole de posição .

A eficiência do controlador nebuloso proposto é verificada
através de simulações envolvendo o controle de um manipula-
dor robótico de 2 graus de liberdade .

2 . O Manipulador de 2 Graus de Liberdade
Para testar a estratégia de controle proposta escolheu-se o ma-
nipulador robótico de 2 graus de liberdade mostrado na Figura
1.

Figura 1: Manipulador de 2 graus de liberdade.

o modelo dinâmico deste manipulador incluindo o modelo dos
motores elétricos é descrito pelas seguintes equações diferen-
ciais:



Figura 2: Estrutura do controlador nebuloso para uma junta
genéricaj .
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ffl 2 9 l S 12 L n l iJ
2KTI N , 2

(1)

a reduzir o erro de posição. O controladornebuloso B (CNB)
possui como variáveis de entrada a variação do erro de posição
(êj ) e a posição angular aj, que é função da posições angulares
das juntas.

O ângulo aj é formado pelo segmento que une ajunta j ao centro
de massa resultante dos elos robóticos i, j +1,..., n (consideran-
do n elos robóticos) e pela linha horizontal que passa na junta i.
conforme ilustrado na Figura 3. Para junta I, assumindo que a
massa do elo 2 pode ser desprezada, aI s:: BI e a2 = (h+B2 .
Os controladores CNA e CNB possuem a mesma estrutura para
qualquer junta, sendo que os parâmetros K Aj e KBj influem
diretamente na resposta de posição da junta j.

onde

A tensão aplicada ao motor da junta j é dada pela seguinte
equação:

Os controladores nebulosos que são apresentados posteriormen-
te possuem regra de composição do tipo max - min; as regras
são interpretadas através do produto algébrico (Larsen); o ope-
rador "AND" utilizado é o min; a agregação é feita através do
operadormax; o método de "defuzzificação" é o centróide.

(3)

(4)
(2)

......h:L- m 212 .. . 1 Q2. ...
KT2N2 ( 3 + J m 2)0 2 + KT2N2 (3 + 2 )81+
+ KT;N2 [R2 Jm2 + R 2 + Lo.2(D2 + b2)]02+

+m212R2(1+10)8 + m 2/2SoLa2iJ jj +
K T 2N 2 3 2 2 1 KT2N2 1 1

_ m 212S 2 L a2 Õ ij + m212C2Lao iJ2é +
2KT2N2 2 1 2KT2 N2 1 2

+[&.2. + R 2(D2+b2) m 2g/Sl2La2]9 +
N2 J(T2N2 2KT2N2 2

+ m2/2S2R2 iJ2 _ m291Sl oLa2 iJ + m2g/Cl2R2
2KT2N2 1 2KT2N2 1 2KT2 N2

t l 2 =

onde

Bj : Posição angular da junta j
'Uj: Tensão aplicada no motor da junta j
mj: Massa do elo j
l: Comprimento dos elos
Cm: cos(Bm )

Sm: sin(Bm )

Cm n : cos(Bm +Bn )

Mais detalhes sobre a obtenção do modelo dinâmico apresenta-
do e os significados físicos dos parâmetros utilizados podem ser
encontrados em Fu et al. (1987), e Spong and Vidyasagar (1989).

3 Estratégia de Controle

Detalhes adicionais sobre Controle Nebuloso e Teoria de Con-
juntos Nebulosos podem ser encontrados em Lee (1990a), Lee
(I990b), e Pedrycz and Gomide (1998).

3.1 ControladorNebuloso A (CNA)

Este controlador possui uma base de regras bastante simples,
pois a saída do controlador é função apenas da variável erro de
posição. O universo de discurso da variável erro foi adequa-
damente dividido em 5 conjuntos nebulosos primários, como é
mostrado na Figura 4(a). O mesmo procedimento foi realizado
para a variável de saída, e as funções de pertinência são mostra-
das na Figura 4(b).

o controlador nebuloso utilizado no controle de posição de cada
junta robótica é composto de duas partes conforme mostrado na
Figura 2.

A primeira parte, o controlador nebuloso A (CNA) possui como
variável de entrada o erro de posição da j-ésima junta (ej) e
como variável de saída, uma ação de controle que age de forma

3.1.1 Basede Regras

A base de regras deste controlador foi obtida a partir da idéia que
a ação de controle deve ser proporcional, em termos lingüísticos,
ao erro de posição, ou seja, se o erro de posição for positivo
pequeno, a ação de controle deve ser positiva pequena. Deste
modo, as regras utilizadas neste controlador são as seguintes :
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(b) Funções de pertinência da variável de saída (UAj).

Figura 4: Funções de pertinência do CNA.
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Figura 5: Curva de controle do CNA.

ei
NM NP Z PP PM

Ao NP Z PP PM PC
Ago NM NP Z PP PM

aj A l 80 NC NM NP Z PP
A270 NM NP Z PP PM
A360 NP Z PP PM PC

Tabela 1: Base de regras do CNB.

As funções de pertinência escolhidas para as variáveis de entrada
e saída deste controlador são mostradas na Figura 6.

3.2.1 Base de Regras

Como ambas as variáveis de entrada foram particionadas em 5
conjuntos nebulosos primários, são necessárias 25 regras para
cobrir todas as combinações possíveis entre estas variáveis. A
Tabela I apresenta o conjunto de regras utilizadas no controla-
dor.

onde

A superfície de controle que relaciona as variáveis de entrada à
ação de controle obtida com base no CNB, é mostrada na Figura
7.

o Se ej é NM (negativo médio) então UAj é NM

o Se ej é N P (negativo pequeno) então UAj é N P

o Se ei é Z (zero) então uAi é Z

o Se ej é PP (positivo pequeno) então UAj é PP

<> Se ei é PM (positivo médio) então UAj é PM

NG: Negativo Grande
NP: Negativo Pequeno
PP: Positivo Pequeno
PC: Positivo Grande

N M : Negativo Médio
z. Zero
PM: Positivo Médio

A curva de controle que representa a relação entradax saída deste
controlador é mostrada na Figura 5. Nota-se, nesta figura, que
a ação de controle apresenta um comportamento não linear em
relação ao erro.

3.2 Controlador Nebuloso B (CNB)

Este controlador foi projetado para que possuísse características
de amortecimento que levassem em consideração a posição aj
da junta na qual se exerce o controle. A importância da posição
ai na geração do sinal de controle deve-se às não-linearidades
geométricas do manipulador e aos efeitos causados pela gravi-
dade.
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4 Algoritmos Genéticos (AGs)

o algoritmo genético (Holiand 1992) é um método de busca es-
tocástico baseado no mecanismo de seleção natural de Darwin e
na genética de populações. Nos AGs, as variáveis de busca são
codificadas numa cadeia de genes (bits), que representa o cro-
mossomo do indivíduo (ver Figura 8(a)). Cada indivíduo possui
um grau de adaptação, denominado "fitness", que é determinado
pela função objetivo que se deseja maximizar. .

Os AGs utilizam basicamente três operadores de reprodução:
"crossover", mutação e seleção. No "crossover" os cromosso-
mos dos pais são recombinados para formar os cromossomos
dos descendentes.
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Variaçãodo Erro (êi ) [radls]

Figura 7: Superfície de controle do CNB.

Ânguloaj [rad]

'=' I
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-5 -4 -3 -2 -1 ° 1 2 5
Variação do erro (ei) [radls]

(a) Funções de pertinência da variável variação do erro (ej).

A mutação atua na mudança aleatória dos genes (bits) dos des-
cendentes. A mutação é necessária para evitar a convergência
prematura e para garantir que qualquer ponto no espaço de bus-
ca pode ser atingido.

o.
OI
'(3
c.".5°·
t::

";0.
e
O

_ 3 4
Angulo ai [rad]

(b) Funções de pertinência da variável Q'j .

A seleção indica quais indivíduos da população irão participar
do processo de reprodução. Geralmente, o processo de seleção
é estocástico, onde o "fitness" do indivíduo influencia na sua
probabilidade de reprodução .

o algoritmo genético utilizado neste trabalho é uma variação do
AG clássico. No processo de seleção há uma política de preser-
vação dos melhores e piores indivíduos. A Figura 8(b) apresenta
um fluxograma simplificado do AG utilizado.

Os parâmetros dos controladores nebulosos a serem ajustados
para o caso do controle de posição do manipulador de 2 graus
de liberdade são KA1, KB1, KA2 e KB2. Para isso, estes' 4
parâmetros foram codificados numa cadeia binária de 40 bits,
sendo 10 bits para cada parâmetro . O intervalo estabelecido para
estes parâmetros é [0,30], sendo que "0000000000" representa
o valor Oe "1111111111" o valor 30.

A função de "fitness" utilizada é descrita pela seguinte equação:

onde 5s E [0,1] é o sobresinalmédio, E; E [0,1] é o erro de
regime médio e Te E [0,1] é O tempo de estabilização médio
para uma faixa de erro de 2%, medido em relação ao tempo total
de simulação.

Para o cálculo do "fítness" de um indivíduo é necessário reali-
zar uma simulação do sistema mais controlador. Os parâmetros
(KAl, KB1, KA2' KB2) utilizados nesta simulação são obtidos
a partir do cromossomo deste indivíduo (cadeia binária). Após
realizada a simulação, calcula-se 5s , E; e Te, possibilitando o
cálculo do "fitness" ,

(5)fit = 0,2(1 - S8)10 + O, 3(1 - E r )2+ 0,5(1- Te)o.

o.

-I -0.8 -1>.6 -0.4 -1>.2 . o 0.2 0.4 0.6 0.8
Ação de controle (uOi) [Volt]

(c) Funções de pertinência da variável de saída (UBj).

01----<-----,--'----"----'---.........ll-----1

ee
' (3
c.".5 0.
t::

"
' 0

Figura 6: Funções de pertinência do CNB. Analisando a função de "fitness'', percebe-se que os dois primei-
ros termos da equação crescem rapidamente a medida que E; e
S, se aproximam de zero. Em relação ao tempo de estabilização,
o "fitness" aumenta linearmente a medida que T; diminui. Por-
tanto, o objetivo do processo de busca é minimizar 5s , E; e Te.
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(a)

Gera população inicial
e calcula o "fitness"
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Os resultados mais importantes obtidos nas simulações estão
mostrados nas Figuras 9 e 10. Na Figura 9, as curvas
(1) são as referências a serem rastreadas; as curvas (2) re-
presentam a resposta de posição obtida com os parâmetros
(KAI ,KBl ,K A2 ,K B2) do indivíduo de melhor "fitness" da pri-
meira época do processo de sintonia (evolução) destes parâme-
tros; as curvas (3) representam a resposta de posição obtida com
os parâmetros do indivíduo de melhor "fitness" da última época
do processo de sintonia. A evolução destes parâmetros pode ser
visualizada na Figura 10, onde são mostrados os parâmetros do
indivíduo de melhor "fitness" de cada época. :

Gera sub-populações
e calcula o "fitness"

Realiza "crossover"
e mutação l

Duas observações importantes extraídas das simulações devem
ser destacadas. Primeiramente, a capacidade do controlador ne-
buloso de executar eficientemente o controle de posição na es-
trutura abordada. Percebe-se nas curvas (3), uma resposta de
posição suave, com sobresinal da ordem de 0,5% e um erro de
regime praticamente nulo , apesar de não utilizar informação so-
bre a integral do erro .

Seleciona os indivíduos

(b) Fluxograma do AG utilizado .

Figura 8: llustrações sobre Algoritmos Genéticos.

5 Simulações e Resultados
O prog rama desenvolvido para a simulação do sistema apresen-
tado foi feito em linguagem C++ . O período de amostragem
utilizado na tarefa de controle foi de 1.ms, sendo que o passo de
integração (método de Euler) empregado na simulação do sis-
tema dinâmico foi 50 us. Considerou-se também as seguintes
restrições para os sinais de controle: IUI/ $ 24 V e IU21 $ 24 V
Os parâmetros do modelo dinâmico utilizados nas simulações
estão descritos na Tabela 2.

Parâmetros Valores
2,OKg
1,5Kg
0,5m

A abordagem por algoritmos genéticos para o ajuste automáti-
co dos parâmetros do controladormostrou-se bastante adequada.
No início do processo de sintonia dos parâmetros, curvas (2), a
resposta de posição apresenta sobresinais elevados. Após um
número pequeno de épocas, curvas (3) , os parâmetros obtidos já
resultam numa resposta de posição de boa qualidade.

O tempo médio de processamento do cálculo do sinal de controle
através do controlador nebuloso para uma junta, é de 27 ps uti-
lizando um processador do tipo Pentium II-266MHz. O pouco
tempo de processamento exigido toma viável a aplicação prática
deste controlador.

6 Comentários Finais
Os resultados obtidos nas simulações mostraram que o controla-
dor proposto é adequado para o controle de posição de manipula-
dores robóticos. O método de busca (AG) utilizado para o ajuste
automático dos parâmetros mostrou-se capaz de obter soluções
muito satisfatórias em pouco tempo.

Uma melhoria no trabalho apresentado, que atualmente está sen-
do pesquisada, é a utilização dos AGs para o ajuste automático
da funções de pertinência do controlador nebuloso. Isto aumen-
taria bastante a flexibilidade do controlador, porém a quantidade
de parâmetros a serem ajustados é muito grande, o que dificulta
o processo de busca.
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Figura 9: Resultados das simulações.
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Resumo - Processos dinâmicos não-lineares orientados à
blocos são identificados através de uma rede neural artificial
(RNA) com dinâmica interna, a partir das medidas de entrada e
saída do processo .

Palavras Chaves: processos não-lineares, rede neural, sistema
orientado à blocos, identificação.

Abstract - Identifícation of biock-oriented nonlinear systems is
achieved by a new rnodel of Iocally recurrent globaIly
feedforward neural network only with input/output
measurements .

1 INTRODUÇÃO

modelos não-lineares formados pela combinação de blocos
não-lineares estáticos e blocos dinâmicos lineares (Billings e
Fakhouri, 1978). Exemplos destes modelos são : modelo de
Wiener (Sbárbaro e Johansen, 1997), modelo de Hammerstein
(Âstrõm e Wittenmark, 1995), modelo Wiener-Hammerstein
(Haber e Unbehauen, 1990) e modelo Hammerstein-Wiener
(Bai, 1998), como observados na figura a seguir .

Oin1mia Uour H NIk>L.inearid1dcE.stática

Ca)Modelo &::

W.o.I..bearidadcEsWic.a H Oicl.Jn)QLine.tr F+-
(b)MMdodeHm::menr;tcio

Dtn1mk:&UneuH NJ<>.l.louri dade&Ulica H Dln1mica Llne.vF
(c) Modclode Wlcncr-lWnmc:nttln

NJo.Uneatidide EcWia HDinlmk:a11DcarHNao.UDClridadc:: ERMk:z

A complexidade e diversidade dos sistemas não-lineares
podem ser consideradas como .as razões para a não existência
de uma teoria geral de identificação não-linear (Sjõberg, 1995).
Devido a estes fatos é importante estudar · e desenvolver
métodos para identificar classes de sistemas não-lineares.

Existem basicamente duas linhas mestras no desenvolvimento
de métodos para identificar processos não-lineares. A primeira
delas é o uso de uma descrição geral para representar o
processo não-linear. Típicas representações não-lineares gerais
são as séries de Voltem e expansão de Wiener (Schetzen,
1980), e as RNA's (Sjõberg, 1995). O uso prático destes
modelos envolve a decisão de quais termos da série.de Volterra
e da expansão de Wiener serão utilizados, ou então qual a
topologia da rede neural, para uma dada aplicação . Não
existem receitas para guiar esta seleção da estrutura do modelo
não-linear quando há ausência de conhecimento sobre .0
processo identificado (BilIings e Chen, 1995).

A segunda linha é considerar classes especiais de modelos não-
lineares , tais como sistemas bilineares (Dunoyer et alii, 1997),
sistemas affine (Liu e Celikovsky, 1997), etc. Uma das classes
de sistemas não-lineares mais estudadas é aquela que considera
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Figura 1 - Modelos Não-Lineares orientados à blocos
Nestes modelos apenas os sinais de entrada e de saída são
disponíveis . Todos os outros sinais intermediários não são
disponíveis. Estes modelos são do tipo caixa-cinza porque
existe o conhecimento prévio da sua estrutura.

Estes modelos podem servir para aproximar processos que são
encontrados em algumas aplicações importantes , tais como :
controle de pH (pajunen, 1994), fluxo de fluidos (Zhang e Bai,
1996), sistemas lineares com sensores não-lineares (Doeblin,
1983), dentre outros.

2 IDENTIFICAÇÃO DE PROCESSOS
ORIENTADOS À BLOCOS '

Estes modelos orientados à blocos são identificados por
métodos paramétricos e não-paramétricos. Os métodos
paramétricos tratam a não-linearidade como sendo do tipo
polinomial finita, de ordem conhecida e o sistema com uma
única entrada. Neste caso, o algoritmo de identificação das
partes lineares e não-lineares são dependentes
computacionalmente, ou seja, os parâmetros de uma parte são



(8)

Camada de Salda. Camada de Entrada Camada In\Crn1cdiária

Por conter neurônios com dinâmica linear e com não-
linearidade estática o modelo neural da figura 3 está
completamente adequado para implementar modelos de
processos orientados à bloco s. A figura a seguir mostra como a
rede neural implementa os quatro modelos da figura 1.

Existem na literatura trabalhos que utilizam RNA's na
identificação de processos orientados à blocos (Al-Duwaish et
alii, 1996). Entretanto nestes trabalho a RNA é do tipo
feedforward multicamadas estática, e serve para identificar
apenas a parte não-linear estática do processo, a parte dinâmica
linear é identificada através de um modelo ARMA com o uso
do algoritmo dos mínimos quadrados recursivos.

ou,

Figura 3. RNA com dinâmica interna

4 IDENTIFICAÇÃO NEURAL

y(k) =N[W,x(k -I),u(k -I)] (9)

que formaliza o modelo dado pelas equações (1) e (2) . O
algoritmo de aprendizado (De Oliveira et alii, 1997) ajustará os
elementos de W de tal forma que N(.) "" <1>(.).

O uso da rede neural com dinâmica interna na implementação
de modelos para processos orientados à blocos tem as seguintes
características : método de identificação unificado para os
modelos da figura 1; método de identificação que devido a
topologia das RNA's serve para identificar sistemas SISO e
MIMO; a partir da capacidade de aproximação não-linear das
RNA's, não existe restrições quanto ao tipo de não-linearidade
estática presente no processo; permite a identificação
simultânea dos blocos dinâmicos lineares e dos blocos não-
lineares estáticos. A aplicabilidade da identificação neural para
esta classe de processos é ilustrada através de vários exemplos
simulados.

5 EXEMPLOS SIMULADOS
O procedimento de identificação neural é mostrado na figura 5
. Para validar o modelo gerado pela RNA com dinâmica
interna, é utilizado um conjunto de testes de validação proposto
por BilIings e Chen (1995). Estes testes são representados por
algumas estimativas de funções correlações .amostradas, que
determinam a qualidade do modelo encontrado.

(1)
(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

sarda.r----,
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considerados constantes enquanto os parâmetros da outra parte com,
são determinados (Ãstrõm e Wittenrnark, 1995) .

net x y

Figura 2 - Modelo de neurônio artificial
Dado um processo, representado por,

x(k + I) =.Ax(k)+ Bu(k)
=

Na tentativa de superar alguns destes problemas e apresentar
um método de identificação unificado para os quatro modelos
não-lineares mostrados na figura 1, este trabalho apresenta um
modelo neural com dinâmica interna como uma alternativa
para a modelagem de processos orientados à blocos.

A RNA utilizada inclui neurônios dinâmicos, responsáveis pela
dinâmica linear, e neurônios estáticos, responsáveis pela não-
linearidade estática. O algoritmo que ajusta os parâmetros da
RNA, de forma a tomar a saída da rede igual a saída do
processo, é do tipo backpropagation.

A figura 2 mostra um modelo geral do neurônio artific ial (De
Azevedo , 1997) . Este modelo possibilita a inclusão de
dinâmica através da função de ativação, responsável pelo
estado do neurônio, e apre senta a função de saída estática que
gera o sinal de sa ída do neurônio. Uma RNA com dinâmica
intern a, que utiliza este modelo de neurônio é vista na figura 3.

Embora estes métodos de identificação, paramétricos ou não-
paramétricos, tenham sido desenvolvidos para sistemas
orientados à blocos, os mesmos não são aplicados
indistintamente para os quatro tipos de modelos da figura 1.
Por exemplo, os procedimentos de identificação desenvolvidos
para o modelo de Wiener-Hammerstein (Billings e Fakhouri,
1978), modelo de Hammerstein (Rangan et alii, 1995) e
modelo de Wiener (Sbárbaro e Johansen, 1997) não se aplicam
aos modelos de Hammerstein-Wiener, devido a existência de
duas não-linearidades. Já o método desenvolvido para o
modelo de Hammestein s6 se aplica ao modelo de Wiener se a
não-linearidade deste for inversível (Greblick, 1992).

3 RNA COM DINÂMICA INTERNA

onde k é o instante de amostragem, A é a matriz de dinâmica
nxn, B é o vetor entradanxl, u(k) é o sinal de entrada, x(k) é o
vetor de estados nxl, y(k) é o sinal de saída, e <D(.) é a função
não-linear de saída que realiza o mapeamento 1, o
mesmo pode ter um modelo representado pela RNA da figura
3. Da figura 3 tem-se que,

S;(k)=h[x;(k)]
1)= qlJei(1q+... ...+

+ Tttt(k:)
net;(k) = wh/l(k)

ou,

O sinal de saída da RNA será,

y(k) =1WSh[Ax(k - 1) +W1u(k-I)] (7)
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(12)

coletadas para um sinal .de entraàa do tipo senoidal como
mostrado na equação abaixo (NA é o número de amostras).

j2sen( 2 k tr )+0.2 ,kSlOOll(k) = NAl 4

(
2ktr )2sen -- +0.2 ,k>lOO
NAl2

A RNA utilizada é formada por 4 camadas de neurônios : 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 dois neurônios com função ativação do tipo equação a
diferenças de primeira ordem, onde a entrada do neurônio é
afetada pelo estado do próprio neurônio, equações (13) e (14),
e função de saída do tipo tangente hiperbólica;

xj(k+l) =aiixj(k) +net;(k) (13)

A=[oJl O] (14)
O 0 22

a terceira camada contem seis neurônios com função ativação
identidade, significando neurônios estáticos, e função de saída
do tipo tangente hiperbólica; a última camada tem um único
neurônio com função ativação identidade, significando um
neurônio estático, e função . de saída do tipo tangente
hiperbólica.

A 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. Os resultados
são mostrados a seguir. A figura 6 mostra o comportamento da
RNA após o treinamento (195077 iterações) e a figura 7 mostra
a estimativa das funções correlações cruzadas. O modelo é
adequado se todas as estimativas estiverem entre as linhas
tracejadas, que é a banda de confiança (Billings et alii, 1992).

5.2 Modelo de Wiener

&<nd,

(b)RNA implementando um modelo de Hammerstein

(c) RNA implementando um modelo de Wiener-Hammerstein

(a) RNA implementando um modelo de Wiener

(d) RNA implementando um modelo de Hammerstein-Wiener
Figura 4 - RNA com dinâmica interna implementando
modelos dinâmicos não-lineares orientados à blocos

»(»

O processo não-linear do tipo Wiener de segunda ordem é
descrito abaixo,

XI (k +I) = -D.7XI (k)+ O.2X2 (k)+ u(k) (f5)
x2(k + l ) =0.3xl(k) -0.6x2(k )

Y(k ) = sen((xI (k»)2 )+d(k) (16)
o.tu

Sn al d. Salda do Proc. sso (_>. Sk\ald. Sa ldada RNA( )

0.00 40.01:1 ao.oo 120.00 160.00 200.00
lnstanlt de AlnOltragel':'l

Figura 6 - RNA após de aprendizado, para o modelo de
Hammerstein-Wiener

Fig. 5. Identificação neural

5.1 Modelo de Hammerstein-Wiener
o processo não-linear do tipo Hammerstein-Wiener de segunda
ordem é descrito por,

Xj(k +1) = -D.7Xj(k)+O.ltanh[u(k)] (lO)
(k+1)= (k) +O.21atlh[u(k)]

y(k) = [Xj(k)J' +d(k) (11)

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 de medida. O ruído é simulado por uma
sequência pseudo-aleatória de distribuição normal com média
0.0 e variância 0.0003. Este valor de variância foi escolhido
para que o ruído não deformasse completamente o sinal de
saída. O conjunto de treino é formado por 200 amostras

0.00

;;;:
[ ....
ª

' .00
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Figura 7· Funções Correlações: Phi1=l1>a;('r); Pbi2=l1>ue('t");
Pbi3=l1> 'Z ('t"H Phi4=l1> 'Z 2('t"); Pbi5=l1>e(f71)('t")

u e u e

o ruído é simulado de maneira análoga ao caso anterior,
apenas modificando-se a variância para 0.05, O conjunto de
treino é formado por 200 amostras coletadas para um sinal de
entrada do tipo senoidal como mostrado na equação abaixo;

)+O.2,k $100 (17)
u(k ) = (2kfr )

1.3sen -- -nz.mco
NAl2

A RNA utilizada é formada por 4 camadas de neurônios : a
primeira camada apresenta um único neurônio com função
ativação identidade e função de saída do tipo linear com
saturação (saturação igual a 100); a segunda camada tem dois
neurônios com função ativação do tipo equação a diferenças de
primeira ordem, onde a entrada do neurônio é afetada pelos
estados de todos os outros neurônios dinâmicos, equações (18)
e (19), e função de saída do tipo tangente hiperbólica;

Xl (k+ I)=alJxI (k)+aI2x2(k)+lletl (k) (18)
X2(k+I)=a2lxI (k) +a22x2(k)+net2(k)

A = [ a11 a12J (19)
a21 a22

a terceira camada contem dez neurônios com função ativação
identidade e função de saída do tipo tangente hiperbólica; a
última camada tem um único neurônio com função ativação
identidade e função de saída do tipo linear com saturação
(saturação igual a 100).

Como anteriormente, a identificação se deu em duas etapas :
treinamento e cálculo da estimativa das funções correlações
amostradas. A figura 8 mostra o comportamento da RNA após
o treinamento (26852 iterações) e a figura 9 mostra a
estimativa das funções correlações cruzadas.

Sinal d. Salda doProeeuo(_)a Slnald. Saldada ANA( )

" 'JI," ,1\ ,

I V'

•. o - - N b - - - -- - -. f - - _.

.1 .1
·:200 · tOO o 100 200 -200 ·100 o 100 200-Q. - - Q. - --

·1 .1
-:DO -tce o '00 200 -2)0 ·100 o 100 200

Q.. • •_ •

•1
o $0 "XI 1:lO 200

Figura 9 - Funções Correlações: Phi1= <1Ia;('t"); Phi2= <f>ue('t") ;

Phi3=l1> 'Z ('t"); Phi4=<f> 'Z 2('t"); Phi5=l1>e(f71)('t")
U € u s

5.3 Modelo de Hammerstein
o processo não-linear do tipo Hammerstein de segunda ordem
é descrito pelas equações abaixo,

xI(k+l) =O.8Xl(k)- X2(k)+ /[u(k)] (20)
x2(k + 1)=O.15xI(k)+ O.3/ [u(k )]
y(k)= xI(k)+d(k) (21)
/[u]=u-0.9u2 +0.35u3 (22)

o ruído é simulado de maneira análoga ao da seção 5.1, apenas
modificando-se a variância para 0.3. O conjunto de treino é
formado por 200 amostras coletadas para um sinal de entrada
igual ao da equação (17).

A RNA utilizada é formada por "5 camadas de neurônios : a "
primeira camada apresenta um único neurônio com função
ativação identidade e função de saída do tipo linear com
saturação (saturação igual a 10); a segunda camada contem
nove neurônios com função ativação identidade e função de
saída do tipo tangente hiperbólica; a terceira camada apresenta
um único neurônio com função ativação identidade e função de
saída do tipo tangente hiperbólica; a quarta camada tem dois
neurônios com função ativação do tipo equação a diferenças de
primeira ordem, onde a entrada do neurônio é afetada pelos
estados de todos os outros neurônios dinâmicos, equações (18)
e (19), e função de saída do tipo tangente hiperbólica ; a última
camada tem um único neurônio com função ativação
identidade e "função de saída do tipo linear com saturação
(saturação igual aIO).

( " \ ' \ I

V J
l O t iO 200

Inl tl.ntl d. AmOllflg.m

Figura 10 - RNA após aprendizado para o modelo de
Hammerstein

I I I I
40 !O 120 180
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Figura 8 - RNA após aprendizado para o modelo de Wiener
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Figura 11 - Funções Correlaçõe: Phil=<I>a:(T); Phi2=<I>u,(T);
Phi3=<I> ; (T); Phi4=<1> Z 2(T); Phi5=<I>..I )(T)
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Como nos casos anteriores, a identificação se deu em duas
etapas : treinamento e cálculo da estimativa das funções
correlações amostradas. A figura 10 mostra o comportamento
da RNA após o treinamento (7074 iterações) e a figura 11
mostra a estimativa das funções correlações cruzadas.

5.4 " Modelo de Wiener-Hammerstein
o processo não-linear do tipo Wiener-Hammersteinde segunda
ordem é descrito abaixo,

xl (k +1) =o.8xfck) -:Xi (k)+u(k) (23)
xi (k + 1) =O.15x f (k )+03u(k) .

y l (k) = J(r:) (24)

j(x:)= xl - ]2 +o.3skP. (25)

outros neurônios dinâmicos, equações (30) e (31), e função de
saída do tipo tangente hiperbólica;

xl 2(k+I)=a112xI2(k)+allx/(k)+lletI2(k)
X22(k+ I) = a212Xl2(k)+a222x22(k)+ llet22(k)

A ="[aI12 all ]2 2 2
a21 a22

a última camada tem uni único neurônio com função ativação
identidade e função de saída do tipo linear com saturação (nível
da saturação igual alO).

Como nos casos anteriores, a identificação se deu em duas
etapas : treinamento e cálculo da estimativa das funções
correlações amostradas. A figura 12 mostra o comportamento
da RNA após o treinamento (2 iterações) e a figura 13 mostra a
estimativa das funções correlações cruzadas.

1.0 Sinal d. Sa lda do ProCfSSO(_ ) • Sinal da Sald. da RNAI )

tO 120
lnstan le de

Figura 12 • RNA após aprendizado para o modelo de
WieIier-Hammerstein

a terceira camada apresenta um único neurônio com função
ativação identidade e função de saída do tipo tangente
hiperbólica; a quarta camada contem seis neurônios com
função ativação identidade e função de saída do tipo tangente
hiperbólica; a quinta camada apresenta um único neurônio com
função ativação identidade e função de saída do tipo tangente
hip.erbólica; a sexta camada tem dois neurônios com função
ativação do tipo equação a diferenças de primeira ordem, onde
a entrada do neurônio é afetada pelos estados de todos os

o ruído é simulado de forma análoga ao da seção 5.2 . O
conjunto de treino é igual ao da seção 5.3 .

A RNA utilizada é formada por 7 camadas de neurônios : a
primeira camada apresenta um único neurônio com função
ativação identidade e função de saída do tipo linear com
saturação (saturação igual a 10); a segunda camada tem dois
neurônios com função ativação do tipo equação a diferenças de
primeira ordem, onde a entrada do neurônio é afetada pelos
estados de todos os outros neurônios dinâmicos, equações (28)
"e (29), e função de saída do tipo tangente;

x/(k+l) =alI1xl1(k)+a121X21(k)+net/(k) (28)
X21(k+ I) = a 211xi I (k)+a221X21(k)+net21(k)

A =[aIl1 a 121] (29)
1 1 1

a21 a22

x f (k +1) /(k)

+ I)

y (k) = x[(k) +d(k )

(26)

(27)
--- ----0.. - o. . _. _._-

4
-200 -100 o 100 200 -200 .100 o 100 200

·200 .ico o 100 200 .200 _100 o 100 200
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.,
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Figura 13 • Funções Correlações: Phil=<I>,,(T);
Phi2=<1lu,(T) ;Phi3=<I> z (T)ÕPhi4=1Il Z 2(T) ;Phi5=<I>E(&)(T)

U E u E

6 DISCUSSÃO
Os resultados apresentados demostram a utilidade deste novo
modelo neural para a identificação dos importantes sistemas
orientados a blocos. O teste de validação, embora na literatura
tenha sido utilizado apenas para modelos neurais com dinâmica
externa, também é adequado para redes com dinâmica interna.
As pequenas discrepâncias encontradas em algumas funções
<I>'s são irrelevantes devido ao pequeno número de pontos fora
do intervalo de confiança. É conveniente lembrar que embora
na tarefa de identificação do processo não-linear feito pela rede
neural com dinâmica interna, envolva o aprendizado por
exemplos, . para que este modelo possa ser utilizado com
presteza é necessário algum conhecimento sobre o processo a
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ser identificado. Esta necessidade de conhecimento se faz em Greblick.i, W. (1992) . Nonpararnetric Identification of Wiener
aplicações que envolvam redes neurais ou em outras Systems. IEEE Trans. on Infonnation The01Y, VoI. 38,
abordagens para a identificação de processos dinâmicos No. 5, pp. 1487-1493.
(Ninnes e Goodwin, 1995).
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ALGORITMO DE APRENDIZAJE ACELERADO PARA BACKPROPAGATION
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Resumen: El entrenamiento de redes neuronales utilizando el
algoritmo de backpropagation es muy utilizado y sufre por
poseer una convergencia asimptótica lenta. En este artículo se
presenta un algoritmo para mejorar y acelerar el algoritmo de
backpropagation mediante un aprendizaje intensivo de las
neuronas. Con estas modificaciones sobre el algoritmo original
se necesitan menos presentaciones de los datos entrada-sal ida a
las neuronas para su entrenamiento. Se realizan varias
simulaciones con redes neuronales multicapas, en la cual se
compara el algoritmo aquí presentado con el método original y
con otros trabajos. Los resultados muestran una significativa
mejora en la velocidad de aprendizaje de las redes.

Palabras claves: Redes neuronales, backpropagation,
aprendizaje, redes multicapas.

Abstract: The training of neural networks with the
backpropagation algorithm is very used, but it suffers from
slow asymtotic convergence. In this papaer, an algorithm that
improves and accelerate the basíc backpropagation algorithm is
proposed by using intensive learning method for the neurons.
With these modifications on the basic algorithm, the number of
iterations of the input-output data to the networks is reduced.
Many simulations with multilayer networks are carried out, the
results are compared with original method and with other
works. These .results show that there is a significative
improvement of the learning speed of the networks.

Keywords: Neural networks, backpropagation, learning,
multilayer networks.

1 INTRODUCCIÓN.
La aplicación de técnicas de inteligencia artificial a diferentes
sistemas se ha incrementado en los últimos aãos ya que éstas
han demostrado ser capaces de producir buenos resultados al
ser utilizadas. Entre éstas se encuentran las redes neuronales,
las cuales han sido utilizadas para reconocimientos de patrónes,
identificación de sistemas, predicción, controI. AI igual las
redes neuronales bilógicas, pueden realizar procesamiento
paralelo, aceptar entradas procedentes de diferentes sensores,
además de poder aprender funciones no Iineales. Además es
importante mencionar que la información que poseen las redes
neuronales no radica en las neuronas sino en la intensidad con
la cual estén interconectadas todas ellas. Las redes neuronales
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son estimadores que no necesitan un modelo matemático para
su descripción y tienen la capacidad de poder ser usados en
sistemas donde se .posean problemas de datos incompletos,
perturbados o contaminados con ruido.

Las redes neuronales son entrenadas en gran parte mediante el
método de backpropagation, el cuai es un algoritmo que posee
una convergencia lenta. Para acelerar la convergencia y
mejorar el aprendizaje de éstas, se han realizado . diferentes
investigaciones. Estas técnicas incluyen el algoritmo de
optimización quasi-Newton, Bello(1992), algoritmos que
utilizan información sobre la segunda derivada del error total,
Stefanos et al (1988). También se han planteado métodos
basados en la optimización de la arquitectura de las redes
neuronales, en las cuales son eliminados algunos pesos o
algunas neuronas que carecen de importancia en el aprend izaje,
Karin(1990) Mozer et al (1989). Además de éstos, se han
ptesentado otras modificaciones en el algoritmo Javed et al
(1991) Parker(1987) Ricotti et ai (1988) Wilamows lei et al
(19993) Zhou et aI (1991).

La convergencia dei algoritmo de backpropagation es lento
cuando las neuronas tienen alta ganancia ocuando los estados
entre las neuronas son diferentes. En estos casos, el gradiente
obtenido mediante el algoritmo de backpropagation son
pequenos y el error no se propaga en forma adecuada a través
de la red. Como consecuencia, el proceso de aprendizaje y el
ajuste de los pesos entre las neuronas es lento.

En este trabajo se presenta un algoritmo en el cual se han
realizado varias modificaciones ai método original para así
obtener una mejora de éste, esto se logra mediante un
aprendizaje intensivo de las neuronas y con cambios en la
función de activaci6n. EI resultado es una red en la cual se
necesitan menos presentaciones de los datos entrada-salida
para reducir el tiempo de convergencia.

2 ALGORITMO DE ENTRENAMIENTO
PARALAS REDESNEURONALES
En este trabajo se entrenan las redes neuronales utilizando el
método de backpropagation, pero ai cual se le han hecho
ciertas modificaciones para incrementar la velocidad de
convergencia Es un método supervisado de aprendizaje en· el
cual la salida deseada es dado ai algoritmo y la diferencia entre
entre este valor y la salida actual es usado para el mecanismo
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esta forma el resultado obtenido de esta funci6n hace que los
cambios de pesos entre la capas escondida y la capa de salida
tengan variaciones mayores, produciendo una convergencia en
menor tiempo.
d) Finalmente, el error local se obtiene como:

ej =[r(lj)ftet+1wk/O (9)
kel

donde O es el número de salidas de la red neuronal.

FUNCIONSIGMOIDE

Fíg.I Modificación de la función sigmoidal

(5)

(2)

(3)

(4)

(1)

a) Entrada a la capa escondida o a la capa de salida.

fs s s-IIj = WjiXi
;=1

b) Salida desde la(s) capa(s) escondida(s) y capa de salida.
xj = f(lj)

c) Incremento de los pesos.
.. s s s-I .. sAWj; =áe jXj +çAw ji(t-l)

donde 11 es el momento.
d) Error en la capa de salida.

= -(dk
e) Error local.

o.
s f(ls)" s+1ej = j LJek Wkj

k.el

dondej{x) es la funci6n sigmoidal.

Como es sabido. el método dei gradiente es lento y se hace más
lento en las cercanias dei mínimo. Debido a que en muchos
casos es deseado entrenar a las redes neuronales con datos que
se encuentran en los extremos dei rango de salida además de
valores muy pequenos en la salida, la simple funci6n sigmoidal
falIa en estoscasos Jang et ai (1997). La modificación de dicha
función y su derivada es presentada por otros autores Jang et aI
(1997 ).
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de adaptací õn, siendo basicamente este algoritmo lento. So _ So s s g
presentadose varias modificaciones como se mencionó ek - -(dk - xk )lf'(Iko - (dk - xko »J (8)
anteriormente. Pero alguna de elIas necesitan mucho uso de donde O<g<1. EI valor de esta variable hace que la derivada de
memoria computacional o de cálculos complicados. Ia función sigmoidal cambie como se muestra en la Fig. 2. De

EI algoritmo aquí presentado está basado en un entrenarniento
intensivo en donde dos de los incrementos pasados de peso son
utilizados como factores de ajuste dei peso actual, además otras
modificaciones realizadas en él.
Antes de presentar las cambios realizados, veamos primero
las ecuaciones básicas dei método:

En este trabajo se realizan cambios en las ecuaciones Driankov
et ai (1993) Hayashi et aI (1989) Jang et al (1997) y Javed et
ai (1991), que no solo modifican la funci6n sigmoidal y su
derivada sino también el resto dei algoritmo de entrenamiento.
Las ecuaciones se transforman como siguen:
a) En primer lugar. la salida de la(s) capa(s) y capas de

salida, se obtiene como:

xj = [f (Ij)r (6)

donde z> 1. Esto produce que ; i) la funci6n sigmoidal se
desplace hacia la derecha, ii) : los valores resultantes de las
capas escondidas o de salida son menores que con la funci6n
sigmoidal original. esto se puede observar en la Fig. 1.
b) En segundo lugar. el incremento de los pesos se modifica

como:
Ãwj; =áe j x r l +çÃw Ji(t-I)/2+çÃw ji(t-2)/3 (7)

En este caso se introducen dos téminos de ajuste de peso . los
realizados en las dos últimas iteraciônes, Además poseen un
factor de divisiõndiferente, ya que si consideramos la neuronas
biológicas, estas no son capaces de recordar un 100% de lo
aprendido en el pasado, de igual forma es considerado en este
caso para las redes neuronales.
c) El error en la capa de salida es calculado de la siguiente

manera:

Fig. 2 Modificación de la derivada de la función sigmoidal.

Todos los cambios realizados producen un impacto positivo
para el aprendizaje de los datos y para su proceso de
aceleración, siendo simple de implementar. Además con las
modificaciones realizadas aún se cumple que la funci6n
sigmoidal utilizada sigue siendo una función continua y que
converge a un valor cuando se evalua en ±oo.

3 SIMULACIONES
Con el . algoritmo de backpropagation propuesto para el
aprendizaje de las redes neuronales se reaIizaron diversas
experiencias, comparandose los resultados ' con el método
tradicional y en otros casos con algoritmos presentados con
otros autores. En todos los casos se utilizaron redes neuronales
con tres capas.

.Entre los ejemplos seleccionados se encuentra el
EXCLUSIVE Ok", para este caso se utilizaron 2 neuronas en
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Fig. 3. patrones utilizados para el aprendizaje de las letras.

Tabla 1. Datos de entrada-salida para obtener la función de pertenencia deI error (e) y la
deI cambio del error (ê) respectivamente.

ENTRADA NB NM NS ZO PS PM PB
-3.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
-2.3 0.7 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
-104 0.3 0.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
-0.7 0.0 l.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
-0.5. 0.0 0.7 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.3 0.7 0.0 0.0 0.0 0.0
-0.1 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0
-0.07 0.0 0.0 0.7 0.3 0.0 0.0 0.0
-0.03 0.0 0.0 0.3 0.7 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0
0.03 0.0 0.0 0.0 0.7 0.3 0.0 0.0
0.07 0.0 0.0 0.0 0.3 0.7 0.0 0.0
0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0
0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.7 0.3 0.0
0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.7 0.0
.0.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0
IA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.7 0.3
2.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.7
. 3.0 0.0 0.0 . 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0

la capa escondida y se obtuvieron resultados satisfactorios con
.solamente 140 iteraciones. Si comparamos esto con el método
tradicional esto neéesitará unas 7000. En el mejor caso de en
presentado por. Zhou et ai (1991), se necesítaron 1209
iteraciones el caso; en e1 presentado en Javed et ai ( 1991)
unas 250 y de Wilamowski et aI (1993), 500 presentaciones.

Como segundo ejemplo tenemos el problema de simetria, en el
cual se utilizaron 5 neuronas en la capa escondida,
necesitandose 180 iteraciones para el entrenamiento de la red.
Con el método tradicional se necesitan unas 8000, y en e1
mejor caso de Zhou et aI (1991), se necesitaron 1290.

Otro caso que se tomó fue el reconocimiento de letras, se
realizaron experiencias con matrices de · llx11 y de 5x5,
utilizandose las letras de la "A" hasta la "F', teniendose 5
neuronas en la capa escondida, los patrones utilizados se
observan en la Fig. 3. Para el aprendizaje de estas redes se

ENTRADA NB NM ·NS ZO PS PM PB
-004 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
-0.34 0.7 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
-0.26 0.3 0.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
-0.2 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
-0.16 0.0 0.7 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0
-0.09 0.0 0.3 0.7 0.0 0.0 0.0 0.0
-0.05 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0
-0.035 0.0 0.0 0.7 0.3 0.0 0.0 0.0
-0.015 0.0 0.0 0.3 0.7 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0
0.015 0.0 0.0 0.0 0.7 0.3 0.0 0.0
0.035 0.0 0.0 0.0 0.3 0.7 0.0 0.0
0.05 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0
0.09 0.0 0.0 0.0 0.0 0.7 0.3 0.0
0.16 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.7 0.0
0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0
0.26 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.7 0.3
0.34 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.7
004 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0

necesitaron con el algoritmo propuest 50 interaciones con lo
que obtenia una certeza deI 95% o más en el caso afirmativo y
0.01% o menos para los casos negativos. También se consideró
la presencia de ruido en los patrones de las letras, obteniendose
un 85% o más en los casos afirmativos. Con el algoritmo
original esto necesitaría unas 3000 iteraciones.

Como último caso presentarernos el aprendizaje de funciones
de las pertenencia deI error (e) y deI cambio deI error (6), así
corno de la tab1a de búsqueda utilizada para controladores
borrosos, lo cual puede ser útil en el área de control Hayashi et
aI (1989) Strefezza (1994) Yarnaokaet aI (1990).

Para las funciones de pertenencia, se entrenan dos redes
neuronales, las cuales poseen respectivamente tres capas con 1,
6 y 7 neuronas respectivamente. Esto implica que se están
tornando siete variables borrosas. De igual forma, los datos de
entrada-salida para cada una de las redes se muestran en la
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Cambio deI Error ( é )
Error(e) NB NM N's ZO PS PM PB
NR NB NB NB NB NB NR NB
NM NB NB NB NM NM NM NM
NS NB NM NM NS NS NS NS
ZO NM NS ZO ZO ZO PS PM
PS PS PS PS PS PM PM PB
PM PM PM PM PM PB PB PN
PB PB PB PB PB PB PB PB
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Tabla 1 respectivamente. EI resultado deI entrenamiento de
estas redes se pueden observar en las Fig. 4 Y Fig. 5
respectivamente. Con :el algoritmo arriba propuesto, se
necesitan menos de 260 presentaciones de los datos entrada-
salida para entrenar a cada una de las redes, con el método
tradicional de backpropagarion son necesarias más de 3000
presentaciones. .

En cuanto a la tabla de busqueda, también se utiliza una red
neuronaI de tres capas con 14, 6 y 7 neuronas en cada capa. La
tabla de busqueda utilizada se muestra en la Tabla 2, siendo
utilizados soIamente 1's y O's para su entrenamiento. Con las
ecuaciones modificadas se necesitaron menos de 100
presentaciones de los datos entrada-salida para entrenar esta

Grado de pertenenecia
1.0 deI error

Fig, 4. Función de pertenencía del error (e) obtenida Iuego
de utilizar los datos de la labia 1.

Grado de pertenencia
I. o. dei cambio del error

Tabla 2. Tabla de busqueda utilizada para entrenar la red
neuronal.

datos para obtener su convergencia y así reducir el tiempo de
aprendizaje.

Se realizaron experiencias con diferentes tipos de data y de
patrones, además de comparase con otros métodos propuestos
en la literatura, obteniendose resultados satisfactorios.
Comparando con eI algoritmo original. La diferencia entre los
porcentajes de respuesta afirmativa y negativa a la salida de la
red lo suficientemente grande, en casos de entrenamientos de
patrones compuestos de O's y 1's, EI algoritmo presentado
también puede ser utilizado en caso de diseiíar sistemas de
control.

En el algoritmo presentado se deben ajustar ciertas variables
por ensayo y error, al igual que en otros algoritmos, por lo que
siempre existe la posibilidad de saturación de las neuronas
impidiendo un aprendizaje correcto de los patrones presentados
a las redes.

4 CONCLUSIONES

Fig. 5. Función de pertenencia dei cambio error (ti )
obtenida Iuego de utilizar los datos de la tabla 1.

red. EI método convencional necesita más de 3000 para obtener
el mismo resultado.
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Considere o seguinte sistema:
2 MODELOS RELACIONAIS NEBULOSOS

.onde Y = [YI • . .Yco] e X, = [XiI" ,Xi c . ] (i =1,' " ,n) são
respectivamente as representações nebulosas da saída y e das en-
tradas Xi , R (CI X ... x Cn x CO) é a matriz relacional nebulosa

;

(1)

(2)Y = X, • X 2 •.••• X n • R

o artigo é organizado como segue. Na próxima seção os mode-
los relacionais são brevemente revistos . Na seção 3 demonstra-
se a equivalência entre um tipo particular desses modelos e as
redes neurais RBE Na seção 4 analisam-se essas redes segun-
do os conceitos de lógica nebulosa. Finalmente, na seção 5
apresentam-se as conclusões.

Um fator importante na modelagemde sistemas, além da questão
da interpretabilidade, diz respeito à estimação dos parâmetros
do modelo utilizado. Uma característica desejada é a linearida-
de do modelo em relação a esses parâmetros, o que permite a
aplicação de algoritmos de Mínimos Quadrados (Least Squares)
(Ljung 1987). É bem conhecido que as redes neurais RBF são
lineares nos parâmetros quando utilizam funções de ativação dos
neurônios com centros e aberturas fixos. Portanto, o processo de
estimação dos parâmetros (pesos sinápticos) dessas redes é re-
lativamente simples , com garantia de valores ótimos globais no
caso de problemas bem formulados e com conjuntos de dados
adequados. No entanto, o projeto e interpretação das redes RBF
na sua formulação original estão sujeitos às dificuldades intrínse-
cas aos modelos "caixa-preta" discutid as anteriormente. Nesse
contexto , toma-se interessante o desenvolv imento da arquitetura
das redes RBF sob o paradigma de lógica nebulosa, permitin-
do ao mesmo tempo a transparência dos modelos e a facilidade
de estimação dos seus parâmetros. Esse desenvolvimento, bem
como algumas das vantagens que ele pode proporcionar no pro-
jeto e aplicação de redes RBF constituem o foco de atenção do
presente trabalho.

onde 9 é um operador não-linear que realiza o mapeamento das
entradas Xi (i = 1, "" n) na saída y. Esse sistema pode ser
representado (modelado) por um modelo relacional através da
seguinte equação relacional nebulosa (Pedrycz 1993):

Palavras-Chave: Redes Neurais RBF,Modelos Relacionais Ne-
bulosos, Equivalência de Modelos .

Resumo - O presente trabalho discute a equivalência matemáti-
ca existente entre tipos específicos de modelos nebulosos e redes
neurais artificiais. Demonstra-se que modelos relacionais nebu-
losos com funções de pertinência Gaussianas e operador de de-
fuzzificação linear são equivalentes a redes neurais com base de
funções radiais (RBF). Investiga-se os benefícios da utilização
dessa equivalência no projeto e aplicação das redes RBF a partir
dos conceitos de lógica nebulosa.

1 INTRODUÇÃO
Modelos Nebulosos (Fuzzy Models) (Yager and Filev 1994) e
Redes Neurais (Neural Networks) (Haykin 1999) são duas clas-
ses de modelos não-lineares que nos últimos anos tem sido lar-
gamente utilizadas em diversos campos da ciência. Isso se deve
principalmente à estrutura genérica desses modelos, que permi-
te sua aplicação em uma ampla variedade de problemas. Mais
especificamente, os modelos nebulosos e as redes neurais' são
aproximadores universais (Haykin 1999, Kosko 1992), ou seja,
são capazes de aproximar com precisão arbitrária qualquer ma-
peamento contínuo definido sobre um domínio compacto.

A diferença fundamental entre modelos nebulosos e redes neu-
rais está relacionada com a interpretabilidade das estruturas . As
redes neurais são modelos classificados como "caixa-preta" de-
vido às dificuldades encontradas em extrair informações e co-
nhecimento a respeito dos sistemas modelados bem como em
inserir nos modelos informações disponíveis a priori a respeito
desses sistemas. Os modelos nebulosos, no entanto, são cons-
truídos a partir de conjuntos nebulosos (fuzzy sets) (Zadeh 1965)
aos quais são atribuídos rótulos linguíst icos (Zadeh 1975). Es-
ses rótulos são geralmente relacionados através de regras "SE-
ENTÃO" nebulosas, que determinam os mapeamentos entre en-
tradas e saídas dos modelos. Esse tipo de regra toma os mo-
delos transparentes , isto é, semanticamente claros, permitin-
do a inserção e extração de conhecimento a respeito dos sis-
temas os quais deseja-se modelar. Mesmo nos modelos re-
lacionais (pedrycz 1993)(Campello et alo 1998)(Campello and
Amaral 1998)(Campello and Amaral 1999c), que não são dire-
tamente construídos a partir de regras "SE-ENTÃO", é possível
a extração de conhecimento na forma dessas regras (Campello
and Amaral 1999a).

,As discussões presentes nessa seção restringem-se basicamente às arquite-
tUIaSfeedfonvard RBFe PerceptronMulti-camadas (MLP) (Haykin 1999).
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(ou simplesmente relação nebulosa) e "." denota o operador de onde 1 = C1 C2 ••• Cn e ainda XZ" ...•I" e RIl, ....I,,'j (li =
composição. . 1,"" Ci ; i = 1, ,",n ; j = 1," " co) são elementos de X

e R, respectivamente, sendo
Assim como nos sistemas nebulosos em geral, as grandezas ne-
bulosas e não-nebulosas (crisp) de entrada e saída se relacionam
respectivamente através dos procedimentos de fuzzificação (F)
e defuzzificação (V) (ped.rycz 1995), como segue:

ou utilizando a representação em (5):

X, = F(Xi)
Y =V(Y)

(3)
(4)

(11)

Os modelos relacionais simplificados se caracterizam pela uti-
lização de um operador de defuzzificação linear. Nesse caso, a
equação (4) pode ser reescrita como:

o procedimento de defuzzificação mais utilizado em modelos
reiacionais é o Centro de Gravidade Modificado (também deno-
minado Média Ponderada (ped.rycz 1993), pago 109), enquan-
to a fuzzificação é geralmente realizada com base no concei-
to de discretização nebulosa ifuzzY discretization) (Willaeys and
Malvache 1981), que proporciona uma redução significativa na
dimensão dos modelos (Ped.rycz1984). Com base nesse concei-
to, as variáveis de entrada são representadas como segue:

Co

y = LajYj
j=l

(12)

onde Ci. I, e ai,I , são respectivamente os centros e desvios padrão
de cada função.

onde AI, (li = 1, .. .,Ci) é a função de pertinência do li-ésimo
conjunto nebuloso de referência da i-ésima variável de entrada.
No caso de conjuntos nebulosos Gaussianos tem-se:

x,

(
(Xi - Ci.IY)Ali (Xi) =exp -

t,l,

A equação (2) pode ser simplificada como:

(5)

(6)

onde aj (j = 1,' .. , Co) são parâmetros do modelo. O conjunto
de equações dado por (9), (11) e (12) constituem a formulação
básica de um modelo relacional simplificado, que é ilustrado na
figura 1. Oliveira e Lemos (Oliveira and Lemos 1997) sugeri-
ram que esse modelo seria equivalente a uma rede neural RBF
sempre que funções de pertinênciaUo) Gaussianas fossem uti-
lizadas. Essa equivalência é demonstrada matematicamente na
próxima seção.

3 EQUIVALÊNCIA ENTRE MODELOS RELA-
CIONAIS SIMPLIFICADOS E REDES RBF

Manipulando as equações (9) e (12) tem-se:

onde X (C1 x . . . x cn ) é o produto Cartesiano (Lee 1990) das
entradas nebulosas,

que é definido genericamente como o produto de uma norma
triangular (t-norma) sobre o espaço dos produtos cruzados des-
sas entradas.

Y = X.R

x = Xl X X 2 X . . • X X n

(7)

(8) cr CnL ... L XIl ....,lnnl} ,... ,I"
1}=1 In=l

onde

(13)

A partir das equações (6) e (11) tem-se :

Pode-se notar que a nova matriz de parâmetros !l do modelo em
(13) é uma dimensão inferior a matriz original R. Assim sen- .
do, esse modelo possui uma quantidade de parâmetros Co vezes
menor do que os modelos de estrutura convencional, sendo por-
tanto denominado modelo relacional simplificado. A estrutura
desse modelo é ilustrada na figura (2).

2.1 Modelos Relacionais Simplificados
Um caso particular dos modelos relacionais apresentados acima
foi sugerido por Oliveira e Lemos (Oliveira and Lemos 1997).
O modelo de Oliveira e Lemos , denominadoModelo Relacional
Simplificado, utiliza o operador de composição média-produto.
Nesse caso a equação (7) pode ser reescrita para cada elemento
do vetor de saída como:

1 ci C2 c"Yj = y L L ... L XZ, ....,I" Rz" ...,I",j
11=112=1 1,,=1 (9)

j =1, ' '',Co

1 Co

!lI I --"a·RI I'1, ,,·, n - 1 L...t J }, .. ., ",]
j=l

(14)
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Figura 1: Esquema de um modelo relaciona! simplificado.

Figura 2: Esquema de um modelo relacional simplificado após manipulações.
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hl

Xh .....i; =

(15)

e como o produto de exponenciais também é uma exponencial:

(16)

Figura 3: Esquema de um modelo relacional simplificado repre-
sentado como rede neural RBE

Nota-se então que cada elemento da matriz X , dado pelo produto
de n Gaussianas unidimensionais na equação (15), é dado por
uma Gaussiana n-dimensional em (16). Reescrevendo a equação
(13) de saída do modelo na forma vetorial tem-se:

onde

x = [Xl X2 ' " xnjT

c(h, . .. ,ln) = [CI,ll C2,b ... Cn,lnjT

o

o

(17)

(18)

4 REDES RBF SOB O PARADIGMA DE LÓ-
GICA NEBULOSA

As relações existentes entre os conjuntos nebulosos (f(-)) de um
modelo relacional e as funções de ativação (h( .») de uma rede
RBF equivalente são ilustradas a seguir. A figura (4) apresen-
ta um conjunto de funções de ativação de uma rede RBF com
6 neurônios (excluindo o neurônio linear de saída) definidas so-
bre uma região compacta do espaço bidimensional de entrada da
rede. As funções de pertinência dos conjuntos nebulosos do mo-
delo relacional equivalente a essa rede são apresentados na figura
(5). Nota-se claramente que esses conjuntos são a projeção das
funções de ativação nos respectivos espaços unidimensionais de
cada variável de entrada. A esses conjuntos nebulosos é possível
atribuir rótulos lingísticos ("Pequeno", "Grande", "Negativo",
"Positivo", etc) e a partir desses rótulos obter regras linguísticas
que permitem a interpretação do modelo ê. No caso dos mode-
los relacionais simplificados o conjunto de regras é da seguinte
forma (Oliveira and Lemos 1997):

Das equações (19), (20) e (16) tem-se que o modelo é dado por
uma soma ponderada de funções Gaussianas n-dimensionais,
o que corresponde exatamente a uma rede neural RBF, co-
mo ilustrado na figura (3). Nesse caso, as Gaussianas hk(X)
(k = 1,' . . ,l) e os parâmetrosWk correspondemrespectivamen-
te às funções de ativação de base radial e aos pesos sinápticos dos
neurônios da rede.

h(x) = [hl(x) hz(x) ... hl(X)jT = vec(X)

I

Y = wT h(x) = L Wk hk(X)
k=l -."<

.<. : ": ",

.
.'

-4 -3

: .
. .. . . . . . .

......
••,.v-"

.....: .
.- ..; .

" , 0 , 0 ·

o
4

0.5 . . . .

Figura 4: Funções de ativação hl(X)," ', h6(x) (6 neurônios)
de uma rede RBF com 2 entradas.

(19)

(20)
= vec(n)w .= [Wl Wz . .. WljT

onde

SE Xl é FI,h E Xz é Fz,b
ENTÃO y é n l l ,!,

(21)

onde Fi,li é o rótulo linguístico associado à função Ali' ou se-
2Essa interpretação não é viável no espaço n-dimensional de entrada das

funções de ativação.
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ja, ao li-ésimo conjunto nebuloso da i-ésima variável de entra- REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
da . É importante ressaltar que, como discutido em (Campello
and Amaral 1999a), esse não é o tipo de regra nebulosa mais
adequada à interpretação, uma vez que apenas a parte antece-
dente envolve rótulos linguísticos, enquanto a parte consequente
é constituída de grandezas crisp (nesse caso os valores dos pe-
sos sinápticos). No entanto, essas regras permitem a extração
de informações do modelo, o que não é viável na representação
convencional das redes RBF. .

Figura 5: Conjuntos nebulosos do modelo relacional equivalen-
te: h,l(Xl) ,h,2(Xt} e h,3(Xt} acima; h,1(X2) e h,2(X2) abai-
xo.

Além da questão da interpretabilidade, existem outras vantagens
no tratamento das redes RBF segundo os conceitos de lógica ne-
bulosa. Uma delas é a possibilidade da determinação indireta
das funções de ativação n -dimensionais a partir da definição dos
conjuntos nebulosos (unidimensionais). Neste caso pode-se apli-
car técnicas clássicas bem sucedidas como os métodos heurísti-
cos (Pedrycz 1993)(Pedrycz 1995), métodos baseados em otimi-
zação (Oliveira 1993)(Oliveira 1995) e métodos defuzzy cluste-
ring (Bezdek 1981)(Pedrycz 1993). Outra vantagem está na ma-
nipulação das equações do modelo nos espaços unidimensionais
das variáveis de entrada, como foi feito por exemplo na determi-
nação das equações de retro-propagação (backpropagation) em
(Campello and Amaral 1999b).

5 CONCLUSÕES
Nesse trabalho demonstrou-se a equivalência matemática exis-
tente entre modelos relacionais nebulosos simplificados e redes
neurais RBF. Verificou-se que a partir dessa equivalência é possí-
vel analisar e desenvolver redes RBF segundo a teoria de conjun-
tos e lógica nebulosa, possibilitando a extração de informações
(regras) a partir do modelo obtido bem como o projeto e ma-
nipulação da estrutura do modelo sobre o espaço unidimensio-
nal de cada variável de entrada, e não mais sobre o espaço n-
dimensional determinado por essas variáveis.
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Resumo - Redes neurais tem sido largamente utilizadas como
uma ferramenta eficaz para modelagem de sistemas não-lineares .
Recentemente uma estrutura alternativa para redes neurais no
contexto de identificação de sistemas dinâmicos foi proposta na
literatura. Essa estrutura se caracteriza pela utilização de uma
base de funções ortonormais na representação dos sinais de en-
trada, o que proporciona vantagens com relação às estruturas
convencionais principalmente no tocante a escolha dos parâme-
tros de projeto e dimensões da rede. No presente trabalho as
redes neurais com base de funções ortonormais são descritas de-
talhadamente a partir de uma abordagem matemática original.
As vantagens proporcionadas por essas redes são investigadas e
ilustradas através de exemplos de modelagem de sistemas dinâ-
micos reais. Os resultados obtidos são comparados com aqueles
obtidos com estruturas convencionais e também com outro tipo
de modelo de base ortonormal, uma série de Volterra.

Palavras-Chave: Redes Neurais; Funções Ortonormais, Base
de Laguerre, Séries de Volterra, Sistemas Dinâmicos.

1 INTRODUÇÃO
Nos últimos anos, redes neurais artificiais tem sido largamente
utilizadas em diversos campos de aplicação e pesquisa tais co-
mo processamento de sinais, reconhecimento e classificação de
padrões, aproximação de funções e controle de sistemas dinâ-
micos, principalmente devido à sua capacidade de aproximação
universal (Kosko 1992)(Haykin 1999), ou seja, de aproximar
qualquer mapeamento contínuo definido sobre um domínio com-
pacto. Em controle de sistemas dinâmicos, redes neurais podem
basicamente ser utilizadas de duas formas distintas: (i) Produ-
zir diretamente as ações de controle; (ti) Aproximar um modelo
do sistema a ser utilizado por um controlador baseado em mo-
delo (model-based controIler). Nesta última, mais frequente e
que se enquadra no contexto de identificação de sistemas dinâ-
micos não-lineares, redes neurais são comumente desenvolvi-
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das com .base em dois tipos de estrutura: Média Móvel Não-
Linear (NLMA) e Auto-Regressiva Média Móvel Não-Linear
(NLARMA). Na estrutura NLMA, a saída da rede depende ape-
nas das entradas (independentes) em instantes de tempo passa-
dos, enquanto na estrutura NLARMA essa dependência se dá
também com os termos passados da própria saída (realimen-
tação).

Recentemente, entretanto, uma nova estrutura foi proposta
(Sentoni et alo 1996)(Back and Tsoi 1996) em que os sinais
de entrada de redes perceptron multi-camadas (MLP), represen-
tados tradicionalmente através do operador deslocamento (ba-
ckward shift operator) «". passam a ser representados através
de uma base, mais genérica, constituída de funções ortonor-
mais de Laguerre. Essas redes, chamadas aqui Redes Neurais
OBF (Orthonormal Basis Functions Neural Networks), também
constituem uma estrutura média móvel não-linear no sentido de
que não possuem realimentação dos valores da saída em instan-
tes passados. No entanto, quando comparada com a estrutura
NLMA convencional, a estrutura de funções ortonormais tem
a vantagem de necessitar de um número menor (em geral mui-
to menor) de funções de entrada para um mesmo grau de pre-
cisão desejado. Logo, o número de parâmetros a serem estima-
dos pode ser reduzido sensivelmente. Por outro lado, quando
comparada com a estrutura NLARMA, a estrutura .oBF tem a
vantagem de não necessitar da definição dos termos passados da
entrada e da saída do sistema que são relevantes na saída pre-
sentei. Isso ocorre pois a base de funções ortonormais permite
que a saída do sistema seja aproximada com precisão arbitrá-
ria meramente pelo aumento do número de funções, evitando
o super-dimensionamento da rede pelo uso de entradas desne-
cessãríasê, ou evitando o trabalho complexo (geralmente estatís-

1Essestermos estãogeralmente relacionados com a ordeme atrasode trans-
portedo sistema.
2Porexemplo. pelautilização de dinâmicas de terceiraordemDa identificação

de sistemas apenas comdinâmicas de primeirae segundaordem.
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2 REDES NEURAISOBF
Um sistema dinâmico não-linear, sem perda de generalidade en-
. trada única - saída única (SISO), pode ser representado generi-
camente pelo seguinte mapeamento discreto :

Escrevendo os termos passados da saída de forma retroativa
através da Equação (1) (e.g. y(k -1) = :F(y(k - 2) , , . .. ,y(k-
n y - 1),u(k - 2) , . . . ,u(k - nu - 1)) ), pode-se também re-
presentar o mapeamento entre a entrada u e a saída y do sistema
por um operador não-linear g, como segue :

(1)

(2)

y(k) = :F.( y(k - 1), y(k - 2), . .. , y(k - ny) ,

u(k - 1),u(k - 2), .. . ,u(k - nu) )

temas altamente não-lineares, uma vez que as séries de Volterra
estão sujeitas à "explosão" da quantidade de parâmetros necessá-
rios para a aproximação de não-linearidades fortes, sendo ade-
quadas apenas à modelagem de sistemas analíticos e com não-
linearidades suaves (mild non-linearities) (Billings 1980). No
entanto , não se considerou no trabalho o esforço computacional
durante o treinamento (estimação) dos modelos, que foi signi-
ficativamente maior para as redes MLP (com backpropagation)
do que para os modelos de Volterra (com mínimos quadrados) .
Além disso, o modelo de Volterra utilizado nos experimentos
era expandido em funções ortonormais, enquanto a rede neu-
ral possuía estrutura convencional. Em outro trabalho (Back
and Tsoi 1996), mostrou-se que um modelo OBF-Volterra po-
deria ser aproximado com precisão arbitrária por uma rede neu-
ral MLP com base de funções de Laguerre (rede OBF). Em um
estudo de caso, mostrou-se que a rede OBF foi capaz de produ-
zir resultados mais precisos. Novamente, porém, não se levou
em conta a quantidade de parâmetros dos modelos, bem como a
quantidade de dados e o esforço computacional requeridos pelos
diferentes algoritmos durante a fase de treinamento. No presente
trabalho, realiza-se uma comparação entre uma rede neural OBF
e um modelo OBF-Volterra levando em consideração os fatores
discutidos acima. A rede neural utilizada é linear nos parâme-
tros e, portanto, ambos os modelos são estimados utilizando a
mesma metodologia (mínimos quadrados) e a mesma quantida-
de de dados. Nesse contexto, avalia-se o desempenho relativo
dos modelos em termos de precisão e quantidade de parâmetros
(proporcional ao esforço computacional). Essa comparação é
realizada em um estudo de caso na Seção 3.2.

Esse trabalho é organizado como segue. Apresenta-se a estrutu-
ra de redes com base de funções ortonormais na seção seguinte,
seguida de dois exemplos de identificação na Seção 3 e das con-
clusões finais na Seção 4.

onde :F é um operador não-linear e nu e n y são as quantidades
de termos passados em u(·) e y(.), respectivamente. A Equação
(1) pode ser vista como uma rede neural NLARMA. Uma clara
desvantagem dessa estrutura é a necessidade do conhecimento de
valores adequados para os parâmetros nu e ny , ou seja, valores
que podem proporcionar uma modelagem eficiente de um dado
sistema. A utilização de valores inadequados para esses parâme-
tros pode gerar um modelo sem capacidade de representação ou
ainda um modelo super-dimensionado.

ii) Ao contrário das redes NLARMA, não é necessário o conhe-
cimento a priori dos termos passados relevantes dos sinais do
sistema, sendo possível melhorar a capacidade de representação
das redes meramente pelo aumento do número de funções na ba-
se.

i) Assim como as redes NLMA convencionais, porém com um
número menor de parâmetros necessários para uma dada capa-
cidade de aproximação, as redes OBF não possuem recorrência .
Consequentemente, não ocorrem as dificuldades de treinamento
intrínsecas aos modelos recorrentes e não existe realimentação
de erros da saída, podendo levar a melhores desempenhos em
problemas de previsão de horizonte longo.

As vantagens das redes neurais com base de funções ortonormais
podem então ser resumidas como segue:

As séries de Volterra (Eykhoff 1974) são modelos dinâmicos que
podem ser vistos como extensão direta para o caso não-linear dos
modelos lineares clássicos de resposta ao impulso. Como mos-
trado em (Dumont and Fu 1993), esses modelos também podem
ser desenvolvidos a partir de uma expansão (dos kernels das sé-
ries) em funções ortonormais de Laguerre, o que pode reduzir
significativamente suas dimensões..Essa expansão torna os mo-
delos (chamados OBF-Volterra) lineares nos seus parâmetros e,
portanto, passíveis de estimação através de algoritmos do tipo
Mínimos Quadrados (Least Squares ) (Haykin 1999). Os mode-
los OBF-Volterra possuem as propriedades (i) e (il) das redes
neurais OBF discutidas anteriormente e, portanto, são utilizados
para fins de comparação.

tico ou por tentativa-e-erro) de estimação de estrutura de mode-
los. Mais além, devido à ausência de realimentação, as redes
OBF não apresentam as dificuldades verificadas durante o pro-
cesso de aprendizado em redes neurais recorrentes como, por
exemplo, a necessidade de aproximações no equacionamento de
retro-propagação (backpropagation) (Haykin 1999).

No presente trabalho as redes neurais OBF são descritas
com detalhes partindo de uma abordagem matemática origi-
nal. Mais além, diferente dos trabalhos anteriores (Sentoni et
aI. 1996)(Back and Tsoi 1996) que utilizaram arquiteturas MLP,
aqui estende-se o conceito para as redes com funções de ativação
de base radial (RBF) (Broornhead and Lowe 1988)(Haykin
1999). As vantagens proporcionadas pela estrutura OBF são in-
vestigadas e ilustradas através de dois exemplos de identificação:
Uma fornalha de gás e um tanque de liquido em escala de labo-
ratório. Os resultados obtidos são comparados com aqueles pro-
duzidos por uma rede convencional e por uma série de Volterra.

Comparações entre abordagens neurais e Volterra para iden-
tificação de sistemas dinâmicos não-lineares foram realizadas
em trabalhos anteriores (Back and Tsoi 1996)(Marmarelis and
Zhao 1997)(Chon et al. 1998). Contudo, os critérios utilizados
nesses trabalhos são questionáveis. Em (Chon et aI. 1998), por
exemplo, mostrou-se em um estudo ·de caso que um modelo de
Volterra e uma rede neural MLP foram capazes de produzir re-
sultados com precisões similares, sendo que o modelo de Vol-
terra possuía aproximadamente a metade dos parâmetros da re-
de. No entanto, o modelo de Volterra utilizado nessa análise
era expandido em funções de Laguerre (OBF-Volterra), enquan-
to a rede neural possuía estrutura convencional NLMA. Em um
trabalho similar (Marmarelis and Zhao 1997), sugeriu-se que as
redes MLP teriam desempenho superior na modelagem de sis-
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No caso de sistemas "finite memory" (Eykhoff 1974) ou "fading
memory" (Boyd and Chua 1985), que são basicamente aqueles
onde o valor de entrada u( /co - ç) com çsuficientemente grande
não mais contribui com a resposta y(kO)3, a Equação (2) pode
ser aproximada como segue:

o diagrama de blocos do modelo dado pela Equação (3) é mos-
trado na Figura 1. O sinal de entrada desse modelo pode ser
visto como o desenvolvimento da sequência {u(k)} em uma ba-
se com funções de transferência no operador deslocamento q-1
dadas por

onde v é o número de sinais de entrada representativos na
saída. A Equação (3) pode ser vista como uma rede neural
NLMAo Uma vantagem dessa estrutura com relação à estrutu-
ra NLARMA em (1) é que não se faz necessário o conhecimento
dos parâmetros nu e ny, sendo possível melhorar assintotica-
mente a capacidade de representação da rede através do aumento
do número de sinais de entrada. Em contrapartida, a quantidade
de termos de entrada é maior e, em geral, excessivamente gran-
de, especialmente se o sistema possui dinâmicas lentas (assim
como ocorre com os modelo lineares de resposta ao impulso fi-
nita - FlR).

(6)y(k) =1i(li(k), . . . ,ln(k))

onde l i(k) = q)lag,i(q-1)u(k) é a saída da i-ésima função de
Laguerre no instante de tempo k, n é o número de funções ne-
cessárias para representar o sistema com uma dada precisão e
'H é um operador não-linear que mapeia l i(k) (i = 1, 0'" n) na
saída y(k). Uma vez que as funções de Laguerre são recursi-
vas, elas podem ser representadas através de equaçõesde estado.
Nesse caso o modelo em (6) pode ser reescrito como

O modelo em (3) pode ser reescrito utilizando abase de Laguerre
como

onde p E {!R : -1 <P < I} é o polo das funções de Laguerre".
Apesar da escolha do pólo p não ser crítica e somente influir na
quantidade de funções necessárias na base 'que irá proporcionar
ao modelo uma determinada capacidade de representação, esse
pólo é usualmente selecionado de forma a representar aproxima-
damente uma dinâmica dominante do sistema, como por exem-
plo a sua constante de tempo fundamental (podendo ser obtida
aproximadamente pela forma de uma curva de resposta em fre-
quência do sistema ou ainda por sua resposta ao degrau no tem-
po) (Ninness and Gustafsson 1995, Wahlberg and Ljung 1992).
Esse procedimento minirniza a quantidade de funções necessá-
rias na base e pode eventualmente ser realizado de maneira al-
gorítrnica, através da otimização em p de um critério de desem-
penho para o modelo (Fu and Dumont 1993, Masnadi-Shirazi
and Ahmed 1991).

(3)

(4)i = 1, .·. . ,v

y(k) =9(u(k -1), . .. ,u(k"- v))

(7)= Al(k)+bu(k)
= 1i(l(k))

l(k + 1)
y(k)

A=

[ p

O

lil_ p2 p
(8)(-p)(l- p2) 1- p2

(_p)n-2(1 _ p2) (_p)n-3(1 _ p2)

onde1(k)= [ h(k)

"

q-1
u(k -1 )

r--->

(k) q-2
u(k - 2)

y(k)--- 9

L u(k - v )
q-II'

u

Figura 1: Diagrama de blocos de uma rede neural com estrutura
NLMA convencional. b=";1- p2 [1 _p (_p)2 (_p)n-1 l" (9)

Como foi discutido acima, um obstáculo para a utilização da ba-
se q)ma,i(q-1) é que ela leva a um modelo com um grande nú-
mero de funções. Uma forma de contornar esse problema é a uti-
lização de uma base mais genérica, que incorpora conhecimento
aproximado a priori de dinâmicas do sistema , como a base de
funções ortonormais de Laguerre (Wahlberg and Makila 1996).
O conjunto de funções de transferência associado a essa base é

..To. . ( -1) _ 2 q-1(q-1 - p) i-1 0- 1
'J.'lag,. q - V - p- (1 _ pq-1)i ' Z - , . . . (5)

A Equação (7) é a representação matemática de uma rede neural
OBF, e seu diagrama de blocos é mostrado na Figura 2. Pode-se
notar que essas redes são constituídas de um mapeamento linear
entre a entrada u(k) e os estados li(k) (saídas das funções or-
tonormais) além de um mapeamento não-linear sem memória

1 (memoryless) entre li(k) e a saída do modelo y(k). O resultado
' é uma rede com menos funções do que aquelas com estrutura
NLMA convencionais (Equação (3» e ainda sem os problemas
de recorrência das redes com estrutura NLARMA (Equação (1»,
como discutido na Seção 1.

3Umaclassede sistemasque não se enquadranessa definiçãoé formadapor
sistemas com ação integrativa. Nesses casos, no entanto, a utilização de uma
variávelauxiliar de saída .ó.y(k) = y(k ) - y(k-l) podecontornaro problema.

4A partir da Equação (5) pode-se notar que se p = Oentãoo resultado é a
base iPrna,i(q- l)oPortanto. a base usada nomodeloem (3) é umcasoparticular
da basede Laguerre. .
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ja, y(k - 1),u(k - 3) e u(k - 4). Portanto as redes assumem a
forma y(k) = F(y(k - 1), u(k - 3),u(k - 4)). Considerando
a multi-dimensionalidade do espaço de entrada dessas redes (3
dimensões nesse exemplo), escolhe-se a quantidadew de neurô-
nios como w = ifJ3, onde ifJ = 1,2, ... . Várias redes são iden-
tificadas para valores distintos de ifJ e depois simuladas. Apesar
dos resultados obtidos em previsão I-passo-a-frente serem mui-
to satisfatõrios", todas as redes divergiramdurante simulação re-
cursiva (série sintética), como ilustrado na Figura 3 para o caso
ifJ = 5. Isso mostra que as redes obtidas não estão adequadas
para problemas de previsão em horizontes longos.

lt(k)

(k)
12(k)

lI(k)
- 1l

L ln(k)

ti

Figura 2: Diagrama de blocos de uma rede neural OBE
50 100 150tempo 200 250

É importante observar que, apesar de um eventual atraso de
transporte existente no sistema não estar explicitamente repre-
sentado no modelo, é bem conhecido que a base de Laguerre
é capaz de tratar esse tipo comportamento (Maleila 1990). Se
uma informação aproximada do atraso for conhecida, ela pode
ser incorporada no modelo substituindo u(k) por u(k - d) em
(7), onde d é uma estimativa do atraso, reduzindo assim o núme-
ro final de funções necessárias para modelar o sistema com uma
dada precisão.

3 EXEMPLOS
Nos exemplos seguintes, o operador ti. do modelo em (7) é
implementado através de uma rede neural RBF, como comen-
tado na Seção 1. A rede utilizada possui a estrutura clássica
com uma camada intermediária e funções de ativação Gaussia-
nas com centros e aberturas fixos". Isso toma o modelo linear
nos parâmetros e permite sua estimação através de mínimos qua-
drados . As funções de ativação são distribuídas homogeneamen-
te sobre o espaço multidimensional de entrada (onde o espaço
em cada dimensão é tomado como sendo o universo de discurso
dos dados de estimação para a respectiva entrada), com centros
equid istantes em cada dimensão e desvio padrão igual à distân-
cia entre dois centros consecutivos.

3.1 Exemplo1
A fornalha de gás de Box e Jenkins (Box and Jenkins 1970) é
considerada neste exemplo para ilustrar a identificação de um
sistema real utilizando redes neurais OBE O sistema consiste de
uma fornalha onde a entrada u é a taxa de alimentação de gás
metano (pés cúbicos por minuto) e a saída y é a concentração
de dióxido de carbono (%C02) em uma mistura de gases. Um
conjunto de 296 pares de dados de entrada-saída é disponível
para identificação.

Inicialmente, redes neurais com a estrutura convencional
NLARMA dada em (1) são utilizadas. Os termos passados re-
levantes dos sinais de entrada e saída são os mesmos já exausti -
vamente investigados na literatura (e.g . (Pedrycz 1984, Xu and
Lu 1987, Sugeno and Yasukawa 1993, Lee et al. 1994)), ou se-

5Pode-se demonstrar (Campello and Amaral 1999)que as redes RBF com
essa estrutura são matematicamente equivalentes a urnadeterminada classede
modelosnebulosos. Logo,os resultados apresentados a seguirtambémsãováli-
dosparaessesmodelos, comodiscutidoem (Oliveiraet ai. 1999).

Figura 3: Saída do processo (linha cheia) e série sintética da rede
neural NLARMA (linha pontilhada).

Considera-se então a estrutura das redes neurais OBE O pólo
p das funções ortonormais é escolhido como p = 0.7 a partir
da forma do espectro de frequência dos dados de saída do sis-
tema, como discutido na Seção 2 (nesse caso a forma do es-
pectro é similar àquela de um filtro com polo real único em
0.7). O número de funções de Laguerre é escolhido igual a 3,
de tal forma que a rede possui três entradas assim como no ca-
so anterior (NLARMA). Várias redes foram identificadas para
diferentes valores de ifJ e, ao contrário do ocorrido com as re-
des NLARMA, não houve divergência em qualquer dos casos.
No entanto, o resultado mais significativo é que foi possível ob-
ter um modelo adequado do sistema (ver Figura 4 para o caso
ifJ = 5) sem qualquer conhecimento dos termos passados re-
levantes y(k - 1),u(k - 3) e u(k - 4), que exigiram extensa
investigação em trabalhos anteriores.

Figura 4: Saída do processo (linha cheia) e série sintética da rede
neural OBF (linha pontilhada); EQM =0.4896.

3.2 Exemplo2
Assim como no Exemplo I, considera-se um processo real
para avaliação do desempenho das redes OBE O processo é
um tanque líquido em escala de laboratório apresentado em
(Lindskog 1996), onde a saída y é o nível de água no tanque
(Centímetros) e a entrada u é a tensão (Volts) aplicada no siste-
ma que bombeia água para o tanque. Dois conjuntos de dados
distintos são disponíveis, sendo um para estimação e o outro para
validação do modelo. Cada conjunto possui 1000 pares de dados
de entrada-saída. O pólo das funções ortonormais é escolhido

60 erroquadrático médioentre a saídado sistemareal e a saídada redecom
tP = 5, porexemplo, é EQM= 0.0640.
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como p = 0.7, de forma análoga ao Exemplo 1. Redes OBF 4 Conclusões
com diferentes quantidades de funções ortonormais e de neurô-
nios são identificadas utilizando o conjunto de dados disponível
para estimação. As redes resultantes são então simuladas utili-
zando os dados de validação, e os erros quadráticos médios entre
a saída do sistema real e as saídas das redes são calculados. Os
resultados são ilustrados na Figura 5. Nessa figura a curva (A)
representa o desempenho das redes que utilizam uma quantidade
de neurôniosdada por w = 3n , onde n é o número de funções
ortonormais, enquanto a curva (B) está relacionada com às redes
onde a quantidade de neurônios é dada por w = 2n . Não foram
utilizadas quantidades maiores de neurônios devido à ocorrência
de problemas numéricos, como mal condicionamento da matriz
. inversa na Equação Normal dos mínimos quadrados.

o
1

:;
0"

'"

Figura 5: Erros quadráticos médios resultantes da simulação de
redes OBF com diferentes quantidades de funções ortonormais
e de neurônios.

A simulação (usando dados de validação) de uma rede OBF com
quatro funções de Laguerre (n = 4) e w = 2n = 16 neurô-
nios, portanto com 16 parâmetros (pesos sinápticos) estimados
por mínimos quadrados, é ilustrada na Figura 6. O erro resultan-
te nessa simulação é EQM = 1.2551 (0.3853 para os dados de
estimação).

n

Figura 6: Saída do processo (linha cheia) e série sintética da rede
neural OBF (linha pontilhada).

Para fins de comparação, um modelo de Volterra com funções
de Laguerre (Dumont and Fu 1993) é identificado utilizando o
mesmo pólo p = 0.7. Para obter um erro EQM = 1.2922, mui-
to semelhante àquele obtido com a rede neural OBF, foram ne-
cessárias 14 funções na parte linear do modelo e 4 funções na
parte quadrática, o que implica a existência de 25 parâmetros es-
timados por mínimos quadrados. Isso significa que a rede neural
OBF foi capaz de modelar o processo com a mesma precisão de
um modelo de Volterra, porém utilizando menos do que í da
quantidade de parâmetros.

Dumont, G. A. and Y. Fu (1993). Non-linear adaptive control
via Laguerre expansion of Volterra k érnels, International
JoumalofAdaptiveControland SignalProcessing 7,367-
382.

Eykhoff, P. (1974). System ldentification " Parameter and State
Estimation. John Wiley & Sons .

Fu, Y. and G. A. Dumont (1993). An optimum time scale for
discrete Laguerre network.IEEE Transactions onAutoma-
tic Contro138(6), 934-938.

Haykin, S. (1999). NeuralNetworks:A Comprehensive Founda-
tion. 2nd ed.. Prentice Hall.

217



40. SBAI - SimpósioBrasileiro de Automação Inteligente, São Paulo, SP, 08-10de Setembro de 1999

Kosko, B. (1992). Neural Networks and Fuzzy Systems: A Dyna-
mical Systems Approach to Machine Intelligence. Prentice
Hall.

Lee, Y. c., C. Hwang and Y. P. Shih (1994). A combined ap-
proach to fuzzy model identification. IEEE Trans. Systems,
Man and Cybemetics 24, 736-743.

Lindskog, P. (1996). Methods, Algorithms and Tools for System
Identification Based on Prior Knowledge. PhD thesis. Lin-
koping University - Sweden.

Makila, P. M. (1990) . Approximation of stable systems by La-
guerre filters. Automatica 26(2) , 333-345.

Marmarelis, V. Z. and X. Zhao (1997) . Volterra models and
three-Iayer perceptrons. IEEE Trans. Neural Networks
8, 1421-1433.

Masnadi -Shirazi, M. A. and N. Ahmed (1991) . Optimurn La-
guerre networks for a class of discrete-time systems. IEEE
Transactions on Signal Processing 39(9) , 2104-2108.

Ninness, B. and F. Gustafsson (1995). Orthonorrnal bases for
system identification. In : Proc. of 3rd European Control
Conference. Vol. 1. Rome/lta1y. pp. 13-18.

Oliveira, G. H. C., R. J. G. B. CampeIlo and W. C. Amaral
(1999) . Fuzzy models within orthonorrnal basis function
framework. In: Proc. 8th IEEE Intemat. Conference on Fu-
zzy Systems. Seoul/Korea,

Pedrycz, W. (1984) . An identification algorithm in fuzzy relatio -
nal systems . Fuzzy Sets and Systems 13,153-167.

Sentoni, G., O. Agamennoni, A. Desages and J. Romagnoli
(1996) .Approximatemodels for nonlinear process control.
A/ChE Journal42, 2240-2250.

Sugeno , M. and T. Yasukawa (1993) . A fuzzy-logic-based ap-
proach to qualitative modeling. IEEE Trans. Fuzzy Systems
1,7-31.

Wahlberg, B. and L. Ljung (1992) . Hard frequency-domain mo-
del error bounds from least-squares like identification tech-
niques. IEEE Trans. on Automatic ControI37(7), 900-912.

Wahlberg, B. and P.M. Makila (1996). Approximation of stable
linear dynarnical systems using Laguerre and Kautz func-
tions. Automatica 32(5), 693-708.

Xu, C. W. and Y. Z. Lu (1987). Fuzzy model identification and
self-learníng for dynarnic systems. IEEE Trans. Systems,
Man and Cybemetics SMC-17, 683-689.

218



40. SBAI- Simpósio Brasileiro de Automação Inteligente, São Paulo, SP, 08-10 de Setembro de 1999

REDE NEURAL ARTIFICIAL APLICADA À CORflEÇÃO
DE ERROS DE APONTAMENTO DE TELESCOPIOS
Francisco Rodrigues
CNPq/LNA
Caixa Postal 21
CEP 37500-000 - ltajubá MO
FonelFax: (035) 623-1500/623-1544
e-mail: chicao@lna.br

Alexandre P. Alves da Silva
EFEI
Av. BPS, 1303
CEP 37500-000 - ltajubá MO
FoneIFax: (035) 629-1247/629-1187
e-mail: alex@iee.efeLbr

2 MEDiÇÃO DOS ERROS DE
APONTAMENTO DO TELESCÓPIO

desses métodos é utilizado no telescópio do LNA no qual
foram obtidos os dados deste trabalho e o segundo método é
comumente utilizado na maioria dos telescópios.

4 024 6
A.H. Ihoral

Figura 1 . Padrão dos erros de apontamento do
. telescópio.
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As coordenadas de catálogo da estrela foram utilizadas para
apontar o telescópio em sua direção, utilizando os sinais dos
transdutores de posição do telescópio, que possuem resolução
de 1 segundo de arco. Ao término do apontamento, centrava-se
a estrela no detetor e registrava-se a diferença das coordenadas,
ângulo horário e declinação, entre as duas posições. Os seis
conjuntos de dados utilizados neste trabalho foram coletados
em noites diferentes.

A figura 1 mostra o comportamento típico dos erros de
apontamento desse telescópio. A projeção dos pontos nos eixos
indicam as coordenadas das estrelas apontadas, enquanto a
linha em cada ponto indica a intensidade e direção do erro,
segundo a escala indicada.

Resumo: Desde a introdução dos computadores no controle de
telescópios, as correções dos erros de apontamento são feitas
em quase todos os telescópios do mundo. Este trabalho relata a
aplicação de três métodos na correção dos erros de
apontamento de um telescópio de 6Ocm. de montagem
equatorial assim étrica: a Rede Neural Artificial (RNA), o
Modelo do Telescópio e a Estimativa Empírica. Os resultados
mostram que a RNA é melhor que os outros métodos e que
também permite, a exemplo do método do Modelo do
Telescópio, a verificação das condições estruturais do
telescópio, selecionando adequadamente as informações de
entrada.

Abstract: Since computers have been used on telescope
control, lhe pointing error corrections are made on almost
every professional automatic telescope around lhe world. In
this work, three methods have been applied, lhe Artificial
Neural Network (ANN), lhe Telescope Model and lhe
Empirical Estimation, with the purpose of correcting lhe
pointing errors of a 24-inch asymmetrical equatorial telescope.
The results show that lhe ANN is better than the other methods
and that it allows, as well as lhe telescope model, lhe
verification of lhe structural conditions of lhe telescope, by
selecting the appropriated input information.

1 INTRODUÇÃO
O fator relevante no apontamento preciso de um telescópio é o
aumento do tempo de telescópio disponível para se realizar as
observações das pesquisas em astronomia. Esse ganho é obtido
nos tempos dispendidos para apontar o telescópio e para
conferir se o objeto apontado é de fato o objeto indicado para o
apontamento. Outro fator importante no apontamento .preciso
de telescópios é a possibilidade de robotizar o telescópio, que
implica na ampliação das possibilidades de pesquisa com esse
equipamento e com os instrumentos periféricos instalados no
telescópio.

Neste trabalho são apresentados os resultados da correção dos
erros de apontamento de um telescópio, obtidos com três
métodos: Estimativa Empírica, Modelo do Telescópio e a
proposta de utilização da Rede Neural Artificial. O primeiro
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onde Erro h e Erro I) são os erros de apontamento medidos, M
e a soma das expressões do modelo de apontamento (tabela
1), e h e Ô as coordenadas ângulo horário e declinação do
telescópio.
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Para testar os resultados dos métodos de correção dos erros de dessas medidas. Assim , os parâmetros do modelo do telescópio
apontamento foi separado dos dados um conjunto de medidas foram determinados de forma a minimizar a expressão:
de teste. medidas não foram consideradas pelos métodos (52= L «(Erro h _ * costê) )2 + L (Erro õ _
de correçao dos erros de apontamento deste trabalho. Os
resultados foram comparados tomando por base o valor rrns
dos desvios das correções obtidas pelas RNAs em relação ao
valor correto do apontamento e estão expressos em segundos
de arco (1" = 1/3600°).

3 CORREÇÃO DE ERROS PELO MÉTODO
DE ESTIMATIVA EMPíRICA

Nesse método, são localizadas as quatro medidas do
levantamento de erros de apontamento que estão mais
próximas das coordenadas do objeto que se deseja estimar o
erro de apontamento e, com base na direção e intensidade dos
.erros dessas medidas, faz-se uma interpolação linear do erro de
apontamento para aquele objeto (Vieira, 1991).
Representando o vetor das · coordenadas apontadas pelo
telescópio por m, o vetor da estimativa do erro de apontamento
nessa coordenada por e, as matrizes das coordenadas e dos
erros de apontamento conhecidos dos quatro pontos mais
próximos por M e E, respectivamente, obtêm-se e por meio da
expressão:

e = CT , m

onde:
c = M-1.E

é a solução do sistema de equações que relacionam os erros de
apontamento às suas respectivas coordenadas:

E = M .C
4 CORREÇÃO DE ERROS PELO MÉTODO

DE MODELO DO TELESCÓPIO
O método do Modelo do Telescópio é comumente usado
(Maddalena, 1998; Spillar et alli, 1993; Tosti et alli, 1996;
Treffers, 1985; Wallace, 1977) para quantificar as imperfeições
geométricas da montagem e o efeito das flexões dos
componentes mecânicos de um telescópio. O telescópio B&C
de 60 em, do LNA utiliza a montagem equatorial assimétrica,
que possui um mode lo (Chauvenet, 1960) conhecido para
determinar as distorções e irregularidades esperadas nesse tipo
de montagem de telescópio.

De acordo com esse modelo , as expressões apresentadas na
tabela 1 quantificam os erros de apontamento nesse tipo de
telescópio.
Tabela 1-Expressões do Modelo do Telescópio para a

monta em uatorial.
Fatores Mt Fatores AI)

.senh
.cosh
.(cosé .cosh.senô-senó.cosô)

Para se determinar os valores dos parâmetros do modelo do
telescópio é comum o uso do método dos mínimos quadrados.
Pelo senso dos mínimos quadrados, o valor mais provável de
um parâmetro é obtido de um conjunto de medidas escolhendo-
se o valor que rninimiza a soma dos quadrados dos desvios

O fator costê) multiplicando a diferença (Erro h - M) é
necessário para se trabalhar com os erros de apontamento
projetados no plano do detetor utilizado, que é o objetivo da
correção dos erros .

5 CORREÇÃO DE ERROS COM REDES
NEURAIS ARTIFICIAIS

Uma Rede Neural Artificial (RNA) é constituída por diversos
elementos de processamento, os neurônios, distribuídos em
uma ou mais camadas, formando a ligação entre os dados de
entrada e a(s) saída(s) da RNA. Variando as características
desses elementos de processamento, as conexões entre eles e a
forma como a RNA é treinada e utilizada, pode -se constituir
RNAs com diferentes estruturas, que possuem diferentes
comportamentos. Assim é importante a seleção de um tipo de
RNA adequado à aplicação.

5.1 Escolha ,do Tipo Adequado de RNA
A correção dos erros de apontamento de um telescópio, cujas
imperfeições de flexões, excentricidades, folgas e
desalinhamentos, entre outras, sugere a utilização de um tipo
de RNA capaz de modelar sistema s não-lineares. A partir deste
critério selecionou-se dois tipos de RNA para esta aplicaç ão:

a) Rede "feedforward" treinada com retro-propagação
de erros, que é uma técnica de regressão não-linear de
aplicação geral, permitindo teoricamente modelar qualquer
função multi-dimensional contínua, fornecendo uma
representação compacta de conjuntos de dados complexos
(NeuralWare, 1995).

b) RBF ("Radial Basis Function") que tem sido
utilizada com sucesso em aproximação de funções e
classificação e pode ter um desempenho comparável com a
RNA do tipo retro-propagação em algumas aplicações,
podendo ser usada na maioria das aplicações onde for
considerado o uso desta RNA (NeuralWare, 1995), tendo como
vantagem principal um tempo de treinamento reduzido.

O melhor tipo de RNA e sua melhor estrutura-são dependentes
dos dados da aplicação. P9r isso, foram determinados os
resultados de diversas estruturas desses dois tipos de RNA,
para vários conjuntos de medidas dos erros de apontamento do
telesc ópio-apresentados às redes como dados de entrada e de
teste, com o objetivo de se realizar uma seleção comparativa da
melhorRNA.

A RNA do tipo retro-propagação foi selecionada para esta
aplicação, por ter apresentado sempre, a despeito das variações
de estrutura e dos dados utilizados para treinamento e teste, os
melhores resultados (Rodrigues, 1998). A estrutura da RNA
formada por 16 neurônios na primeira camada intermediária e
4 neurônios na segunda camada intermediária, todos com a
tangente hiperbólica como função de ativação, foi a que se
. mostrou mais eficiente.
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Figura 2 • Desvio das correções com os três métodos

Dentre os três métodos , o que apresenta o menor desvio de
correção é, sem dúvida , o método com a RNA, que apresenta
um ganho.na precisão do apontamento da ordem de 50% em
relação ao segundo melhor método , o do Modelo do
Telescópio. A figura 2 ilustra os desvios das correções para um
dos conjuntos de dados obtidos com os três métodos e a figura
3 repete as figuras dos dois melhores métodos numa escala
maior, para permitir comparar visualmente os resultados.

Figura 3 • Desvios das correções dos dois melhores
métodos, ampliados para a escala 2000:1

Além de apresentar um baixo valor rms nos desvios das
correções, a RNA também apresenta valores máximos bastante
baixos. A tabela 4 mostra de forma comparativa os valores dos
desvios máximos das correções, para os três métodos
analisados. Como pode ser visto nessa tabela, também sob este
critério a RNA é superior aos outros métodos analisados.

osuITabela 3 - Tabela comnarativa dos res tados obtid
Conjunto RNA Modelo do Estimativa
deDados Telescópio Empírica

A 6,4" 10" 28"
B 6,9" 15" 39"
C 8,6" 23" 44"
D 6,2" 14" 145"
E 8,1" 8" 93"
F 6,5" 11" 33"

média 7,1" 13,7" 63,7"
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5.2 Determinação dos dados de entrada
significativos para a RNA

OS dados de entrada apresentados a uma RNA devem passar
por uma verificação para se determinar quais são realmente
significativos, para não se perder eficiência, não permitir
redundâncias que encarecem as medidas e o processamento dos
dados, nem dificultar o entendimento do sistema.

Essa verificação é feita por meio de uma busca comparativa,
podendo-se partir de uma pequena estrutura, tornando-a maior,
ou partindo-se de uma grande estrutura, fazendo-a menor
(Russel e Norvig, 1995). Neste trabalho foi adotada esta última
alternativa, iniciando-se o processo de seleção com todas as
variáveis de entrada disponíveis, eliminando-se gradativamente
as que não apresentavam uma contribuição para a melhoria do
resultado. No final desse processo foi feita uma "repescagem"
entre as variáveis eliminadas, sendo recuperadas as que
melhoraram o resultado da RNA. A tabela 2 mostra as
variáveis utilizadas e as significativas para a aplicação.
Tabela 2 - Variáveis de entrada testadas e utilizadas na

RNA

(*) Determinados para as cmco primeiras medidas do
levantamento.

Entradas Descrição Signifi·
Utilizadas cativa

'lli oord. Anzulo Horário(AH) Sim
DEC Coord. Declinação (DEC) Sim
Utuni Coord, Altura Não
zimute Coord. Azimute Não
lliAnterior AR da posição anterior Não
EC Anterior DEC da posição anterior Não
HCalagem \lI da calagem das coordenadas Sim

DEC Calazem )EC da calazem das coordenadas Sim
NutacãoArí orrecão da Nutacão em AH Sim
NutacãoDEC orrecão da Nutacão em DEC Não
Aberração AH Correção da Aberracão em AR . Não
Aberracão DEC Correcãoda Aberracão em DEC Sim
Refracão Alf Correcãoda Refracão em AH Não
Refracão DEC Correcãoda Refracão em DEC Sim
emperatura emperatura Sim
Umidade Umidade relativa do ar Não

Expressão CH (cf. Tabela 1) Sim
NP Expressão NP (cf. Tabela 1) Sim
MA.:AH Expressão (cf. Tabela 1) Não
MA_DEC Exoressão (cf. Tabela 1) Sim
MRAH . Expressão (cf. Tabela 1) Sim
ME_DEC Expressão (cf, Tabela 1) Sim
TF AH Expressão (cf. Tabela 1) Não
ffDEC xoressão (cf. Tabela 1) Sim
DAF xoressão DAF (cf. Tabela 1) Não
UI xpressão ra- (cf. Tabela 1) Sim
D xnressão ID* (cf. Tabela 1) Não
CH xpressão ICH* (cf. Tabela 1) Sim
an(z) anz. da coord. Distância Zenital Não
!sen(z) eno da coord. Distância Zenital Não

6 COMPARAÇÃO ENTRE OS MÉTODOS
DE CORREÇÃO

Os . três métodos descritos foram aplicados a 6
conjuntos de dados de diferentes levantamentos de erros de
apontamento. A tabela 3 mostra os resultados obtidos. .
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conjuntos de teste
Conjunto Número Maior Desvio
de Teste de medidas Desvio rms

O 62 26" 9,1"
1 68 22" 9,1"
2 79 25" 8,4"
3 54 31" 9,8"
4 67 24" 8,9"
5 45 17" 8,5"
6 79 31" 9,6"
7 53 28" 9,0"
8 73 19" 8,8"
9 61 25" 9,2"

média 64 25" 9,0"

Uma importante vantagem na utilização da RNA em um
sistema de controle é a sua tolerância a falhas. Se ocorrer um
problema de leitura com uma medida, como um ruído, um
transdutor com funcionamento inadequado, ou uma grandeza
introduzida de forma inadequada por um operador, a RNA, por
ter urna memória distribuída nos pesos das conexões e pela
interconexão dos seus elementos, é capaz de fornecer uma
resposta adequada ao sistema.

7.2 Tolerância a falhas

máx.

+ Modelo do Telesc ópio

20

oRNA

10
DE
C. +
["] +O + +

-10

Tabela 4 - Comnaracão dos erros maximos das correr
Conjunto RNA Modelo do Estimativa
deDados Telescópio Emoírica

A 11,8" 13,2" 47"
B 10,2" 22,4" 103"
C 12,1" 27,2" 63"
D 11,1" 19,8" 645"
E 13,0" 13,6" 148"
F 11,0" . 25,4" 95"

média 11,6" 21,7" 183"

A figura 4 mostra como se apresenta, na superfície do detetor,
os desvios das correções pelos métodos do Modelo do
Telescópio e com RNAs, utilizando as medidas de teste de um
conjunto de dados. Os dois círculos da figura foram traçados
com raios de 6,2 ["] e 11,1 ["], representando os valores rrns e
máximo dos desvios das correções obtidas com a RNA.
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ões, teste para o método da RNA, isto é, a correção para cada uma
das medidas foi determinada sem que a medida tivesse sido
utilizada no treinamento da RNA. A tabela 5 mostra o
resultado obtido, que confirma a capacidade de generalização
daRNA.
Tabela 5 • Resultado obtido com a RNA aplicada a 10

+ Esta característica pode ser vista na tabela 6, que mostra os
resultados da RNA quando se elimina cada uma das suas
entradas. Os valores dos desvios apresentados nessa tabela ,
médio e mínimo, foram determinados para 3 conjuntos de
medidas de teste.20o 10

A.H. ["]
-10

-20L-----'----'-----'-----'
-20

Mesmo eliminando as entradas mais importantes para o
apontamento, as coordenadas ângulo horário e declinação do
telescópio, a resposta do sistema fica apenas ligeiramente
prejudicada. Isto porque os valores das coordenadas já estão,
de uma forma indireta, contidas nas outras grandezas de
entrada .
Tabela 6 - Desvios da correção da RNA com exclusão de

d d da (3 • d )ca a uma as entra s conjuntos e teste
Entradas Removidas Média Mínimo

Nenhuma (referência) 9,607" 6,763"
SemAH 9,498" 6,946"
SemDEC 9,817" 7,349"
Sem AH Calazem 10,586" 7,706"
Sem DEC Calae:em 10,296" 7,183"
Sem Corr .Nutacão AH 11,268" 10,290"
Sem Corr..Aberracão DEC 10,571" . 8,991 "
Sem CorroRefracão DEC 10,555" 8,547"
Sem Temperatura 9,897" 7,843"
Sem Expressão CH 10,048" 7,506"
Sem Exoressão NP 9,917" 7,665"
Sem Expressão MA DEC 9,704" 6,997"
Sem Expressão ME AH 10,346" 7,935"
Sem Exoressão ME DEC 10,938" 8,322"
Sem Expressão TF DEC 9,924" 7,310"
Sem Valor IH 10,973" 8,607"
Sem Valor ICH 11,179" 7,592"

Os t ôpicos seguintes apresentam uma análise da utilização da
RNA nesta aplicação assim como a influência e a relação das
expressões do Modelo do Telescópio no desempenho da RNA
e na interpretação física dos parâmetros. Essa análise indica
que o método de correção dos erros de apontamento com RNA
é confiável, robusto e preciso.

7.1 Capacidade de Generalização
Uma característica desejávelem um sistema de controle, que é
possível de ser obtida com as RNAs, é possuir a capacidade de
generalização, ou seja, ter habilidade de produzir uma resposta
apropriada a novas entradas do sistema, ' não conhecidas a
priori.

7 ANÁLISE DO MÉTODO UTILIZANDO A
RNA

Figura 4 - Desvios das correções na superfície do detetor.

Para verificar essa capacidade, dividiu-se aleatoriamente as
medidas dos erros de apontamento do telescópio em 10 grupos .
. As medidas em cada grupo foram utilizadas como teste para
calcular o desvio das correções, utilizando a RNA treinada com
as medidas que não pertenciam aquele grupo. Desta forma
todas as medidas obtidas foram utilizadas como medidas de
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7.3 Influência do modelo do telescópio no
resultado da RNA

As expressões contidas na tabela 1, que representam o modelo
físico dos .erros de apontamento do telescópio, foram
calculadas para cada medida .considerando valores unitários
para seus parâmetros e foram utilizadas pela RNA para a
determinação das correções do apontamento, partindo-se da
premissa que quanto maior o número de informações
disponíveis sobre um sistema, melhor o desempenho de
qualquer sistema de controle.

Contudo, é interessante verificar a influência dessas
informações no resultado obtido com a RNA. Isto foi feito
repetindo-se o procedimento utilizado para a determinação da
RNA desconsiderando as expressões do modelo do telescópio.
O resultado obtido, valor rms dos desvios da correções igual a
10,7", ainda apresenta um desempenho 22% superior ao do
Modelo do Telescópio. Esse resultado também indica que com
a utilização dos dados desse modelo o desempenho da RNA é
cerca de 33% superior ao obtido sem o uso desses dados.

Outro critério utilizado para comparar o desempenho dos
métodos foi o maior desvio das correções. Também neste
critério a RNA apresenta uma melhora de cerca 46% em
relação ao Modelo do Telescópio, como mostra os dados da
tabela 4.

A RNA também se mostra excelente quanto a tolerância a
falhas (ausência de variáveis de entrada) e quanto à
generalização (correção ' adequada 00 erro de apontamento
mesmo com valores imprevistos para as variáveis de entrada).

A RNA não permite, intrinsicamente, a interpretação física do
sistema, que é uma das vantagens do método do Modelo do
Telescópio. Contudo é possível, como foi feito neste trabalho ,
introduzir as expressões desse modelo como variáveis de
entrada apresentadas à RNA de forma a propiciar uma
interpretação física dos parâmetros, através da seleção das
variáveis de entrada significativas e da análise do impacto das
variáveis na resposta do sistema.
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parametros o eo o e escomo,
Parâmetro RNA Modelo do

Telescõnío
CH 14,0% 211"
NP 9,1% -15,7"
MAAH 1,5% OMA DEC 3,4%
ME AH 7,2% -53,3"ME DEC 40,1%
1F AH 2,8% 6,5"1F DEC 4,0%
DAF 2,9% 66,3" .

A tabela 7 ilustra a comparação entre os parâmetros do Modelo
do Telescópio e os valores do impacto da variável do modelo,
na composição dos valores da correção no método com RNA.
O impacto de uma variável de entrada é computado pela
variação percentual das grandezas de saída, quando a variável
de entrada é mantida com valor nulo. Como pode ser visto na
tabela 7, existe uma correlação desses valores.

Tabela 7 - Relação entre as variáveis da RNA e os
A d Mod I d TI

7.4 ' Interpretação física dos parâmetros
Uma das vantagens do método do Modelo do Telescópio é
permitir uma interpretação física dos parâmetros, que indica,
através da variação de um parâmetro, a existência de alguma
falha no telescópio ou no instrumento periférico instalado.
Esses parâmetros ajudam inclusive a corrigir deficiências no
posicionamento da estrutura .do telescópio quando este é
inicialmente instalado.

O resultado apresentado pela RNA, para o telescópio de
pequeno porte estudado, em relação ao segundo melhor
método, do Modelo de Telescópio, amplamente utilizado nos
observató-rios, indica um ganho de precisão no apontamento
da ordem de 50%, chegando a valores rms de desvios da
correção de apontamento em torno de 7 segundos de arco,
enquanto aquele método apresenta um valor de 13,7 segundos
de arco, como mostrado na tabela 3. O desempenho do método
de Estimativa Empírica fica bem aquém dos apresentados pelos
outros dois métodos.
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A COMPUTATIONAL TOOL TO MODEL INTELLlGENT SYSTEMS
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Abstract: This paper presents the implernentation of a
computational tool for modeling intelligent systems under the
paradigms of computationaI semiotics. It uses, as a modeling
artifact, the framework given by object networks and
mathematical objects (Gudwin 1996). Several aspects of the
system dynamics, characteristic topology and selection
mechanisms are tackled in detail, airning at a robust
architecture for object network simulation in real-world
applications.

Keywords: Computational Serniotics, Modeling Intelligent
System, übject Network.

1 INTAODUCTION
The role of Semiotics within intelligent systems development
and implementation is being recently studied as an important
foundation paradigm able to provide a future basis for a general
theory ofintelligent systems (Albus 1997).

Within many possible interactions between Semiotics and
lntelligent Systems, we detach Computational Serniotics, i.e.,
the attempt of emulating the semiosis cycle within a digital
computer. The rnain paradigm behind computational semiotics
is "serniotic synthesis", i.e. the ability to use sign-processes and
semiosis cycles from an engineering point of view, as a design
platform for deveJopment of intelligent systems. Among other
things, using computational serniotics paradigms we are
targeting the construction of autonomous intelligent systems
able to perform intelligent behavior, including perception,
world modeling, vaIue judgement, and behavior generation
(Albus 1991). There is a claim that most part of intelligent
behavior should be due to semiotic processing within
autonomous systems, in the sense that an intelligent system
should be comparable to a serniotic system. Mathematically
modeling such semiotic systems is currently being the target
for a group of researchers studying the interactions encountered
between serniotics and intelligent systems.

The key issue in this study is the implementation of a
computational toei in order to enable us to model intelligent
systems and to study serniotic processes on computers. In this
work we adopted a theoretic tool known as object networks.

Object networks were first introduced by Gudwin (Gudwin
1996), and have been used as formal background for the
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development of Computational Serniotics (Gudwin and
Gomide 1997a, Gudwin and Gomide 1997b, Gudwin and
Gomide Sep. 1997) in computer systems. More recently, object
networks were also used within the context of computationaJ
intelligence, soft computing (Gudwin and Gomide Oct. 1997,
Gudwin and Gomide 1998a), and computing with words
(Gudwin and Gornide 1998b).

2 A COMPUTATIONAL MODEL FOR
OBJECT NETWORKS

An object network is a mathematical tool structured in several
sub-elements, such as objects, places, ports, relationships
betweenplaces and the network operation mechanism itself. Its
formal specifications and comparisons with other modeling
tools can be found in (Gudwin, 1996). Other modeling tools
using objects in Petri-nets-like structure can be seen e.g. in
(Ceska &Janousek 1996,1997), or in (Newman et. ai. 1998)

2.1 Objects
Objects are the elements that define the dynamic behavior of
the network. They are the fundamental actors in the process of
creation, elimination and modification of information that is
encoded through existing objects. There are two types of
objects. The first, acts solely as information containers (figure
1), exhibiting passive behavior. The second type, known as
aclive, also contains information as a passive object, but it aIso
includes a set of internai transforrning functions that operate
over its internai data (figure 2). Actually, active objects are
responsible for generation, destructive or non-destructíve
assimilation, and modification of its own state.

, ..---------.... ., ,
I -v-:s. I, .
• I
: ",i; :
, I

"..._--------,'
Fignre 1. The conceptual passive object.

Interactions between objects are regulated by a mechanism
called triggering, and are performed by active objects. This
mechanism, its behavior, and its formal definition are described
in depth in (Gudwin 1996, Gudwin and Gomide 1998a,
Gudwin and Gornide 1998b, Gudwin and Gomide May 1998),



outputsInputs

Ports are interfaces of communication between places in object
networks. According to the topology of the network these ports
can be classified in input ports, when another place sends
objects for this place through this port, or output ports, when
this place sends objects to another place through this pon, as
shown in figure 5.

(:)
Figure 5. Classification of ports according to the topology

of the object network.

According to the semantics involved there are two different
types of ports (figure 6):

privatsport 1

private port 2 1---1-.1 j l....__---l..l

private ports: these ports have different behavior
depending on whether they are being input or output ports.
Input private ports are used to feed active objects staying
within an active place, to alIow their triggering. Output
private ports are used to deploy generated or transformed
objects to other places. So, private ports are connected
either to a domain ar to a co-dornain of an internaI
transforming function. These ports are part of the internal
class definition and can exist solely on active classes, e.g.,
active places .

public ports: these ports are used to put objects to, ar get
objects from a place. So, the use of this port is managed by
a place containe r, instead of by an internal object. Public
ports are a part of lhe place definition, independently of
the class type it may host.

The number of private ports a place may have will depend on
lhe internaI functions their objects carry on. A place can have
any number of public ports.

Ares (figure 7) are used to create Iinks between places,
connecting input ports to output ports . Links are unaware of lhe
kind of ports they connect, but some combinations are not
considered valido

Figure 6. Classification of ports, according to the semantic
involved.

private to private, because it implies a racing condition
between the supplier and the consumer.

• public to public, because this is meaningless, due to the
fact that there is no transforming function, just an inert
pipe. The correct way to do this is by an intermediate
active place that takes the object from the source place and
throws it into the destination place.

,.----------, placa 1----------_.., ,
" 1 2 1 2 "I ,
I I
I •
I I

• II I
I •
I I

, I I

• I· .· ,

place4

output
port
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I
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I

\
',----------------------------,'

placel

Figure 2. The conceptuaI active object.

input
privatspor!

Figure 3. Example of an object network.

As for an objects systern, the basic behavior in an object
network is the triggering of active objects. The reader is
referred to the work of Gudwin (Gudwin 1996, Gudwin and
Gomide 1997a, Gudwin and Gomide 1997b, Gudwin and
Gomide 1998a, Gudwin and Gomide 1998b, Gudwin and
Gomide May 1998) for details about the formal definitions.

2.2 Object Networks
An object network is a special type of object system (Gudwin
1996) in which additional constraints concerning interactions
are included. To distinguish an object network from an object
system let us assume places and ares (Iinks) whose roles are
similar to those used in Petri nets context (Murata 1989). Ao
object, in a given place, can only interact with objects in places
connected through ares. ' , '

Ao object network can be put in a graphical form, with places
being represented by circles, ares by arrows and instances of
objects by tokens , as in figure 3.

parOu. . '< 0 ,.Objeas
,v-' zt>,
'" . , ', .

passtve ptacc acttvc ptace

2.2.1 Places
Places are the components of an object network where objects
are located. Each place is registered to a unique class, and
every stored object should belong to this class. In this sense,
there are passive and active places, named after their class type,
as described in section 2.1.

Places are represented graphicaIly by circles, where passive
places are depicted by single line circles, and active places by
double line circles, as illustrated in figure 4. Each place can
have one or more ports, which alIow the interchange of objects
with adjacent places.
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Every object is instantiated from a predefined class . A class 2.2.2 Parts and ares
, represents a general description of how each object of this class
should behave, what kind of intemal data it has, and how its
private ports are connected to its internal data.

O

Figure 4. Place types.
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3.2 Object Network Specification Language

including lhe communication with adjacent places and lhe
controller.

Figure 9. Externai communication between client and the
MTON subsystem.

Place3

network
• places
• arcs

kernel

The design requirements for a robust specification and
independence of platform specific issues led us to a definition
of an Object Network Specification Language (ONSL). This
language provides basic building blocks for each component of
an object network:
classes
• variables
• functions

private inputloutput ports

Place 1

NetManager

Basically, there are two fundamental class types. The first is
riamed internaI class and contains, in its internai definition ,
only ONSL classes. The second type works as a shelí ,
importing an externai native language class (in this case a Java
class) to lhe MTON envíronment, This type of class is called
externaI class, and is extremely useful because it reuses
previously available Java classes.

Figure 10 represents lhe network definition sample file
corresponding to the object network shown in figure 3.

Figure 8. Diagram for the network from figure 3. Each box
runs on its own thread. Arrows indicate communicating

messages between distinct uníts .
From lhe user viewpoint, lhe interface with lhe externaI clíent,
such as lhe graphical user interface, is also implemented in a
message passing protocol (figure 9). This protocol links the
client thread with lhe object network controller.

Client
Application

3.3 Object Network Compiler (ONC)
The Object Network Compiler (ONC) is lhe tool that processes
ONSL input files, performing syntactic and semantic analysis,
generating lhe specific Java stub for each user defined class.

r , ' 1\
public I I I I private

\ I11III,' \ 11'
\ j \ /"..... ./

Figure 7. Graphical symbology adopted for ares

Active places must have, by its own definition, at least one
private porto They may or may not have public ports. Passive
places, on lhe other hand, must have ar least one public port
and no private ports.

3.1 Design issues
This section will de scribe implementation aspects. Figure 8
shows how software objects interact with each other into lhe
Java Virtual Machine. Each box represents a distinct thread.

The object network controller (Net Manager) is the first
software object instantiated on lhe Java VM. Its main functions
are :

• Processing performance, through automatic generation of
stubs for each user defined class. These stubs are compiled
together with lhe user code. Externai classes (in this case
Java classes) can be incorporated by lhe network engine
and manipulated as typical object network classes.

Scalability, with support to SMp2capable computers
through multi-thread architecture .

Easy-to-use interface, provided by a graphical user
interface and a specification language for each component
on lhe object network.

Portability, because it is totally implemented in Java (Sun
Microsystems, 1998, 1999a, 1999b), it runs on any
hardwareloperating systern that supports the Java Virtual
Machine (Gosling et.al., 1999).

3 COMPUTATIONAL MODEL
The work described in this section is based on the current
development of a computational tool , or a set of tools , that can
supply researchers with an easy-to-use interface to model
intelligent systems. This set of tools is a possible
implementation of the conccpts described in section 2. Our aim
here is to construct a software tool' with lhe following features :

Robostness, through an independent specification
language that isolates lhe object network model from lhe
host programming language.

• To defme classes;

• To instantiate places;

To control lhe iteration sequence;

• To provide the externai communication interface with lhe
client thread.

Each network place has a special management unit, named
place manager, responsible for every transaction performed,

J The main simulation engine module is named MTON (Multi-
Threaded Object Network).
2 SMP stands for Symmetric Multi Processing (Tanenbaum
1992).

The abstract Java c1ass NetObject is lhe basic ancestor for ali
network objects, and provides lhe common behavior for ali of
them (figure 11). Stubs are generated based on lhe ONSL
definition. They connect the standard internai interface of lhe
NetObject base class with the user dcfined class particularities
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by providing abstract methods, that are overridden in user Q shareable-vleavets/l} : several objects can read this object
classes . simultaneously. It will remain the same on its place.

I
import Samp l e n e t.xFl oa t ;

class Cl is xF l oa t;
I
claaa C2 {
var v l type Cl;
var v2 type C2;
function fI from v I to v2 match from v I ;
input 1 to v I ;
eutput 1 to v2;

network Samplene t {
place Place1 type C1 porta (0,2);
place Place2 type C2;
place Place3 type C2 ;
p1ace Pl a c e 4 type C1 porta (2 , 0 ) ;
arc Linkl frem P1ace1(publie 1)

to Pl ace2( p r i v a t e 1) ;
arc Link2 from Pla c e 1(public 2)

te Place 3(private 1);
arc Link3 frem Place2(private 1)

to Place4(pub1ic l i;
are .Li n k 4 frem Pl a ce3 (p r i v a t e 1 )

to Place4(publie 2 ) ;
kernel Pl ace l 0 1 , 0 2 ;
kernel Place2 0 3 ;
kernel Pl ace3 04;

Figure 10. Sample ONSL definition file.

MTONengine

ONSLcompiler
generated

userspecific

Figure 11. Java c1ass structure.

3.4 Network Dynamics
One of the most cruci al features of an object network is its
parallelism capability, in which every object may execute
concurrently with the rest of the network. The MTON
architecture was designed with the assignment of a running
thread to each place on the network. To do so, it implements a
message passing sub-system to support its internai
communication protocol.

Every object on the network may be triggered by any input
combination that satisfies its input domain requirements, but
this is a great problem because there are some dependency
implications, when an object is activated. The first question .is:
from the many available functions within an object, which
internai function should be selected? Only one internaI function
can be activated at the same time (Gudwin 1996). The second
problem is more complex: which objects available on neighbor
places, connected through incorning ares, should be used to
activate the chosen internai function? This problem can either
be split into two other problems : the selection of the best
objects, according to some goals, and a policy to avoid
conflicts when the selected objects are desired also by other
active objects. To implement this policy, we assign the
following properties to available objects:
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shareable+clean(sle): like a shareable, but the last
consumer will automatically destroy ir.

exclusive-rleavetell): just one object can read this object. It
will remain the same on its place.

exclusivewcleaniele):just one object (the consumer) can
read this object, after which it wiIl be destroyed.

Actually , this problem is a little bit harder than explained,
because the algor ithm has to provide: (a) the objects to be
activated, (b) the internai functions to be triggered, and (c) the
objects to be consumed. This process needs to avoid any kind
of conflicts that may arise between different objects. Notice
that there is no sense in choosing a function when there is no
object available to feed it, or if the same object is requested at
the same time by different objects. In order to solve the whole
problem we devised an algorithm to evaluate ali dependencics
among each object, searching for valid actions.

We use the following concepts:

access mode: rules of use, and the consequences of them,
when an object is used by another object;

combination: a combination of possible incoming objects
that satisfies the type requirements for a specific internai
transforming function of a given c1ass;

local combination: This is a combination with the
addition of a matching interest and access modes . Note
that it does not take into account the rest of the network to
avoid contlicts;

global (or valid) combination: it is just like a local
combination, but it takes into account ali externai
relationships this decision may involve. Actually, this is a
valid combination that can occur in a given context. In a
given network situation we argue that the set of global
combinations is a subset of the set of local combinations;

We start by building local combinations and evaluating their
feasibility in order to reach global combinations. This process
is performed by a matching procedure, in which each internai
function of each object expresses its interest in using a given
local combination. This interest is expressed either by a fitness
value or a more elaborated solution, e.g. using possibility and
necessity measures.

The proposed algorithm is based on an initial set of hypotheses:

I. Every internaI function has one internaI matching sub-
function ;

2. There are several possible sets of global combinations, but
just one of them, with the best performance, must be
found;

3. The searching for global combinations can be done on
computing every internaI matching interest of every
function of every object on every place for each of their
local combinations;

Best Matching Search Algorithm (BMSA-l):

I. Determine the set of local combinations for each place,
including its objects.
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2. Eval the matching interest of every previous local
combinat ion.

3. Group ali previous sets from each place in one global set.

4. Create a list containing ali consumable objects on the
network, with no repetition (This is just lhe union of ali
objects used on lhe local combinations from step I) .

5. While number of remaining objects * O and number of
remaining local combinations *Odo:

From the list of local combinations get lhe highe st
matching value, and move its local combination lo lhe
list of global combinations.

For each input object in this local combination do:

if the access mode is exclusive remove it from the list
of consumable objects and remove ali local
combinations that are using it from lhe respective list.

if the access mode is shareable remove ali local
combinations that use this object in exclusive mode .

if the access mode is self clean mark this object.

After the creation of lhe list of global combinations every
object is contacted to perform its scheduled task.

3.5 Graphical User Interface
The MfON architecture is supported by a graphic user
interface, which offers lo the user tools for design and
simulation, providing an easier way to work on object networks
issues. The editor modu le is directly attached to lhe ONSL,
e.g., every element in an object network can be designed on it.
The simulator module enables the user to verify the dynamic
behavior of the network in different situations. A screenshot of
the editor module is shown in figure 12.
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Figure 12. Sample screenshot of the graphical user
interface.

4 CONCLUSIONS
With lhe implementation of the proposed software architecture,
we upgrade lhe status of object networks from a purely
conceptual tool to a useful , easy-to-use application tool, suited
for the development of intelligent systems. With it, it becomes
easier to use object networks as a modeling tool, in lhe
development of intelligent systems.

Up to the time of writing this article, we were not aware of any
other computational tool that could be compared with the work
presented in this paper. This is the first computational
implementation of a generic tool to design and build fully
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workable object networks. So, it is hard to assess specific
fea tures of the proposed system against other works. Object
Networks were designed with the specific purpose to serve as a
tool to help designing and building intelligent systems using
lhe Computational Semiotics paradigm as a background. Until
now, the use of object networks was restricted either to
theoretical examples or specific illustration examples,
hardcoded into standard computer languages. Now, with the
introduction of MTON, we are able to develop, build and test
general applications using the object network paradigm. Due to
space limitations , though , we are not able to show here lhe set
of tutorial example s we developped to ilIustrate the pcitential
use of object networks. We have developped reference
examples regarding fuzzy systems, neural networks, genetic
algorithms and hybrid systems mixing thern , together with a lot
of other examples that are available in order to guide new users
with the first steps in using MTON. Most of these examples,
with the full workable system are publicly available. JUSl
contact one of the authors. In the near future our research group
will be providing the software for free in a dedicated web site .

Despite we are not able to compare MTON with other software
tools implementing object networks (because it is aetually the
first one to do it), we are aware that other modeling tools do
exist and are actually used in order to model some kind s of
systems. One of these other modeling tools , that would be (in
thesis) compared with object networks is Coloured Petri Nets
(CPN) (Jensen, 1990) . There is a computational tool to
develop CPN's, called designlCPN (Meta Software Corporation
1993), which is widely used by the Coloured Petri Nets
community. We understand, though, that a comparison among
designlCPN and MTON would be not fair to designlCPN,
because the object network paradigm enhances signifi catively
over the CPN model (Gudwin, 1996) .

At the same time MTON is the consolidation of object
networks theory , it is also being used as a prototype for the
enhancement of the own object network idea. As soon as ncw
real applications are constructed by its means, we are able to
analyze the demand for new capabilities, which can be
incorporated, both to the mathematical/conceptual to01 and to
the application tool we developed. More than this , it is a
testbed for computational semiotics, where its models and
structures can be instantiated, tested and evaluated. So , more
than a simple application tool, MTON is actually a research
tool, where the steps to the future are going to be traced.

We see a lot of improvements that are required, though, from
what has already been done. Basically, there are two categories
of improvements. The first is related to the software system
being deployed, considering new technological solutions, in
order to achieve efficiency and reliability.

Among other things we suggest:

Extension of lhe simulation engine from multiprocessor
systems to a network distributed engine, where each place
may run on a different machine. The way to that will be
crossed by CORBA (Cornrnon Object Request Broker
Architecture) and RMI (Remete Method Invocation)
distributed computing architectures.

New selection functions for scheduling the triggering
objects. The concept of matching may be extended to a
more general one .
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concepts to bring welI-known tools to the arena of object Orlando, FL, USA)
networks.

The second is represented by the enhancements that can be
made to the mathematicaIlconceptual model of object
networks. These incIude enhancements like:

• Hierarclúcal modeling, in which each object within an
object network can be modeled by an object network itseIf.

• A connection of object networks with semantic networks,
aIlowing a better representation of lhe types of objects
used and their relation to each other.

• The use of fielded and fuzzy objects (Gudwin, 1996) in its
structure.

As we see it, the current implementation is just a step in the
ambitious goal of creating a general theory of intelligent
systems .

5 REFERENCES
Albus, J.S. (1991). "Outline for a Theory of Intelligence",

IEEE Transactlons on Systems, Man, and Cybemetics,
vol 21, no.3.

Albus, J.S. (1997). "Why Now Semiotics? - From Real-Time
Control to Signs and Symbols"» Proceedings of the
1997 Intemational Conference on Intelligent System
and Semíotics, pp. 3-7.

Ceska M.; Janousek V. "Object Orientation in Petri Nets.
Object Oriented Modeling and Simulati.on"
Proceeding of the 22nd Conference of the ASU,
University Blaise pascal, Clermont-Fcrrand, france
1996, pp . 69-S0.

Ceska M.; Janousek V. '''A Formal Modelfor Object Oriented
Petri Nets Modeling ". Advances in Systems Science
and Applications, 1997.

Gosling, J.; Joy B.; Steele G., 1999, Javdt Language
Specification,
httj>:lljava.sun.comldocslbooks/jls/htmIlindex.html

Gudwin, R.R. (1996). "A Contribution to the Mathematical
Study of Intelligent Systems" - PhD Thesis - DCA-
FEEC-UNICAMP. (in portuguese)

Gudwin , RR. and Gomíde, F.A.C. (1997a), Computational
Semiotic: An Approach for the Study of Intelligent
Systerns - Part I: Foundations - (Technical Report RT
- DCA 09 - DCA-FEEC-UNICAMP, 1997).

Gudwin, R.R. and Gomíde, FAC (1997b)., Computational
Semiotic: An Approach for the Study of /ntelligent
Systerns - Part II: Theory and Application - (fechnical
Report RT - DCA 09 - DCA-FEEC-UNICAMP, 1997).

Gudwin, RR. and Gomíde, F.AC., Sep 1997, Approach to
Computational Semiotics" - (Proceedings of the
/SAS'97 - Intelligent Systems and Semiotics: A
Learning Perspective - International Conference -
Gaithersburg, MD) .

Gudwin, RoR and Gomide, FAC., ' Oct. 1997, A
Computational Semiotic Approachfor Soft Computing>
(proceedings of the IEEE SMC'97 - IEEE Intemational

232

Gudwin, RR and Gomíde, F.A.C.,199Sa, "Object Network: A
Formal Model to Develop Intelligent Systems" in
Computational /ntelligence and Software Engineering,
J. Peters and W. Pedrycz (eds.) - World Scientific.

Gudwin, RR and Gomíde, FAC., 1995b, "Object Nenvork: A
Computational Framework to Compute with Words " in
Computing with words in InformationllnteIligent
Systems, LA Zadeh and J. Kacprzyk (Eds.) - Springer-
Verlag.

Gudwin, RR. and Gomide, FAC., May 1998, "Object
Networks - A Modeling Tool" - Proceedings of
FUZZY-IEEE98, WCCI'98 - IEEE World Congress 011
Computational Intelligence, Anchorage, Alaska, USA,
pp.77-82.

Jensen, K. (1990) . "Coloured Petri Nets: A High Level
Language for System Design and Analysis" - Lecture
Notes in Computer Science 483 - Advances in Petri
Nets , pp. 342-416.

Meta Software Corporation, 1993, DesignlCPN Tutorial for X-
Windows, http://www.daimi.aau.dk:ldesignCPN

Murata, T. (1989) "Petri Nets: Properties, Analysis and
Applications" -Proceedings ofthe IEEE, vol. 77, n. 4.

Newman A.; Shatz, S.M.; Xie, X. (1998). "An Approach to
Object System Modeling by State-Based Object Petri
Nets " - International Journal of Circuits, Systems and
Computer.

Sun Microsystems, 1998, JavaCC Documentation,
http://www.sunte st.comlJavaCCIDOC/

Sun Microsystems, 1999a, Java™ Plataform /.2 API
Specification,
http://java.sun.comlproducts/jdkll.2/api/index.html

Sun Microsystems, 1999b, Java™ Development Kit 1.2,
Documentation,
httj>:lljava.sun.comlproducts/jdkll.2/docslindex.html

Tanenbaum, AS., 1992, Modem Operating Svstems - Prentice
HaIl, Inc. .



40. SBAI- Simpósio Brasileiro de Automação Inteligente , São Paulo, SP, 08·10 de Setembro de 1999

PLANEJAMENTO DE AÇÕES COM TRATAMENTO DE EVENTOS EXTERNOS
INTEGRADO AO CONTROLE DE EXECUÇÃO PARA AGENTES

INTELIGENTES

Prof. M.Sc. Marcelo Nicoletti Franchin •

Prof. M.Sc. Humberto Ferasoli Filho .-

Prof. Dr, Márcio Rillo ---

•Depto de Engenharia Elétrica - Faculdade de Engenharia - UNESP
Av. Luiz Edmundo Carrijo Coube, s/n

CEP 17033-360 - Bauru - SP
e-mail: franchin@bauru.unesp.br

URL: http://www.dee.bauru.unesp.br/-marcelo
••Departamento de Computação - Faculdade de Ciências - UNESP

Av. Luiz Edmundo Carrijo Coube, s/n
CEP 17033-360 - Bauru - SP
e-mai!: ferasoli@bauru.unesp.br

•••Departamento de Engenharia Eletrônica - Escola Politécnica da USP
Av. Prof. Luciano Gualberto, 158, trav3
CEP 05508-900 - São Paulo - SP

e-mail: rillo@lsi.usp.br

Resumo: Este trabalho apresenta um método de planejamento
de atividades para agentes móveis autônomos, chamado
ALWAYSTRX .que, diferentemente dos métodos de
planejamento existentes, trata. eventos externos na fase de
planejamento. O planejamento com eventos externos
possibilita o raciocínio sobre as ações a serem executadas,
considerando as eventuais alterações no estado do ·mundo que
possam ocorrer durante uma missão. As alterações no estado
do mundo são obtidas pelo planejador através do sistema
sensorial do agente. O método ALWAYSTRX integra o
planejamento ao sistema de controle do agente, utilizando uma
representação única de conhecimento, onde o plano sendo
gerado especifica as ações a serem executadas e os eventos
externos a serem observados pelo agente. Entre as heurísticas
utilizadas pelo método ALWAYSTRX para a expansão e busca
na árvore de planejamento, está a associação de probabilidades
às ocorrências dos possíveis eventos externos relevantes, que
possam vir a acontecer em um determinado estado do mundo.
Com estas características, o método ALWAYSTRX contribui
para que sistemas de planejamento de atividades possam ser
utilizados em aplicações do mundo real, tipicamente
complexas, dinâmicas e com restrições de tempo-real. Este
método foi implementado em linguagem C e uma adaptação do
algoritmo RETE para comparação de objetos e padrões foi feita
para a melhora de desempenho do planejador.
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Palavras Chaves: 1AIPlanejamento de Atividades,
Planejamento de Ações, Raciocínio Automático, Planejamento
com Reatividade, Automação Inteligente, Inteligência
Artificial aplicada à Automação.

Abstract: This work presents an AIIplanning method for
autonomous mobile agents, named ALWAYSTRX, that handles
externai events in the planning fase, different from the existing
planning methods. Planning with externai events makes
possible reasoning about what action to execute, dealing with
eventual world state changes that may occur during a mission.
World state changes are obtained by the planner through the
sensory system. The ALWAYSrRX method integrates planning
with the control system, using an unique knowledge
representation, where the plan being generated specify the
actions to be taken and the externaI events to be observed.
Among the heuristics used by the ALWAYSTRX method to
expand and search in the planning tree, are the probabilities
assigned to the occurrence of the possible externai events that
may happen in a given world state. With these characteristics,
the ALWAYSTRX method is an effort to use planning systems
in real world applications, typically complex, dynarnic and
with real-time restrictions. This method was implemented
using C language and an adaptation of RETE match algorithm
was designed to increase the planner performance.
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Keyw:ords: Reasoning, Situated deste problema foi analisada e enquadra-se como problemas
Planning , Reactive Planning, Intelligent Automation NP-Completo e NP-Hard [Noreils95][EroI95].

1 INTRODUÇÃO
A Automação Integrada e Inteligente tornou-se uma das
principais áreas de estudo do campo de Automação em geral
(manufatura, agrícola, transportes, hospitalar, domótica,
militar, espacial , administrativa etc.) por ter como uma de
suas metas realizar o processo projeto-produto com alto grau
de integração e automação durante todo o seu ciclo de vida.

As técnicas de raciocínio automatizado podem aumentar a
produtividade e a flexibilidade de operação do processo
projeto-produto . Um grande problema na área de raciocínio
automatizado é projetar sistemas que possam determinar
automaticamente um conjunto de ações (ou um plano) que
permita a um agente alterar o ambiente a sua volta (chamado
de mundo) a partir de um estado inicial para um estado final
desejado (estado objetivo). Este · plano poderia então ser
passado, por exemplo, para um robô, para um sistema de
manufatura ou alguma outra forma de atuador, que ao seguir o
plano, executando as ações, possa fazer com que o mundo
chegue ao estado objetivo desejado. Na terminologia de
Inteligência Artificial (IA), o executor do plano é chamado
genericamente de agente.

Portanto um robô, um sistema de automação ou alguma outra
forma de atuador que possua em sua estrutura de controle, além
da habilidade de executar um plano de ações, formas de coletar
informações sobre o ambiente em que está inserido e técnicas
de raciocínio automatizado sobre a percepção e sobre qual ação
a ser tomada, pode ser chamado de agente inteligente
[Maes91][Russe1l95].

O planejamento automático de ações com o objetivo de realizar
determinadas tarefas é uma das áreas de IA, chamada de
Planejamento de Atividades ou Planejamento de Ações
(também conhecida como AI Planning), que vem sendo
intensamente pesquisada nos últimos anos.

Na seção 2 será apresentada a complexidade do problema de
planejamento relacionado a aplicações do mundo real e alguns
sistemas já desenvolvidos solucionando parcialmente o
problema. Na seção 3, o método ALWAYSTRX é descrito com
detalhes, incluindo definições, os módulos de planejamento e
de execução com seus algoritmos e a implementação com a
adaptação do algoritmo RETE. Finalmente na seção .4 são
feitas as considerações finais e na seção 5 as referências
bibliográficas.

2 COMPLEXIDADE DO PROBLEMA E
TRABALHOS CORRELATOS

Os sistemas de planejamento de atividades começaram a
aparecer na década de 60 e naquela época várias suposições
foram criadas para simplificar as técnicas utilizadas. Uma das
suposições foi a consideraração de que o agente é o único
alterador do estado do mundo. Uma outra foi a consideração
de que as alterações feitas no mundo pelo agente são
totalmente determinísticas.

o problema de planejamento consisua em criar técnicas e
heurísticas para percorrer uma árvore de busca dos possíveis
planos para se atingir um estado objetivo. A complexidade
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Estas suposições, conjugadas com algumas outras, permitiram
o desenvolvimento de sistemas de planejamento que geram um
plano de ações que, ao serem executadas por um agente, altera
o estado do mundo inicial para um estado objetivo.

Entretanto, devido às suposições citadas, estes sistemas não são
adequados às aplicações em ambientes complexos devido
sobretudo às incertezas e à dinâmica.inerentes ao mundo real.
Em muitos domínios, como robôs móveis, agentes de software,
inspeção, manutenção, vigilância, etc., o estado do mundo é
alterado por diversos agentes e se o planejador supor que
somente ele altera o estado do mundo, inviabilizará a execução
do plano resultante por estar incompatível com os estados de
mundo internamente gerados por ele na fase de planejamento.
O agente não é o único alterador do estado do mundo e deve
utilizar plenamente os seus recursos de percepção para adequar
seus planos às eventuais contingências durante a execução.

Além da dinâmica e imprevisibilidade do ambiente , o agente
possui sensores e atuadores que não funcionam de forma ideal
e o tempo disponível para decisões é limitado. A base de
conhecimento . do agente é incompleta e sistemas de
planejamento devem considerar estes aspectos para tornar
possível a interação de agentes em ambientes desestruturados.

Trabalhos anteriores em integração de planejamento e
execução como STRIPSIPLANEX [Fikes71a][Fikes71b],
Planos Universais [Schoppers87], IPEM [AlIen90], BUMP
[Olawsky90], xn [Golden94], SIPE-2IPRS-CL [Wilkins88
[Georgeff88] e SAGE [Knoblock95], bem como trabalhos
anteriores em planejamento com informações incompletas
como UCPOP [Penberthy92], BURIDAN e C-BURlDAN
[Kushmeric95], entre outros, têm colaborado para o
desenvolvimento de sistemas de planejamento mas resolvem
parcialmente o problema de planejar em ambientes dinâmicos e
desestruturados, por não tratar, de forma conjunta, dos
aspectos citados anteriormente. Pesquisas em sistemas de
planejamento com a abordagem de tratamento de eventos
externos têm sido desenvolvidas pelo nosso grupo de Planning
desde o final da década de 80. Foram desenvolvidos os
sistemas PETRUS [Rlll088], EXTEPS [Rill092], PBE
[Lopes98] e na sequência, o ALWAYSTRX' ainda no seu
estágio inicial de pesquisa . O ALWAYSTRX é um esforço para
a criação de sistemas que possam efetivamente planejar em
ambientes do mundo real, complexos, dinâmicos e
desestruturados.

3 MÉTODO ALWAYSTRX
O método ALWAYSTRX (ALWAYS Thinking, Reacting and
eXecuting) foi concebido de forma a integrar a tarefa de
planejamento e de execução do agente, incluindo também o
tratamento de eventos externos na fase de planejamento para
dotar o agente com características de reatividade à dinâmica de
alteração do mundo em que está inserido .

A abordagem de integração requer que as decisões de
planejamento e de execução sejam baseadas em uma
representação de conhecimento comum.

No ALWAYSTRX a integração do sistema de planejamento com
o sistema de execução do plano, determina queo planejamento
seja feito concorrentemente com 'a execução do plano (também
dito como "o plano é feito on the fly"). O plano sendo
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A figura 1 apresenta como o método está inserido no contexto
ver, pensar, agir e a estrutura criada para o seu funcionamento,
que considera dois m6dulos sendo executados de forma
concorrente: o ·módulo de planejamento e o módulo de
execução do plano. Os dois m6dulos trocam informações
constantemente através de uma base de conhecimento comum .

USUÁRIO

sintetizado pelo planejador é representado por uma árvore e os
n6s representam atividades e eventos. Cada caminho nesta
árvore representa uma sequência de atividades e de eventos que
eventualmente poderá ser executado pelo módulo de execução.
Enquanto o planejador vai criando os novos caminhos, o
m6dulo de execução vai executando um destes caminhos, de
acordo com os eventos externos que forem acontecendo e com
as atividades escolhidas.

. Fig.!- (a) Método ALWAYSTRX no contexto ver, pensar,
agir; (b) Estrutura internado método ALWAYSmx.

Omódulo de planejamento, conforme vai gerando o plano, vai
armazenando na base de conhecimento os caminhos que estão .
sendo desenvolvidos, para que o m6dulo de execução leia nesta
base e siga o plano a ser seguido. O módulo de execução envia
para li base de conhecimento a informação de qual atividade ele
está executando e quais eventos externos estão ocorrendo, para

A instanciação dos parâmetros deste operador leva a uma
atividade específica. Por exemplo, o operador move (objeto ,
l ugar-origem , l uga r-des tino) representa uma ativ idade
genérica na qual um agente movimenta um obj eto qualquer de
um luga r - origem para um lugar-destino . Os parâmetros
obieto , l ugar-origem e lugar-destino são variáveis não
instanciadas. Quando as variáveis forem instanciadas com, por
exemplo, caixa-verde, po s i ção12 e p osição27 ,
respectivamente, o operador torna-se uma atividade dada por .
move (caixa-verde, posição12, posição27) .

Uma atividade pode ser composta por nenhuma, uma ou mais
ações, ampliando a abrangência do operador STRIPS que
considera um operador instanciado como sendo uma única
ação. Existem casos em que o agente não deve executar
nenhuma ação e ficar em repouso aguardando um evento. Esta
possibilidade está prevista no operador ALWAYSTRX'

As ações a serem executadas pelo sistema ALWAYSTRX são
por definição de dois tipos : ações impulsivas e ações contínuas.
As ações impulsivas são executadas instantaneamente pelo
agente e terminam. Por exemplo incremente(variavelN}. As
ações contínuas representam tarefas de ciclo repetitivo ou ciclo
contínuo, como por exemplo, siga (corredor2) . O
ALWAYSTRX considera e trata estes dois tipos de ações. No
caso das ações impulsivas, o estado do mundo conterá fatos
que indicam as consequências do término delas. No caso das
ações contínuas, o estado do mundo conterá declarações de que
a(s) ação(ões) está(ão) em execução.

Os operadores do ALWAYSTRX são definidos pela quádrupla:

3.1 Conceitos e Definições
A definição dos operadores, eventos e estado do mundo segue
a linha dos planejadores clássicos (S'fRIPS), acrescentando-se
as estruturas de representação de conhecimento citadas
anteriormente e os elementos necessários para tomar possível o
tratamento de eventos externos bem como a integração do
sistema de planejamento com o sistema de controle de
execução. A seguir, algumas definições utilizadas pele método
AI.WAYS·fRX são apresentadas.

Um operador é definido como :

Uma atividade genérica paramefrlzada (não InstancladaJ, que
representa uma classe de attvfdades a serem desenvotvldas pelo
agente.

que o m6dulo de planejamento possa continuar a sintetizar os
caminhos do plano com informações atualizadas do mundo.

-nome do operador e seus parâmetros;
-lista de pré-condições; . .
-lista de remoção;
-Ilstade adição;

A lista de pré-condições contém fatos e atividades que devem
estar satisfeitas no estado ·do mundo para que o operador possa
ser aplicado. A lista de remoção contém fatos que não serão
mais verdadeiros após o início da execução desta atividade e as
atividades que serão terminadas e portanto retiradas do estado
do mundo. A lista de adição contém os fatos que passarão a ser
verdade após o início da execução desta atividade e as ações
que devem ser iniciadas simultâneamente se for o caso, a serem
acrescentados no estado do mundo.

ES

ATUADORES

USUÁRIO

(b)

(a)

MÉTODO

ALWAYSTRX

SENSORES

MÓDULO
DE BASEDE

PLANEJAMENTO CONHECIMENTO

operadores
eventos
caminhos

estado inicial
estado objetivo
n:dede petri

MÓDULO

ENSORES DE
EXECUÇÃO ATUADOR

o sistema de planejamento utiliza as informações de quais dos
eventos externos ocorreram, obtidos do ambiente através do
m6dulo de execução, para adequar os caminhos ao estado
atual do mundo. À medida que o sistema de execução realiza
um passo do plano, os ramos da árvore de busca não associados
ao caminho que contém este passo são excluídos. Um passo do
plano significa observar a ocorrência de um evento externo e
iniciar a execução da atividade correspondente. Quando ocorre
um evento, o planejador continua expandindo caminhos abaixo
deste evento na árvore de busca e os caminhos que não passam
por este evento são excluídos pelo planejador.

O método ALWAYSTRX é independente de domínio e pode ser
usado em diversas aplicações de engenharia e automação.
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Em seguida, o planejador observa a lista dos eventos relevantes
da atividade selecionada. Na árvore de planejamento, abaixo da
atividade selecionada, são colocadas m transicões
correspondentes aos m eventos da lista de eventos (figura 3). O
estado inicial do mundo alterado pela atividade Aj é denotado
por Estado Aj .

A próxima operação do planejador é calcular, em cada evento ,
com a lista de adição e a lista de remoção respectiva, os novos
estados do mundo assoc iados. Cada transição correspondente a
um evento possui uma descrição do mundo correspondente à
aplicação da lista de remoção e lista de adição fatos (figura 4).

Neste ponto do planejamento, cada evento está associado a um
estado do mundo. O planejador então realiza o seguinte
procedimento com cada um dos eventos: verifica a lista de pré-
condições de todas as atividades (instanciando os operadores) e
seleciona aquelas nas quais a lista de pré-condições é satisfeita
pelo estado do mundo . Desta forma, na árvore de
planejamento, abaixo de cada transição, serão colocados os r
arcos correspondentes às r atív ídades selecionadas pela lista de
pré-condições (figura 5). .

m eventos nos quais suas listas de pré-condições são satisfeitas

Fig. 3 - Expansão da árvore de busca com os eventos
relevantes para o estado Aj , consequência da atividade Aj
selecionada pela heurística de avaliação.

Ec a a a

IEst>do E. I IEst>do E,.I
Fig. 4 - Novos estados do mundo gerados pela ocorrência
dos m eventos (E., Eb, Ec> ..., E,J.
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A mesma heurística de avaliação citada anteriormente é
utilizada de repetida para cada ramo de transição,
escolhendo uma das r atividades como sendo a que melhor
transforma o estado do mundo em direção ao estado objetivo.
O algoritmo do planejador começa a repetir os procedimentos
.citados anteriormente com os novos dados gerados.

-nome do evento;
-/istode pré-condições;
-lista de remoção;
-usta de adição;
-ctasse:
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Os eventos do ALWAYSTRX são definidos pela quíntupla: novo estado do mundo é calculado através da retirada dos fatos
que estão na lista de remoção desta atividade escolhida, e da
adição de fatos que estão na lista de adição desta atividade
escolhida.

A lista de pré-condições, de remoção e de adição são idênticas
aos operadores ALWAYSTRX ' A classe do evento é relacionada
com a probabilidade de ocorrência do evento e será utilizada
pelo planejador para montar a rede de probabilidades e associar
probabilidades de ocorrência de caminhos.

O estado do mundo ria ALWAYSTRX é definido por um
conjunto de fatos, que podem ser predicados (por exemplo
Hobô2 (posiçãol) ) e/ou atividades em execução (por exemplo
move (caixa-verde, posição?, pos í.cãodS) ). Além dos fatos,
está associado à cada estado do mundo uma probabilidade,
calculada a partir da rede de probabilidades, daquele estado
tornar-se verdadeiro baseado nas informações do plano gerado
até aquele ponto.

IN/CIO

3.2 Algoritmo de planejamento
Um exemplo de funcionamento do método proposto
inicialmente sem as probabilidades de ocorrência dos eventos
externos será apresentado a seguir. O sistema apresenta-se
inicialmente em repouso tanto na parte de planejamento como
na parte de controle de execução. O usuário define os
operadores e os eventos com todos os seus atributos bem como
o estado inicial do mundo e o estado objetivo do mundo e, em
seguida , dá o comando de início de funcionamento do sistema.
O módulo de execução ainda não pôde fazer nada porque o
módulo de planejamento ainda não planejou nenhum caminho.
O módulo de planejamento inicia o seu trabalho . A
representação gráfica da geração dos planos segue a mesma
linha do PBE [Lopes98] .corn rede de Petri e será chamada aqui
de árvore de -planejamento: os lugares da rede representam uma
descrição dos fatos válidos ea atividade em execução. A
atividade em execução pode significar nenhuma, uma ou várias
ações em execução. As transições representam os eventos
internos e externos relevantes que podem alterar o mundo,
durante a execução da atividade. A figura 2 apresenta a fase
inicial do plano sendo gerado. A partir da descrição do estado
inicial do mundo, são selecionadas as atividades (operadores
instanciados) nas quais a lista de pré-condição é satisfeita. Do
estado inicial partirão n arcos correspondentes às natividades
selecionadas (A;., Aj , . .. , An na figura 2)..-----,

aaa O}\j }\n
Fig. 2 - Seleção de n possíveis atividades (AI, Aj , ..., AJ a
partir do estado inicial, cujas pré-condições são satisfeitas
no estado inicial do mundo.

Através de uma heurística de avaliação, uma das n atividades é
escolhida como primeira atividade do caminho. A heurística de
avaliação escolhe a atividade que altera o mundo da melhor
maneira possível em direção ao estado objetivo. Em .seguida o
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Fig. 5 - Expansão da árvore de busca com as
relevantes para cada evento analisado.

Abaixo de cada uma das m transições existirá então uma
atividade que foi escolhida como a provável segunda atividade
do caminho. É importante notar que agora existem m caminhos
com duas atividades, onde a primeira delas é a mesma para
todos os caminhos pois foi o ramo pai que gerou as m
transições. A figura 6 mostra as atividades selecionadas e os
caminhos gerados.

Para cada uma das m atividades selecionadas como sequência
de cada uma das m transições, o estado do mundo é calculado
com as listas de remoção e de adição e, em seguida, a lista de
pré-condições dos eventos são verificadas para a seleção dos
eventos relevantes para cada atividade.

IEsl3doinicial do IMundo ,

m caminhos: L Aj -> E, -> AI2
2. . AJ -> Et. -> A,p,
3. Aj -> E" -> Am
m. AI -> Em -> As)

.Fig. 6 • Seleção das atividades pela heurística e m caminhos
. gerados,

3.3 Algoritmo de execução
Continuando a sequência explicada na seção 3.2, o módulo de
execução já possui caminhos criados pelo módulo de
planejamento e pode iniciar suas atividades concorrentemente
com o módulo de planejamento. O módulo de execução não
trabaiha com toda a árvore de planejamento e utiliza somente
os caminhos determinados pelo módulo de planejamento, que
neste exemplo. resulta na rede de Petri da figura 7. A transição
de início do sistema leva para o estado Aj • consequência da
execução da atividade Aj . Em seguida o módulo de execução
registra que iniciou a execução da atividade Aj na base de
conhecimento fazendo a marcação e aguarda um dos m eventos
previstos após a atividade Aj , conforme descrito na rede de
Petri da figura 7. Com a execução de Aj , as outras atividades
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Ai. .... Ao deixam de ser possíveis pontos de backtracking e a
parte da árvore que vem abaixo delas não será mais
considerada.

Suponha que o evento E, ocorra. O módulo de execução
observando a ocorrência do evento Eb, informa a base de
conhecimento e verifica na rede de Petri a próxima atividade a
ser executada e coloca-a em execução. registrando tal fato na
base de conhecimento.

Cada passo do módulo de execução é informado à base de
conhecimento para que o módulo de planejamento possa. ao
fazer a consulta nesta base. simplificar a árvore de busca,
eliminando os ramos dos caminhos que não passam pelos
eventos e atividades já executadas pelo módulo de execução, e
também. como será visto adiante. possa atualizar as
probabilidades de ocorrência dos planos.

Fig. 7 • Rede de Petri vista pelo módulo de execução. Marca
na atividade AJ para indicar em execução no estado AJ•

O módulo de planejamento. atuando concorrentemente com o
módulo de execução. trabalha com uma árvore de busca bem
menor comparativamente a uma árvore tratada por um
planejador clássico. O algoritmo de expansão repete a iteração
sobre esta árvore de busca. que altera-se a cada nova
informação vinda do m6dulo de execução até que o estado
objetivo seja alcançado.

3.4 Probabilidades de ocorrência dos .
eventos externos

O módulo de planejamento do método ALWAYSn x faz
associação de probabilidades às ocorrências dos possíveis
eventos externos relevantes. que possam vir a acontecer em um
determinado estado do mundo. utilizando raciocínio
probabilístico com redes Bayesianas [pearI88][Abranson90].
Considerando as probabilidades de vários eventos encadeados
com as ações, são obtidas probabilidades de se alcançar um
determinado estado do mundo. Com as informações destas
probabilidades, o algoritmo de planejamento faz urna expansão
mais profunda na árvore de busca nos caminhos de maior
probabilidade e uma expansão superficial em caminhos de
menor probabilidade. Isto também diminui o esforço
computacional porque os caminhos não são todos expandidos
completamente.

3.5 · Implementação
o método ALWAYSTRX foi implementado em linguagem C
para plataformas Windows e ·UNIX com uma interface com o
usuário com o objetivo de fazer a coleta de informações sobre
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os operadores 'eventos estado inicial do mundo e estado [Ero195) EROL, K ; NAU, D.; SUBRAHMANIAN, V.S. Complexity,
. . '-' d - d decidability and undecidability results for domain independentobjetivo. Informaçoes urante a execuçao po em ser I . A tifi 'aI I t lIi 76 75-88 1995

consultadas na base de conhecimento. p anrnng. r CI n e gence, n. , p. , .

Como citado anteriormente, a complexidade de um sistema de
planejamento com tratamento de .eventos externos integrado à
execução exige técnicas de otimização na implementação para
não inviabilizar sua utilização em ambientes reais.

Uma técnica fundamental utilizada na implementação do
método ALWAYSnuc foi a adaptação do algoritmo RETE
[Forgy82][RusseI95] para resolver o problema de instanciação
de variáveis nas declarações de pré-condição dos operadores e
dos eventos . Uma rede RETE é criada antes do início de
funcionamento do sistema para ser utilizada pelo módulo de
.planejamento.

Desta forma, as informações dadas pelo usuário passam por um
processo de verificação de consistência e compilação da rede
RETE. Ao comando do usuário o sistema inicia o
funcionamento estabelecendo a base de conhecimento e.os dois
processos concorrentes correspondentes ao - módulo de
planejamento e ao módulo de execução.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Um novo método para planejamento com eventos externos
integrado ao controle de execução para agentes inteligentes ,
chamado ALWAYSTRX , foi apresentado.

o módulo de planejamento trabalha de forma concorrente com
o módulo de execução de forma a fornecer ao agente
habilidades reativas e de planejamento considerando eventos
.externos. O módulo de planejamento considera a incerteza na
ocorrência dos eventos externos associando probabilidades
para determinar qual estado do mundo tem maior probabilidade
de acontecer. O método ALWAYSTRX trabalha com as
probabilidades de ocorrência de eventos para atualizar uma
rede probabilística que contém as probabilidades de se chegar a
um determinado estado. Maiores estudos devem ser realizados
para encontrar formas de atribuir probabilidades aos eventos
externos, bem como técnicas para observar o comportamento
da ocorrência dos eventos e formas de influenciar nos valores
de probabilidades assumidos inicialmente.

Os caminhos sendo gerados um pouco a frente do módulo de
execução, são representados por uma rede de Petri, onde o
módulo de execução lê a rede de Petri e executa o plano
correspondente. .

.Atualmente a rede de Petri gerada possui para todas as
marcações possíveis apenas uma marca e portanto a rede de
Petri neste caso particular passa a ser um Diagrama de Estado.
Maiores 'estudos devem ser realizados para utilizar a rede de
Petri com múltiplas marcas , explicitando o paralelismo de
execução e o conceito de estado parcial.
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Abstract: Many logical theories used to formalize planning
systems don't allow operations with databases that represent
knowledge bases, or don't have any inference rule to allow the
computational implementation. Instead of that, Transaction
Logic, with its restrictive version called serial-Hom, allows a
computational implementation of its theory in PROLOG
without any semantic lose and has a semantic equivalence with
elements of a planning system.as proved by this work'.

1 INTRODUÇÃO
Um dos grandes desafios da Inteligência Artificial é
desenvolver sistemas inteligentes capazes de serem aplicados
nos mais diversos domínios e que apresentem soluções corretas
para os mais diversos problemas.

Isto pode ser alcançado através do uso de uma .teoria lógica na
formalização da base de conhecimento do sistema, de modo a
tomá-lo independente do domínio e correto com relação a um
problema proposto. É necessário, no entanto, uma prova da
equivalência semântica entre a teoria e os componentes da base
de conhec imento do sistema.

A sub-área da Inteligência Artificial chamada Planejamento
("Planning"), por desenvolver sistemas capazes de gerar planos
(seqüência de ações) necessários para alcançar um determinado
objetivo, também necessita de um estudo de formalização
.baseado em alguma teoria lógica que seja capaz de traduzir a
semântica de seus componentes; tais como ações, estados e
planos . .

A formalização de um sistema se torna importante devido ao
fato de ser necessário conhecer seus limites, seus
procedimentos fundamentais e sua capacidade de descrever o
domínio de aplicação. Os sistemas não construídos sob uma
formalização teórica rigorosa não possibilitam o conhecimento
prévio de seu comportamento diante situações de domínios
além daquelas que foram previamente testadas.

Entretanto, não basta apenas a escolha de uma teoria formal
que possua uma semântica equivalente à base de
conhecimento, mas também que possua capacidade de ser

1 Este trabalho tem o apoio financeiro da FAPESP - Fundação de
Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo.
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implementado computacionalmente, possibilitando a aplicação
prática do sistema formalizado.

Muitas teorias lógicas foram propostas com tal finalidade, mas
a maioria falha ou no tratamento de atualizações em uma base
de conhecimento ou não possui regras de inferência capazes de
traduzirem a teoria em linguagem computacional. Como a
lógica temporal utilizada nos sistemas DEVISER (VERE,
1983) e TLPlan (BACCHUS, KABANZA, 1996) e a lógica
LLP ("Logical Language for Planning") utilizada pelos
sistemas MRL (KOEHLER, 1996) e PID (KOEHLER, 1996),
que possuem uma difícil implementação computacional sem a
perda de suas semânticas .

Dentre as teorias utilizadas na modelagem de ações, se
. destacam o cálculo situacional ("situation calculus - SrrCAL")
(McCARTHY, HAYES, 1990) e o cálculo de eventos ("event
ca1culus") (KOWALSKI, SERGOT, 1996), ambos baseados na
lógica de primeira ordem, primeiramente utilizada pelo sistema
de planejamento STRIPS (FIKES, NILSSON; 1971). Embora a
lógica de primeira ordem possua uma sintaxe de simples
compreensão, ela não trabalha com raciocínio não-monotônico,
além de não possuir um tratamento de base de dados. .

Com o propósito de evitar os problemas acima descritos
decorrentes da aplicação das diversas lógicas aos sistemas de
planejamento, este artigo tem por objetivo introduzir o uso da
Lógica de Transações (BONNER, KIFER, 1995), abreviada '
TR, como a teoria formal capaz de fornecer uma modelagem
dos componentes de um sistema de planejamento que vise
manter sua semântica e possibilite sua implementação
computacional.

A TR possui regras de inferência capazes de tomá-la
computacionalmente implementável, além de uma sintaxe clara
e simples (como a lógica de primeira ordem), da capacidade de
modelar atividade seqüencial (como a lógica temporal) e
também da semântica baseada em caminhos de estados, de
forma similar às lógica modais, tal como a lógica LLP. A
Lógica de Transações apresenta uma similaridade semântica
com os componentes de um sistema de planejamento, que será
analisada, desenvolvida e provada por este artigo.
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2 LÓGICA DE TRANSAÇÕES
A Lógica de Transações (TR) é uma lógica proposta por
BONNER E KIFER (1995) ' que especifica formalmente
fenômenos de atualização de base de dados, caminhos de
execução e procedimentos de transições seqüenciais. Em
planejamento estas características são comuns, como
observado por RILLO (1994), pois um planejador pode ser
visto como um processo que, após executar uma seqüência de
ações, atualizará o estado do mundo.

A TR é uma extensão da lógica de primeira ordem com a
introdução de um novo operador chamado conjunção serial
(®). Este operador representa uma transação, onde a ®
significa: "primeiro execute a , e então execute W'.
Para descrever uma transação é considerada a seguinte notação:
P,Do,oo .,Dn 1= $, onde P é chamado de base detransaçõcs, que é
um conjunto de fórmulas em TR, assim como é $. No entanto,
cada Di é um conjunto de fórmulas de primeira ordem, onde
cada uma delas é denominada de literal, que representa a
constituição da base de dados. Intuitivamente , P é um conjunto
de transações descritas em TR, $ é a invocação de algumas
dessas transações e Do,....D, é a seqüência da base de dados
representando todos os estados da execução de $.

Por exemplo, chamando a transação $, a base de dados vai do
estado inicial Do ao estado final Dn. Entretanto, se $ for
somente uma consulta, ou seja, não modificar a base de dados,
não haverá caminho de execução e a representação se dará
apenas pelo estado em que $ é verdadeiro: P,D 1= $.

Em TR, uma base de dados é definida e controlada por
oráculos. O estado da base de dados é definido pelo oráculo de
dados o-, sendo que para cada identificador de estados, i, Od(i)
é um mapeamento de i para um conjunto de fórmulas de
primeira ordem que representam a verdade sobre o estado.
Dependendo do domínio de aplicação, diferentes oráculos de
dados podem ser especificados. Neste artigo será utilizado o
oráculo relacional, onde D é um conjunto de fórmulas atômicas
sem variáveis e Od(D)= D. Uma consulta também é controlada
pelo oráculo de dados o', através do predicado qry(J. Por
exemplo, considere o literalnochão que está presente no estado
Dk• Então, nochão E od(D0 e P,Dk 1= qry(nochão).

A TR também trabalha com atualizações e a especificação de
transições é feita através do oráculo de transição 0\ que é uma
função de mapeamento entre pares de estados e um conjunto
de fórmulas atômicas. Nesteartigo, uma transição será definida
através dos predicados inseJ e dele.). Por exemplo: ins(c) e
del(d) são formalmente executados: se ins(c) E ot(D,D+{c}) e
del(d) E ot(D,D-{d}), então P,b,D+{c}, D+{c}-{d} 1= ins(c)
® deltd). Com estas definições, o seguinte lema é provado
(BONNER, KlFER , 1995):

Lema 2.1 : Para qualquer Base de Transações P, qualquer
seqüência de estados da base de dados Do,...,Dn e quaisquer
fórmulas de transações a e as seguintes afirmações são
verdades:
1. Se P, Do,....D, 1= a e P,Dj,...,Dn 1= então P,Do,....D, 1=
2. Se está em P e P,Do,oo.,Dn 1= então P,Do,oo .,Dn1= a.
3. Se Ot(Do,D,) I=c a então P,Do,DI 1= a ; onde a é uma

fórmula de primeira ordem.
4. Se Od(DO) I=c a então P,Do I=a; onde a é uma fórmula de

primeira ordem.
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2.1 Teoria de Provas
Diferentemente de outras lógicas, a semântica da Lógica de
Transações é baseada em caminhos de estados, e não em arcos
entre estados como nas lógicas modais. Isto quer dizer que, na
TR, uma seqüência de estados é estabelecida através do
caminho de estados gerado pela execução de alguma transação,
i.e.:P,Dh ....D, 1= $ ; onde $ é uma transação, e -cDj,...,Dn> é o
caminho de estados.

A TR tem uma versão mais restrita, chamada de Horn-serial,
que possui uma teoria de provas corretas e completas pela
definição de um axioma e regras de inferência. Esta versão
restrita usa o operador conjunção serial (®) e possui as mesmas
características das cláusulas Horn na lógica de primeira ordem.
Consiste ainda de uma base de transações P, que é um conjunto
de fórmulas Horn-serial e de uma base de dados D, que é uni
conjunto de fórmulas de primeira ordem.

Com esta versão restrita é possível fornecer regras computáveis
à teoria formal . Para isto, são definidas três regras de inferência
que operam com deduções para consultas, atualizações e
invocações de regras na base de transaçõesP, as quais são
necessárias para implementar a dedução em TR e o caminho
execucional (BONNER, KIFER, 1995).

A implementação das regras de inferência pode ser feita em
linguagem PROLOG. O trabalho de SANTOS (1997) prova a
equivalência semântica da versão Horn-serial, com o uso dos
predicados ins(-> e del(.), com a semântica de sua
implementação em PROLOG. É demonstrado que a
representação de um sistema descrito em versão Horn-serial da
TR é traduzido em um, e somente um, programa em PROLOG,
através do uso de uma função de tradução específica e sem
perda da estrutura semântica da teoria.

3 LÓGICA DE TRANSAçÕeS PARA
PLANEJAMENTO

Para o uso da Lógica de Transações em planejamento, uma
análise das fórmulas em TR é necessária, com o intuito de
promover uma aproximação semântica entre a TR e os
componentes de um sistema de planejamento, ou seja, planos,
estados e ações.

No entanto, além das definições e do lema apresentado na
seção anterior, faz-se necessário estabelecer as seguintes
definições:

Definição 3.1: Elem_ins(f/J) é o conjunto de todos os elementos
dos predicados insLJ existentes em uma fôrmula f/J em TR.

Definição 3.2: Elem_del( f/J) é o conjunto de todos os elementos
dos predicados delC) existentes em uma fârmula f/J em.TR.

Com as definições 3.1 e 3.2 é possível estabelecer conjuntos
com os elementos : dos predicados insU e dele) de uma
fórmula em TR. Por exemplo:

$ = dei(a) ® ins(b) ® del(c) ® ins(d) ® ins(e).

Assim,

Elem_del($) = {a, c}; e
Elem_ins($)={b, d, e}.
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Definição 3.3: Umafórmula rjJem TR, tal que
P,Dou. 1= rjJé dita independente se e somente se:

1. Elem_del(rjJ) nElenUns(rjJ) = {};
2. Elem_del( if» s:Do:
3. Elem_ins( if» n Do={}.

A definição 3.3 descreve uma fórmula em TR dita
independente. Isso quer dizer que todos os elementos
removidos pelos predicados delCJ não podem ser inseridos por
predicados insC) na mesma fórmula e vice-versa. Para ser
independente, uma fórmula ainda deve possuir somente
predicados delU cujos elementos já pertençam ao estado
inicial da base de dados Do e possuir somente predicados insCJ
cujos elementos não pertençam a Do.

A limitação de uma fórmula ser independente é necessária para
as definições e provas seguintes. Assim, com a teoria da TR
descrita anteriormente e a definição 3.3, pode-se estabelecer o
seguinte teorema:

Teorema 3.4: Sendo uma fórmula independente If/ em TR tal
que P,Do-uDo 1= Ij/, então pode-se afirmar que Do = Do +
Elem_ins( If/) - Elem_del( If/).

Prova: Apresentada em (TONIDANDEL,1999)

Com o teorema anterior , pode-se definir uma função de
diferença de conjuntos que servirá para estabelecer o que
muda de uma base de dados para outra em TR.

Definição 3.5: Sendo X e Y conjunto de elementos, define-se
umafunção de diferença como sendo Diff(X,Y) = X- ( X n Y).

Com o uso dos conjuntos de elementos formados por cada base
de dados de um 'caminho em TR, pode-se instituir o seguinte
teorema:

Teorema 3.6: Sendo If/ uma fórmula independente em TR tal
que P,D()..Dn 1= Ij/, as seguintes afirmações são verdades:

1. Diff(Do,Dn) =Elem_del(If/).
2. Diff(DmDo)=Elem_ins(If/).

Prova: Apresentada em (TONIDANDEL, 1999).

Assim, sendo 'I' uma fórmula independente, pode-se determinar
pela função diferença quais são os elementos inseridos e quais
são os elementos retirados pela fórmula, analisando somente o
estado inicial da base de dados (Do) e o estado final (Do).

Para uma análise das fórmulas .da TR, é possível fazer a
seguinte definição: .

Definição 3.7 (Função Consulta-Estado) Um função Consulta-
Estado de umafârmula If/ em TR, descrita como L1 (If/), é
definida como uma função que retoma o conjunto de todos os
elementos dos predicados qry(-J presentes em 'I/.

Desta forma é fácil verificar que:

Teorema 3.8: Se tpfor umafórmula em TR tal que
P,D 1= If/, então as seguintes afirmações são verdades:

1. P, L1(VJ) 1= If/
2. Se P,D 1= If/então L1(1f/) çd(D).

Prova: Apresentada em (TONIDANDEL,1999)
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A definição da função Consulta-Estado é importante para o
estudo teórico das consultas em uma base de dados que será
detalhado mais adiante.

Para aplicar a TR em planejamento é necessário um estudo da
possibilidade que a lógica oferece em descrever ações e planos .
Tais definições serão importantes para traçar a equivalência
entre a semântica da TR e a semântica dos componentes de um
sistema de planejamento genérico, que são os planos, as ações
e os estados do mundo. Embora a Lógica de Transações já
tenha sido aplicada na formalização de ações (SANTOS, 1996)
e (SANTOS, RILLO, 1997), não houve a preocupação em
estudar a equivalência semântica, que é indispensável tanto
para verificar a viabilidade da aplicação da TR em
planejamento, quanto para definir a forma de modelar-se os
estados, as ações e os planos dentro da estrutura formal da
lógica.

Sendo assim, primeiramente é preciso estabelecer uma
semântica genérica para os componentes dos sistemas de
planejamento. Uma instância de problema de planejamento, de
modo genérico, pode ser caracterizada pela seguinte tripla:

'I'P =<S« a,A>
onde 80 é o estado inicial, a é o objetivo e A é o conjunto de
ações do domínio.

Na tentativa de modelar os componentes de um sistema de
planejamento, pode-se fazer as seguintes considerações: que
opere com suposição de mundo fechado ("Closed-World
Assumption"), que possua operadores STRlPS (FIKES,
NILSSON, 1971) e que trabalhe em ambientes estáticos aonde
somente o agente pode transformá-lo (suposição STRIPS).

Essas considerações são baseadas na semântica do sistema
STRlPS (LIFSCIlllZ, 1987) e foram escolhidas por serem
simples e estarem presentes em muitos sistemas de
planejamento, tanto nos chamados clássicos, quanto nos atuais.

Os sistemas de planejamento, em sua grande maioria, dado uin
problema de planejamento 'I'P, procuram encontrar
automaticamente uma seqüência de ações que transforme. o
estado inicial Soem um estado final Sn de forma que o objetivo
G seja satisfeito .

O modelo de estado, em vários sistemas, é composto por um
conjunto de literais que representa a verdade do mundo naquele
instante. Analogamente, o objetivo G tanibém é um conjunto
de literais que representa a verdade que se deseja obter ao final
do planejamento. A maioria dos sistemas com operadores
STRlPS , por sua vez, modifica o estado através de inserções e
remoções de literais, de forma a encontrar um conjunto dos
mesmos no qual G esteja contido.

Pode-se modelar ,os componentes de um sistema de
planejamento em teoria de conjuntos, a seguir:

Definição 3.9: Um estado (W) de planejamento é representado
por um conjunto de literais que identificam todos os elementos
que sãó verdades do mundo. Onde cada W E W é chamado de
literal. Uma ação em planejamento, com o modelo de
operador 8TRIPS, possui:

• Pré-condição (PRE): um conjunto de literais que
determinam quando a ação pode ser aplicada em um certo
estado W. .



• Pós-condição (POS): um conjunto de literais que
determinam as verdades do mundo que foram adicionadas
após a ação ser aplicada

Com a definição acima e a modelagem de planejamento
estabelecido em teoria de conjuntos pode-se definir as
equivalências descritas a seguir.
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Lista de remoções (DL) ("delete list"): um conjunto de equivalente a um elemento do conjunto B, é afirmar que existe
literais que serão eliminados do Estado w: uma função aonde o elemento do conjunto B é imagem do

elemento do conjunto A e que existe a função inversa aonde o
elemento do conjunto A é imagem do elemento do conjunto B.Lista de inserções (/L) ("insert list"): um conjunto de

literais que serão adicionados ao Estado w:•

•

Um plano em planejamento é caracterizado como sendo uma
seqüência de ações.

Com a definição anterior, pode-se estabelecer .que o estado
inicial So será representado por Wo e o estado final Sn será
representado por Wn. Assim, para modelar a semântica de
cada componente:

Definição 3.10 (Semântica de uma ação) Uma ação é definida
como sendo um conjunto a tal que a = PRE +DL + IL +
POSo Assim, o comportamento de uma ação dar-se-á na
seguinte forma: se PRE ç Wo, então Wn =Wo - DL + /L e
ros cw«
A definição 3.10 diz que a pré-condição (PRE) de uma ação
deve ser satisfeita pelo estado inicial (Wo) para que esta possa
ser aplicada, ou seja, os elementos de PRE devem pertencer ao
conjunto Wo, e, ao ser aplicada, a ação altera o conjunto Wo
formando Wn através de uma operação de conjunto Wn=Wo-
DL+IL . Após isso, a ação só torna-se verdadeira se os efeitos
esperados representados por POS estiverem presentes em Wn.

Definição 3.11 (Semântica de um plano) Um plano é definido
como sendo uma união seqüencial de ações, representado por
{j = a, , az.... , a;, e que apresenta o seguinte comportamento:
PRE1s:Wo. tem-se W1=Wo - DL1+ /L1e POS1s:W1para a,
PREz s; Wb tem-se Wz=W1- DLz + 10. e POSz ç Wzpara az

PREn ç Wn-b tem-se Wn =Wn-1 - DLn + 1Ln e POSn S;;;Wn para
a;,
De tal forma que que o resultado final do plano (Wn) satisfaça
G, ou seja, G ç Wn.

A definição 3.11 garante a seqüência de ações que caracterizam
um plano, onde ç estado final de uma ação é o estado inicial da
próxima. A definição garante ainda a correção do plano, pois
este deve ser tal que G ç;;Wn.

Definida a semântica de estados do mundo, de ações e de
planos, que são os componentes de um sistema de
planejamento genérico, pode-se mostrar então a equivalência
existente entre os componentes de um sistema de planejamento
modelado em teoria de conjuntos e a Lógica de Transações ,
mas antes é preciso definir igualdade entre conjuntos:

Definição 3.12.: (Igualdade Semântica entre Conjuntos) Um
conjunto C1 é igual a outro conjunto Cz, se e somente se, cada
elemento Xj € C1 para i=l...n, existir uma correspondência
semântica de um-para-um com cada elemento de Cz, ou seja,
existindo uma função de C1 em Cz, existe também a função
inversa de C2 em C1da seguinte forma: Se f' C1 C2 e f1:
C2 então C1=C:z.

Ou seja, o conjunto C1 possui n elementos que semanticamente
eqüivalem aos n elementos de C2• Considere para tanto que
dizer que um elemento de um conjunto A é semanticamente

3.1 Equivalência entre Estado (W)em
Planejamento e Base de Dados (O) em
TR

Para estabelecer uma equivalência entre a semântica da ·tR e a
semântica de um estado em planejamento, considera-se, por
simplicidade, o Oráculo Relacional, que define a base de dados
como um conjunto de fórmulas atômicas sem variáveis livres
de primeira ordem, onde, semanticamente, Od(D)=D.

Assim, a TR possui um conjunto de literais definidas por D e
que pode ser usado e definido como sendo o conjunto de
literais W em planejamento. Isso só será.possível se existir uma
relação semântica de um para um entre os literais emW e os
literais em D.

Teorema 3.13 (Equivalência entre · Estados) Se para cada
literal fi € Wexistir um e somente um literal li € D tal que \71,
fi possui a mesma semântica de li, então W=D.

Prova: Sendo que para cadafi € Wexiste um e somente um li
€ D tal que \71, fi possui a mesma semântica de li, estc1belece-
se pela definição 3./2: W=D. • .

3.2 Equivalência entre Ações (ex) em
Planejamento e Fórmulas <j> em TR

Em TR, uma fórmula Horn-serial pode possuir consultas e
atualizações na base de dados D. Pelo Teorema 3.6, o conjunto
de elementos dos predicados ins(J e dos predicados delU
representam o conjunto de mudanças realizadas no estado Do
para alcançar o estado Dn, em um caminho Il = <Do...D,»,
desde que a fórmula Horn-serial responsável por tais
mudanças seja independente.

Uma ação possui exatamente a característica de uma fórmula
independente. em TR. Por ser elementar deve transformar o
mínimo possível o estado a que está sendo aplicado, ou seja.
nenhum elemento a ser inserido será removido pela própria
ação. Seus efeitos também devem ser elementares, pois só
poderão remover os elementos que já pertençam ao estado
inicial e inserir somente aqueles que não estejam presentes.

Desta forma, pode-se escrever para uma fórmula independente
lP a seguinte estrutura: lP PreQry ® Upd ® PosQry, tal
que P,Do .... D, 1= lP. Onde PreQry e PosQry são conjuntos de
consultas à base de dados e Upd é uma fórmula em TR que
contém em sua composição somente predicados em
concordância com o Oráculo de Transições.

LeIDa 3.14: Para uma fârmula independente tP em TR com a
seguinte estrutura: tP (- PreQry @ Upd @ PosQry , tal que
P,Do...Dnl= tP; as seguintes afirmações são verdades:

1. P,Do1=PreQry
2. D; =Do+ Elem_ins (tP) - Elem_del (tP)
3: P,Dn 1=PosQry
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Prova:

1. Sendo PreQry um conjunto de consultas à base de dados da
TR. então pelo Lema 3.1 P,Do 1=PreQry.

2. Diretamente pelo Teorema 3.4.

3. Sendo PosQry um conjunto de consultas à base de dados da
TR. então pelo Lema 3.1 P.Dn 1=PreQry. •

A partir do lema anterior, o Teorema abaixo pode ser provado:

Teorema 3.15 (Equivalência de ações): Sendo rp uma fôrmula
Bom-serial independente com: a seguinte estrutura: rp f--

PreQry @ Upd @ PosQry; e a uma ação em planejamento. se
pela igualdade entre conjuntos L1(PreQry) = PRE,
Elem_ins(rp)= lL, ElemJlel =DL e L1(PosQry) =POS. então
rp e a são semanticamente equivalentes.

Prova: A prova será feira em três etapas:

Pode-se definir que o agente está na sala e possui uma única
ação que é mover-se de um cômodo para outro. O estado inicial
Dopode ser descrito como: .

em(sala,agente).
passagemtquarto,sala). passagem(sala,quarto).
passagem(cozinha.sala), passagem(sala,cozinha).

Observe que não há passagem entre o quarto e a cozinha.
Assim, uma fórmula independente <P em TR descreve a ação
mover para:

Mover_para(X) f- qry(em(Y,agente)f ®
qry(passagem(X,Y)) ® del(em(Y,agente)) ®
ins(em(X,agente)) ® qry(em(X,agente)).

Observe que:
PreQry =qry(em(Y,agente)) ® qry(passagem(X,Y))
Upd =del(em(Y,agente)) ® ins(em(X,agente))
PosQry =qry(em(X,agente)).

ProvaparaP,Dol=PreQry PREçWo

Um exemplo de uma fórmula independente, que descreve
'semanticamente uma ação, pode ser visto como um agente em
um ambiente com quarto, sala e cozinha:

Mas, pela definição 3.10,
PRE s:Wo ; Wn = Wo + IL - DL ; POS ç Wn
É uma ação a em planejamento.•

1. P,Do 1= PreQry PRE ç Wo

2. Dn = Do+ Elem_ins (rp) - Elem_del (rp) Wn = Wo + IL - DL

3 P,Dn 1= PosQry POSs:Wn

Prova:
Se t/Ji é equivalente à ai, então para cada f/ipode-se escrever,
pelo Teorema 3.15
• P,Do ... Djl= rpj PREj çWo, Wj =Wo - DL j + IL j e

POS j çWj para aj
• P,Dj ... D2 1= t/Jz PRE2 ç Wb Wi = Wj - + e

POS2 s:W2 para

P,Dn_1... Do 1= <Pn

Para uma fórmula À não se pode utilizar o Teorema 3.6 pelo
fato da condição de independência não estar garantida . Isso
ocorre pois uma fórmula <P pode remover ou inserir um
elemento que já foi inserido ou removido por outra fórmula <P
anterior.

Assim, a equivalência deve ser comprovada para cada fórmula
<P presente em À. Como descrito anteriormente, se uma fórmula
<jl é equivalente a uma ação a, então pode-se afirmar que:

Teorema 3.16 (Equivalência entre Planos) Se para cada ifJi de
À, ifJi seja equivalente à ai, então Â.é equivalente à 8.

3.3 Equivalência entre Plano (o) em
Planejamento e Fórmulas Â em TR

Definindo uma fórmula Horn-serial À com a seguinte estrutura:
À f- <PI ® <P2 ® ... ®<pn. Pelo Lema 3.1, se P,Do .... D, 1= À
então, tem-se:

P,Do DI 1= <PI
P,DI D21= <P2

•
• P,Dn-I ... Dn 1= ifJn PREn.ç Wn-b Wn = Wn_j - DLn +

ILne POSns:Wnpara a;,
Mas, pela definição 3.11
• PREj ç Wo. tem-se Wj = Wo - DLj + IL j e POSj ç Wj

para aj
• PRE2 s= Wj, tem-se W2 = Wj - + e POS2 ç W2

para a2

• PREn s:Wn-b tem-se W;,= Wn_j - DLn + ILn e POSn s:Wn
para a;,

É igual a um plano ó em planejamento. •

•

pelo Teorema 3.8
Od(Do) = Do
pelo Teorema 3.13
por hipótese
por 3, 4 e5

pelo Teorema 3.8
deDo) =Do
pelo Teorema 3.13

. por hipótese
por 3, 4e5

1. P,Do1=PreQry
2. L1{PreQry) ç<Y'(Do)
3. L1(PreQry) s:Do
4. Do= Wo
5. PRE =L1{PreQry)
6.PREçWo

Prova para
D; = Do+ Elemins (rp) - Elem_del (rp) Wn = Wo + IL -DL

I. Dn= Do + Elem_ins (rp) - Elem_del (rp)
2. Do=Wo pelo Teorema 3.13
3. D; = Wn pelo Teorema 3.13
4. Elem_ins (ifJ) = lL por hipótese
5. Elem_del (ifJ) = DL por hipótese
6. Wn = Wo + IL - DL por 1,2,3,4 e 5

Prova para P,Dn 1= PosQry POS ç Wn

· 1. P,Dn 1=PosQry
2. .L1(PosQry) çd(Dn)
3. L1(PosQry) s:o,
4. D; = Wn
5. POS =L1{PosQry)
6.POSçWn
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Um exemplo de plano modelado em TR pode ser visto
considerando o exemplo da ação mover para, onde Do é o
mesmo do exemplo anterior com a diferença de que o agente
está no quarto ao invés da sala:

em(quarto,agente).
passagem(quarto,sala) . passagem(sala,quarto).
passagem(cozinha,sala). passagem(sala,cozinha).

Considere um objetivo G = {em(cozinha,agente)}, ou seja, é
desejado que o agente esteja na cozinha. Assim, o seguinte
plano A. satisfaz G ç; Dn, pois para:

A. mover para/sala) ® moverparatcozinha).

tem-se P,DO,D1,D2,D3,D41= A.. Onde:
Dl = DO- {em(quarto,agente)} .
D2 = Dl + {em(sala,agente)} .
D3 = D2 - {em(sala,agente)} .
D4 = D3 + {em(cozinha,agente)}.

4 CONCLUSÃO
A Lógica de Transações vem ao encontro das necessidades dos
sistemas de planejamento por possuir semântica baseada em
caminhos de estado, por trabalhar com seqüência de fórmulas e
por conter uma teoria que possibilita o uso de uma base de
dados controlada por oráculos.

Todas essas características possibilitaram o estudo da
equivalência semântica entre TR e os componentes de um
sistema de planejamento. Este result ado permite definir uma
base de conhecimento em Lógica de Transações, e sua
conseqüente implementação em PROLOG (SANTOS, P.E.,
1997), sem perda de sua estrutura semântica, como muitas
vezes ocorrem com as diversas lógicas utilizadas para
formalização de sistemas de planejamento.

Com a equivalência provada, torna-se possível o avanço da
teoria da TR para a formalização da base de conhecimento
necessária para planejamento, como feito por um estudo inicial
em (TONIDANDEL E RILLO, 1998a).

Com tudo isso, pode-se concluir que a Lógica de Transações
possibilita a formalização da base de conhecimento de um
sistema de planejamento de modo a torná-lo independente do
domínio, permitindo-se trabalhar de forma satisfatória em
qualquer situação que não só as testadas previamente, e que
resulte em um amplo e efetivo conhecimento das limitações do
sistema, como visto em (TONIDANDEL E RILLO, 1998b) e
(TONIDANDEL, 1999), e ainda permite que toda teoria
desenvolvida possa ser implementada computacionalmente em
linguagem PROLOG sem perda de sua semântica.
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Resumo. A competitividade global tem feito com que empresas
de manufatura busquem melhoria da qualidade e produtivida-
de. Tecnologia baseada em agentes tem sido considerada como
uma importante abordagem a ser utilizada no desenvolvimento
de sistemas de manufatura inteligente por proverem uma maior
flexibilidade, adaptabilidade e escalabilidade. Além disto , esta
tecnologia possui características que suportam, naturalmente, os
aspectos de modularidade e distribuição inerentes aos sistemas
de manufatura. Este trabalho apresenta uma arquitetura multi-
agentes para a supervisão de sistemas flexíveis de manufatura,
onde os agentes implementam os padrões de comportamento
inerentes à supervisão do processo de manufatura.

Keywords: Sistemas Flexíveis de Manufatura, Sistemas Multi-
Agentes.

1 Introdução
A competição entre indústrias tem provocado interesse em abor-
dagens que busquem a melhoria da qualidade e produtividade, e
um dos mecanismos que visa atingir este objetivo é a utilização
de tecnologias de manufatura. Sistemas Flexíveis de Manufatu-
ra (SFM) oferecem soluções para alguns dos problemas técni-
cos complexos observados na área industrial, como por exemplo
melhoria da produtividade equalidade, flexibilidade, reconfigu-
ração, etc.

o aumento da complexidade dos processos, a exigência de pro-
dutos de melhor qualidade e a ocorrência de ciclos de produção
e venda cada vez mais curtos são alguns fatores que demonstram
a não adequabilidade de alguns processos de produção conven -
cionais às atuais exigências do mercado.

As soluções para a supervisão de SFMs ,têm sido usualmente
implementadas em ambientes centralizados. Entretanto, tais so-
luções limitam a escalabilidade, capacidade de reconfiguração e
tolerância a faltas, além de não incorporar a sua natureza ine-
rentemente distribuída (Shen and Nome 1998). Por outro lado,
a tecnologia de agentes, derivada da Inteligência Artificial Dis-
tribuída (IAD), provê um modo mais natural de contornar estes
problemas por ser uma abordagem que possui um alto grau de

A primeira autora é alunade doutorado da COPELElUFPB e parcialmen-
te apoiada pela CAPESIPICDT. Esta pesquisa é parcialmente financiada pelo
CNPQ (projeto)
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modularidade e também porque agentes, devido às suas próprias
características e propriedades, refletem o conhecimento sobre o
domínio do problema, adequando-se a ambientes de manufatura.

Vários pesquisadores têm proposto ambientes e aplicado tec-
nologia de agentes para integração, gerenciamento, escalona-
mento e controle de SFM (Brennan et alo 1997, Shen and
Barthês 1996b, Schaefer et alo1993, Jennings et alo 1995, Jen-
nings and Wooldridge 1998) .

Neste trabalho, apresentamos uma arquitetura para supervisão
de SFM utilizando uma abordagem multi-agentes. Os agentes
que compõem o sistema interagem de forma cooperativa com a
finalidade de implementar os padrões de comportamento relati -
vos ao processo de transformação de matéria-prima em produto
manufaturado. '

As diferentes arquiteturas baseadas em Sistemas Multi-agentes
propostas na literatura para sistemas de manufatura são classi-
ficadas em três categorias: abordagem Hierárquica (Shen .and
Nome 1998, Butler and Ohtsubo 1992), abordagem de Fe-
deração (Shen and Nome 1998, Brennan et al. 1997, Shen
et al. 1998) e abordagem de Agentes Autônomos. Está fo-
ra do escopo deste trabalho fazer uma discussão detalhada so-
bre estas abordagens, que pode ser encontrada em (Shen and
Barthês 1996a). Entretanto, este trabalho utiliza a abordagem
de Agentes Aut ônomospor se mostrar mais adequada para o de-
senvolvimento de sistemas inteligentes distribuídos, em que os
agentes não são controlados ou gerenciados por outras entida-
des ou agentes. Ao contrário, os agentes interagem diretamente
com os demais agentes da sociedade, sem intermediários. Além
disto, esta abordagem provê maior escalabilidade, flexibilidade e
modularidade no desenvolvimento dos sistemas de manufatura,
uma vez que facilita a reconfiguração do sistema e provê maior
. agilidade nas mudanças do sistema requeridas por demanda ex-
terna. No entanto, vale salientar que o processo de interação
entre agentes, neste tipo de abordagem, toma-se mais comple-
xo, requerendo uma arquitetura mais sofisticada e completa para
estruturar os agentes da sociedade.

Este trabalho está organizado da seguinte forma: na Seção 2,
apresentamos os conceitos básicos sobre agentes e Sistemas
Multi -Agentes. Na Seção 3, apresentamos, sucintamente, os
conceitos sobre Sistemas Flexíveis de Manufatura. Na Seção



• Aquisiçãode conhecimento: o processo de aquisição de co-
nhecimento a partir dos especialistas do domínio toma-se
relativamente mais fácil, por se tratar de domínios de co-
nhecimento menores .e mais especializados;Agentes e Sistemas2
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4, apresentamos a arquitetura multi-agentes e o processo de .in- outros sub-sistemas continuar operando.normalmente, ou
teração entre os agentes da sociedade. Na Seção 5, apresentamos mesmo substituí-lo ;
as considerações sobre a implementação e, finalmente, na Seção
6, apresentamos as conclusões .

Um agente pode ser visto como uma entidade inteligente capaz
de perceber seu ambiente e realizar as tarefas para as quais foi
especificado. Além disto, é capaz de cooperar com os demais
agentes do ambiente, de modo a fornecer informações e10u pres-
tar serviços para que os outros agentes possam realizar suas ta-
refas de forma mais eficiente.

• Reutilização: pequenos sistemas independentes podem ser
utilizados em diferentes comunidades cooperativas, através
da sua reutilização ou replicação.

3 Sistemas Flexíveis de Manufatura

o comportamento de um agente está relacionado à habilidade
que demonstra para a resolução de problemas, ao conhecimento
que possui acerca do seu domínio de aplicação, às capacidades
de aprendizagem durante os seus processos de raciocínio e ao
grau de autonomia que revela em relação a outros agentes. .

Sistema Multi-Agentes (SMA) (Flores-Mendez 1'999) é uma
das áreas de pesquisa da Inteligência Artificial Distribuída e
constitui-se numa sociedade de entidades fracamente acopla-
das que cooperam para resolver problemas que estão além
das capacidades ou conhecimentos individuais de cada entida-
de. As principais características de um SMA são (Alvares and
Sichman 1997, Flores-Mendez 1999):

• UmSMA é um sistema aberto , onde qualquer agente pode
entrar e sair da sociedade durante a fase de resolução do
problema.

• Não há um controle global do sistema, este é implementado
de forma descentralizada nos agentes .

Um Sistema Flexível de Manufatura (SFM) é uma estrutura
constituída por um conjunto de tecnologias de produção para
manufaturar uma variedade de produtos (Desrochers and Al-
Jaar 1995, Drake et al. 1995). Estas tecnologias podem ser for-
madas por equipamentos, ferramentas e um conjunto de recur-
sos de transporte. Os SFMs são considerados flexíveis porque
podem ser adaptados ou reconfigurados para atender a demanda
de mercado.

O processo de fabricação de um produto parte da matéria-prima
até a obtenção do produto manufaturado. Consideramos um sub-
produto como um produto inacabado durante o processo de ma-
nufatura e uma peça pode ser tanto o produto acabado como
o sub-produto. A fabricação de produtos é conseguida através
da passagem da matéria-prima por vários recursos de produção
agrupados em células.

Recursos de produção são ferramentas que transformam a
matéria-prima em produtos. Em um SFM, os recurs,os de pro-
dução são anexados às máquinas dentro de uma célula de manu-
fatura.

• A computação é assíncrona.

• A interação dos agentes , assim como sua concepção, é rea-
lizada independente de uma aplicação-alvo em particular..

Uma das características mais importantes de um agente é a inte-
ração e refere-se a troca de informações, conhecimentos e tare-
fas que podem ocorrer entre agentes para alcançar seus objetivos.

Existem três elementos-chaves para viabilizar a interação multi-
agentes (Huhns and Singh 1998): a) uma linguagem e protocolo
de interação comum para agentes ; b) um formato comum para
o conteúdo de comunicação e c) um vocabulário comum a ser
usado entre os agentes.

No contexto deste trabalho, os principais benefícios emergentes
de uma abordagem orientada por técnicas de SMA a problemas
de supervisão em aplicaçõesIndustriais são os seguintes (Wittig
1992):

• Modularidade: permite uma diminuição significativa da
complexidade dos componentes de software e uma maior
clareza da sua própria construção;

• Velocidade: os sub-sistemas, oriundos da divisão dos siste-
mas em sistemas menores, podem atuar paralelamente.

• Disponibilidade: os sistemas podem se tomar mais robus-
tos perante situações de falha ; se um dos sub-sistemas fa-
lhar, não implica que todo o sistema falhe , podendo os

Uma célula é uma unidade estruturada básica composta por um
ou mais buffers de entrada, um ou mais buffers de saída, um ou
mais recursos de produção e recursos de transporte, tais como
robôs, que têm a finalidade de transportar sub-produtos de um
lugar para outro dentro da célula.

Podem existir várias células em um SFM, onde cada uma delas
pode ter um ou mais recursos de produção, capazes de manipular
diferentes tipos de matéria-prima. Uma rota de produção é defi-
nida pelo fluxo de material que resulta em produtos, ou seja, é o
conjunto de recursos de produção necessários para transformar a
matéria-prima em um produto acabado .

Considere o layout da Figura 1, ilustrando um SFM, baseado no
modelo apresentado em Barros (Barros et al. 1997). Este layout
exibe quatro células de manufatura denominadas por Cl, C2, C3 e
C4 , onde cada célula pode conter uma ou mais máquinas . Uma
máquina, denominada por m i , pode possuir um ou mais recur-
sos de produção, denominados por r i. As máquinas possuem um
bujfer de entrada (bemi) e outro de saída (bsmt). O sistema e as
células também possuem seus buffers de entrada e de saída. As-
sim, os buffers são classificados como : be e bs são os buffers de
entrada e saída do sistema, respectivamente, assim como beCi e
bsc; são buffers de entrada e saída da célulaCi, respectivamente.

4 O Ambiente

O problema a ser resolvido é supervisionar o processo de manu-
fatura de um SFM, ou seja, ordenar a execução de atividades ne-
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• Manufatura de Peças (AgMs): Produzem ou manufaturam
uma peça . A atividade dos AgMs é realizada sempre em
conjunto com os agentes que contêm os dados das carac-
terísticas do produto a ser manufaturado (AgCs) para, as-
sim, produzir a peça como foi especificada.

• Armazenamento de Produtos (AgAs): Armazenam peças
manufaturadas em buffers. Os AgAs interagem com os
AgTs, quando estes requisitam o depósito de uma peça an-
tes/após a atuação dos AgMs.

• Validação dos Produtos Manufaturados (AgVs): Validam o
produto final, verificando se o mesmo encontra-se de acor-
do com as características previamente definidas. Além dis-
to, realizam testes de controle de qualidade no produto, para
que sejam tomadas as decisões adequadas a cada situação
encontrada. Para validarem o produto, os AgVs interagem
com os AgCs para consultarem as características do produto
. manufaturado.

Como exemplo do processo de interação entre agentes, apresen-
tamos um cenário simples de manufatura de um produto.

Uma ordem de produção é recebida por um agente de identi-
ficação. Este agente envia uma mensagem para os agentes de
transporte que podem movimentar a matéria-prima para um buf-
fel' qualquer. Os agentes de transporte contactados, enviam um
parecer para o agente de identificação, que, por sua vez, analisa
as possibilidades disponíveis e escolhe um agente de transporte
com menor custo de execução daquela tarefa. Isto é basicamen-
te regido pelo protocolo mercantilista, a ser visto posteriormen-
te. O agente de transporte contactado envia mensagens para os
agentes de armazenamento de maneira análoga a descrita ante-
riormente. Após isto, o agente de transporte executa o transporte
da peça para seu destino, que é o agente de armazenamento es-
colhido.

O processo de interação descrito anteriormente garante que os
recursos para produção da peça estão disponíveis. Um agente
de transporte movimenta a peça do depósito de armazenamen-
to onde ela estava (agente de armazenamento anterior) para um
agente de manufatura, escolhido como descrito na interação en-
tre o agente de identificação e o agente de transporte. Um agente
de manufatura envia uma solicitação de serviço para os agentes
de características disponíveis, utilizando o protocolo mercanti-
lista, para manufaturar a peça de acordo com as características
previamente estabelecidas. Após executar sua tarefa, o agente de
manufatura solicita umserviço de transporte para movimentar a
peça para outro depósito ou buffer de armazenamento.

4.2 Estrutura Interna do Agente
Considerando o cenário descrito no exemplo acima, as carac-
,terísticas inerentes a sistemas multi-agentes e a necessidade de

Cumprindo a ordem de produção, o agente que executa a vali-
. dação do produto verifica se o mesmo encontra-se de acordo com
as especificações planejadas e realiza testes de controle de qua-
lidade. Para isto, são necessárias interações com os agentes de
características do produto. O resultado da validação é retomado
para o sistema tomar as decisões necessárias para cada situação.
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SFll • Inspeção das Características da Peça (AgCs): Verificam se

a manufatura do produto está sendo executada de acordo
com as características previamente determinadas.

-'o

,

(b)

.,

(I)

Com base nos padrões de comportamento descritos anteriormen-
te e dentro do domínio definido, partimos para a definição de
uma sociedade de agentes inteligentes. Para definir os agentes
constituintes desta sociedade, é necessário: l)Identificar os tipos
de agentes necessários para implementar os padrões de compor-
tamento definidos; 2) Definir uma arquitetura funcional para o
ambiente; 3) Definir o mecanismo de interação inter-agentes,pa-
ra promover a resolução de problemas de forma cooperativa.

Vale ressaltar que a sociedade de agentes proposta é compos-
ta por uma coalizão de classes de agentes , onde estas classes
representam os seguintes tipos de agentes, correspondendo aos
padrões de comportamento do SFM.

• Transporte de peças ou produtos

• ManufaturalProdução de peças ou produtos

• Identificação do tipo de produto a ser manufaturado

• Inspeção das características da Peça

• Validação dos produtos manufaturados

• Armazenamento de produtos

Foi realizado uma pesquisa das atividades desempenhadas por
um SFM com o propósito de definir seus padrões de comporta-
mento. No contexto deste trabalho, são definidos como padrões
de comportamento de um SFM:

• Identificação do TIpo de Produto (AgIs): Identificam o ti-
po de produto a ser manufaturado e, em seguida, iniciam o
processo de manufatura, segundo uma ordem de produção.

• Transporte (AgTs): Realizam as atividades de transporte de
produtos.

cessárias para a produção de peças dentro de um'SFM a.partir de
uma ordem de produção especificada. Para tanto, estruturou-se
o conhecimento relativo ao domínio do problema de supervisão
de um SFM, obtendo a definição dos padrões de comportamento
para a solução deste problema.

Figura 1: Layout geral para definir um SFM

4.1 Sociedade de Agentes
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Interface de Commun lcação

Distribuição

Processador de Atividades

Controle

..

Cooperação

Coordenação

Alocação

Figura 2: Estrutura interna de um agente Figura 3: Arquitetura do Processador de Atividades

promover as interações entre agentes, é pertinente a definição
de uma sociedade que apresenta características, como : é cons-
tituída por um conjunto de agentes inteligentes autônomos, que
possuem conhecimentos locais e conhecimento sobre a estado
global do sistema; a sociedade é aberta e dinâmica, cujos agen-
tes podem ser criados, modificados ou removidos da sociedade.

Assim sendo, a estrutura interna do agente é apresentada na Fi-
gura 2 e foi baseada na estrutura do agente tutor do ambiente
MATHEMA (de Barros Costa 1997). O MATHEMA é um am-
biente interativo de aprendizagem baseado no computador, que
visa tratar de interações entre um aprendiz humano e uma socie-
dade de agentes tutores.

Um agente é composto por:

participar de uma cooperação a fim de resolver a tarefa em
questão .

• Alocação: é o módulo responsável pelo processo de seleção
dos agentes identificados como aptos a resolver uma deter-
minada tarefa que foi submetida para ser resolvida.

• Coordenação : é o módulo responsável pela sincronização
e execução coerente de uma tarefa . Para isso, determina o
momento em que uma tarefa deve ser encaminhada para a
cooperação. É responsável pela distribuição, entre outros
agentes, de tarefas e pela coleta correta dos seus resultados.
Este módulo é útil apenas para o tratamento de situações
onde foi necessário a decomposição da atividade, ou seja,
quando o próprio agente não tinha habilidade de executar a
atividade .

• Processador de Atividades(PA): é o módulo respons ável
por executar as atividades do sistema no domínio de apli-
cação . Possui um mecanismo para a decomposição de ati-
vidades em tarefas e uma interface para os componentes do
chão de fábrica ou para os demais agentes da sociedade. O
PA é um sistema baseado -em-conhecimento cuja arquitetu-
ra é mostrada na Figura 3. A arquitetura do PAé constituída
pelos seguintes módulos: o módulo de Interface provê ser-
viços de comunicação e acionamento dos componentes do
chão de fábrica . O módulo Executor representa mecanis-
mos que executam as atividades solicitadas ao agente, co-
mo: ativação de componentes e envio de informações para
outros agentes. As Bases de Conhecimento mantêm o co-
nhecimento que dá suporte à operacionalização do módulo
Executor.

• Auto-conhecimento (AC): é a base de conhecimento refe-
rente ao que o agente sabe sobre suas próprias habilidades
e conhecimentos. É usada quando um agente necessita de-
cidir se ele possui conhecimento para resolver uma dada
tarefa.

• Cooperação: é o módulo responsável pela viabilização e
esgotamento das possibilidades de cooperação.

• Manutenção Social: é o módulo responsável pelas ope-
rações de entrada, saída e atualização de agentes no CS, ga-
rantindo um funcionamento apropriado do módulo de Alo-
cação, uma vez que mantém a completeza do CS com todos
os seus agentes atualizados.

• Controle e Comunicação: é responsável por encaminhar as
mensagens recebidas para serem tratadas apropriadamente,
verificar a consistência das mensagens recebidas e eliminar
as mensagens atrasadas. Al ém.disto, é o módulo encarre-
gado da distribuição e coleta de mensagens, intermediando
o agente e a interface de comunicação.

• Interface de Comunicação: liga o agente ao ambiente de
comunicação utilizado.

4.3 Interaçãoentre os agentes
• Conhecimento dos Outros Agentes (Conhecimento Social-
CS): é a base de conhecimento que representa explicitamen-
te o conhecimento sobre os outros agentes da sociedade. É
usada quando o conhecimento do agente é insuficiente, ou
inexistente, para resolver uma dada tarefa, que é parte de-
composta de uma atividade. Este conhecimento pode ser
alterado durante o processo de interação e serve de base pa-
ra guiar o processo de identificação de agentes que podem

As interações entre agentes ocorrem através de troca de mensa-
gens em situações de diálogos e são endereçadas a um grupo de
agentes ou a um agente em particular. As mensagens podem re- .
presentar ordens de produção, requisições de execução de tarefas
ou as próprias peças .

O processo de interação ocorre da seguinte forma. Primeiro, um
agente verifica se possui habilidades para resolver uma tarefa e,

248



4.3.2 Protocolos de Manutenção

Os Protocolos de Manutenção regem as situações de manu-
tenção. A necessidade de manutenção 'reside no fato de que
os agentes estejam sempre com seus CSs consistentes. Três si-
tuações devem ser tratadas: entrada, saída e atualização de um
agente . Tanto na entrada quanto na saída de um agente é ne-
cessário que toda sociedade seja notificada. Estes protocolos são
ativados pelo módulo de Manutenção Social como descrito a se-
guir.

Processador de Atividades
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após a aplicação de um critério de decisão, escolhe o agente
que é capaz de executar a tarefa.

c
o
s

A

L

Figura 4: Integração entre os módulos de um agente

se possuir, ele assim o procede. Caso contrário, ele contacta os
demais agentes da sociedade que possuem habilidades para so-
lucionar a tarefa. Após isto, ele analisa os pareceres disponíveis,
obtidos dos agentes contactados, e escolhe o agente segundo um
critério de decisão. Os detalhes sobre o critério de decisão utili-
zado está fora do escopo deste trabalho.

O módulo de controle de um agente é responsável por manter
a consistência entre as mensagens trocadas entre os módulos de
cooperação e de comunicação. O módulo de comunicação provê
a ligação entre o agente e a interface de comunicação utilizada.

Quando um agente recebe uma mensagem, proveniente de uma
cooperação, pode-se encontrar duas situações distintas. Na pri-
meira delas , o agente contactado resolve uma tarefa recebida e
envia o resultado de volta para o agente que o solicitou através
dos módulos de controle/comunicação. Na segunda situação, o
agente simplesmente indica se uma tarefa pode ou não ser resol-
vida .

• Entrada: Durante o processo de entrada de um agente na
sociedade, acontece uma troca de ACs entre o agente que
está entrando e o restante da sociedade. Este deve ser o
primeiro protocolo a ser requisitado quando um agente en-
tra na sociedade, portanto ficam impossibilitados os atendi-
mentos de quaisquer pedidos de interação ou resolução de
tarefas.

• Saída : O agente que sai da sociedade deve avisar a todos
sua saída. É necessário que o agente não esteja participando
de nenhuma interação ou realizando algum protocolo para
executar a sua finalização. Durante a execução da interação
de saída, todos os pedidos de criação de novas ·instâncias
devem ser recusados. Após a finalização do protocolo de
saída, ficam impossibilitados quaisquer outras execuções
neste agente.

• Atualização: A atualização de um agente se dá através da
atualização do conteúdo da base de dados CS, que contém
os conhecimentos dos outros agentes da sociedade.

A Figura 4 ilustra a integração entre os componentes do módu-
lo Social da arquitetura de um agente. O módulo Social é res-
ponsável pela viabilização do comportamento cooperativo entre
os agentes.

Os protocolos de interação entre os agentes são classificados em
duas categorias: protocolos de cooperação e protocolos de ma-
nutenção.

4.3.1 Protocolos de Cooperação

Os Protocolos de Cooperação regem as situações de cooperação.
Existem duas situações a considerar: mestre-escravo e mercan-
tilista.

• Mestre-escravo: ocorre quando se sabe, a priori, com quem
cooperar. Há o envio de um pedido para o agente que pode
resolver a tarefa. Este executa a tarefa e envia a resposta
para quem a enviou.

• Mercantilista: visa estabelecer uma instância de diálogo de
um agente com um grupo de agentes. Neste caso, não se
sabe a priori com qual agente se pode cooperar. Há o en- .
vio de um pedido (mensagem) para os agentes que podem
executar a tarefa. Cada agente contactado, analisa a possi-
bilidade de cooperar a tarefa e retoma um parecer ao agente
emissor. O agente emissor analisa as propostas existentes e,

5 Considerações Sobre Implementação
Para implementar a arquitetura proposta neste trabalho, conside-
ramos a utilização de algumas linguagens de comunicação para
agentes (ACL - Agents Communication Languages), no intui-
to de diminuir o esforço de desenvolvimento. As linguagens de
comunicação padrões foram criadas para facilitar o desenvolvi-
mento de sistemas baseados em agentes, uma vez que separam
os detalhes de implementação da interface utilizada: Por isto
mesmo, são utilizadas para uma grande variedade de domínios
de aplicações. Não é objetivo deste trabalho fazer um estudo
exaustivo sobre as ACLs e ferramentas de apoio a desenvolvi-
mento de agentes. No entanto, podemos citar como exemplo
as tendências de padronizações existentes: KQML, ICL, projeto
SHADE e PIPA, etc (Finin et al. 1993, of PIPA 1997). Todas
estas linguagens e protocolos de interação foram especialmente
projetados para compartilhamento e troca de conhecimento entre
. agentes, abrangendo padrões de uma grande variedade de apli-
cações.

Estas opções oferecem outras funcionalidades dispensáveis ao
nosso objetivo e criam eventuais sobrecargas. Optou-se, então,
por usar um protocolo de interação mais simples, com menor
sobrecarga e mais voltado para o domínio do problema. Es-
te protocolo nos é disponibilizado para utilização e é imple-
mentado como arcabouço do agente tutor do ambiente MA-
THEMA, como pode ser visto com mais detalhes em (Costa
and Perkusich 1996, Costa and Perkusich 1997b, Costa and
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Perkusich 1997a): Ele já tem implementado os protocolos de
Manutenção e parte dos protocolos de Cooperação. Serão feitas
algumas alterações no protocolo e na estrutura do conhecimento
implementados para serem adaptados ao contexto deste trabalho,
uma vez que o ambiente MATHEMA baseia-se em um contexto
de ensino-aprendizagem. Neste caso, o Processador de Ativida-
des da arquitetura do agente deverá ser implementado com uma
interface para os componentes de chão de fábrica. A implemen-
tação será feita utilizando a linguagemde programação JAVA,tal
como procedida com o arcabouço do MATHEMA. Além disto,
já estão implementadas a linguagem de cooperação e os proto-
colos de interação e manutenção utilizados durante os processos
de interação entre os agentes.

6 Conclusões
A globalização da economia fez com que houvesse uma maior
competitividade entre as empresas no mercado mundial. Além
deste fato, frequentes alterações nas demandas dos clientes e nos
produtos levaram as empresas a repensarem os estilos de pro -
dução e configuração nas organizações de manufatura. A tec-
nologia de agentes provê urna forma natural de abordar estes
problemas. Ambientes baseados em agentes autônomos têm se
mostrado adequados ao desenvolvimento de sistemas flexíveis
de manufatura, uma vez que estes são capazes de encapsular
suas características dinâmicas e distribuídas, provendo uma for-
ma mais natural de solucionar problemas complexos.

Este trabalho apresenta uma proposta de um ambiente multi- .
agentes cujos agentes implementam os padrões de comporta-
mento de um SFM. A sociedade de agentes foi construída a par-
tir da decomposição dos padrões de comportamento de um SfM.
Os agentes executam as atividades relativas à supervisão de um
SFM realizadas durante o processo de manufatura de um pro -
duto. Definimos os tipos de agentes que compõem o ambiente,
a estrutura interna dos agentes e os tipos de protocolos de inte-
ração necessários para a resolução de uma tarefa.

A arquitetura apresentada aborda padrões de comportamento
genéricos aos SFMs. Assim, para implementar sobre um contex-
to específico é necessário apenas mudar a Base de Conhecimento
dos agentes da sociedade.

Foi utilizada a abordagem de Agentes Autônomos para a arqui-
tetura de sistemas de manufatura baseada em agentes por não
possuir características de controle centralizado, como a Aborda-
gem Hierárquica, por evitar interações desnecessárias com agen-
tes intermediários, como na Abordagemde Federação, provendo
menor custo de comunicação. No entanto, temos que reconhecer
que o processo de coordenação toma-se mais complexo. Além
disto, a abordagem utilizada provê maior escabilidade, flexibili-
dade e modularidade no desenvolvimento de SFMs.

Parte destas estruturas de controle já estão sendo modeladas,
usando redes de Petri Coloridas.
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Abstract - Probabilistic reasoning is one of the fundamental as-
pects of inteIligent systems, and probability theory provides a
broad foundation for several methods used in inteIligent devices.
One of the most flexible tools for probabilistic reasoning is the
theory of Bayesian networks. Bayesian networks are graphi-
cal structures that represent joint probability measures through
coIlections of conditional probabilities. This paper presents ef-
fective procedures for robustness .and sensitivity analysis of in-
ferences in Bayesian networks. Robustness analysis evaluates
global variations through lower and upper expectations. Sen-
sitivity analysis evaluates local variations through functional
derivatives. The main contribution of this paper is the deriva-
tion of procedures for efficient and fast sensitivity analysis so
that a balance can be found, from a computational point of view,
between global and local analys is. Results in this paper can be
used during the design phase of inteIligent systems associated
with probabilistic reasoning.

Keywords: Bayesian networks, convex sets of probability, TO-
bustness analysis, sensitivity measures

1 INTRODUCTION
Probabilistic reasoning is one of the fundamental aspects of in-
telligent systems, as it provides a solid foundation for the manip-
ulation of chance phenomena and subjective uncertainty. Due
to this, probability theory currently provides a broad foundation
for several methods used in intelligent devices. Amongst these
methods, one of the most flexible tools for probabilistic reason-
ing is the theory of Bayesian networks.

Bayesian networks are quite popular graphical structures that al-
low efficient manipulation of statistical uncertainty. A Bayesian
network represents a single joint probability measure through a
directed acyclic graph and a collection of conditional probabil-
ity functions (Iensen 1996). In practice, such probability values
are obtained from experts or estimated from data. It may be
difficult to obtain ali probability values precisely due to several
factors: (1) experts may hesitate, or be unable, to provide ex-
act values; (2) experts in a group may have serious disagreents;
(3) statistical probability estimates may only generate intervals;
(4) probability estimates may depend on incomplete databases.
The objective of this paper is to present tools that evaluate the
effect of probability imprecision in Bayesian networks .
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A decision-maker may want to obtain information on the global
effect of ali possible variations of probability values in a net-
work. Such global analysis is calIed robustness analysis (Berger
1990). Section 3 suggests a procedure for robustness analysis
based on the theory of convex sets of probability measures.

The decision -maker may instead beinterested in a simplified, lo-
cai analysis of the effects of variations in probability values. This
type of local analysis is called sensitivityanalysis(Gustafson and
Wasserman 1995), and is usually associated with differential fig-
ures of merit that concentrate on the effect of smalI variations
around some "base model ," There are quite a few di:fferent ap-
proaches to sensitivity analysis in the Iiterature, with distinc t ob-
jectives and strategies . Section 4 contains a detailed discussion
of current approaches and an adaptation ofmethods available in
the literature to the specific characteristics of Bayesian networks.

The main objective ot this paper is to derive a1gorithms for ef-
ficient and fast sensitivity analysis, so that a balance can be
found between global and local analysis in Bayesian networks .
AIgorithms presented here have distinct complexity leveIs and
produce different types of information; together, they create a
framework for the study of probability variations and impreci-
sions in Bayesian networks. This collection of algorithms can
be used during the design phase of inteIligent systems assoei-
ated with probabilistic reasoning, where the numbers and rela-
tionships in a particular domain are under study.

2 PROBABILlSTIC IMPRECISION IN
BAVESIAN NETWORKS

A Bayesian network defines a joint probability density through
a directed acyclic graph . Each node of this graph is associated
with a variable X, and with a conditional probability density
p(Xilpa(Xi)) (the parents of the node X, are denoted pa(Xi)).
By definition, this graphical structure encodes the followingjoint
density (pearl 1988):

(1)

Figure 1 depicts a Bayesian network commonly used as an ex-
ample (Chamiak 1991). The network summarizes a story: the
variable F indicates whether a farnily is at home or travelling ;
the variable B indicates whether the farnily dog is having health
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a E [0,1]) is also in K. To simplify terminology, a convex
set K(X) containing probability densities p(X) (defined when-
ever possible) is also called a credal set. The conditional eredal
setK(XIA) is defined by conditional densities p(XIA). Quasi-
Bayesian inference is perfonned by applying Bayes role to each
measure in a joint credal set . A posterior credal set is the union
of all posterior measures obtained in this process; a posterior
lower expectation is equal to:

E[f(X)IA] = min Ep[j(X)IA(X)]
- ,:{X)EK(X) Ep[IA(X)]

Figure 1: Bayesian network (variables are binary; superscript c
indicates negation).

problems; the variable D indicates whether the dog is inside the
family's house or in the garden. Presumably D is directly aí-
fected by F and B ; that is indicated the directed .arrows from
F and B to D. Variable L indicates whether the lights in the
family's house are on or off; this variable depends directly on F.
Finally, variable li indicates whether or not one can hear the dog
barking, a fact that directly depends on D.

Given a Bayesian network, an inference is usually understood
as the calculation of posterior probabilities or expectations for
queried variables XQ, conditional on the event that some vari-
ables have been observed (this event is called the evidenceE)
(Jensen 1996). So, in Figure 1 one may contemplate lhe proba-
bility of lhe farnily being at home (F = "home") given that lhe
lights are on. This paper considers only categorical variables, as
it is common in lhe literature. A particular value of variable X;
is denoted by Xij ; a particular value of pa(Xi) is denoted by
[pa(Xi)]k' A probability "alue p(Xij I[pa(Xi)]k) is denoted by
P i jk ·

Given a Bayesian network, a decision-maker may be interested
on the posterior expected value of a particular function f(XQ).
Sensitivity and robustness analysis must then focus on the possi-
ble variations of the expectation Ep [j(XQ) IEJ given variations
in Pijk. Altematively, the decision-maker may be interested in
computing the whole posterior density p(XQIE) . Sensitivity
and robustness analysis must then focus on the behavior of the
function p(XQIE). These two possibilities can be summarized
by stating that a functional F [P(XQIE)] must be analyzed with
respect to variations in some values Pijk. The difference be-
tween robustness and sensitivity analysis, as understood in this
paper, is that the first one seeks tight lower and upper bounds
for F [P(XQIE)], while lhe second one seeks some differential
measure of variation for F [P(XQIE)] .

Methods that quantify probability imprecision, in global and lo-
cal senses, are presented in the next sections. But how to repre-
sentprobability imprecision? The basic tool employed in this pa-
per is the theory of convex sets of probability measures, taken as
a natural representation for any statement of imprecise probabil-
ity. This paper follows Giron and Rios ' axiomatization for sets
of probability measures, called Quasi-Bayesian theory (Giron
.and Rios 1980).

A cIosed convex set of probability measures is called a credal
set; similarly, a set of joint measures is called ajoint credalset.
Convexity of a set K means that, given any two measures PI
and Pz in K , the convex combination aPI + (1 - a)Pz (for
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li the event A can have probability equal to zero, the posterior
credal set K(XIA) is taken by convention to be the set of ali
probability densities p(XIA) (Walley 1991). Otherwise, the ver-
tices of the posterior credal set are obtained by applying Bayes
role to each vertex of the prior credal set (Levi 1980).

Given a Bayesian network, suppose that variations on a den-
sity p(X;i [pa(Xi)]) are encodedby a credal set K(Xilpa(X;).
The interpretation is that any density p(Xil [pa(Xi)]k) in
K(Xil [pa(Xi)h) is a valid conditional density in the network.
A directed acyclic graph where nodes are associated with vari-
ables X, and credal sets K(Xilpa(Xi» is called a Quasi-
Bayesian network (Cozman 1997); the basic idea in this paper
is that robustness and sensitivity analysis operate on a Quasi-
Bayesian network.

Algorithms in thispaper assume that credal sets K(Xi lpa(X;)
are defined as the convex hull of a finite number of probabil-
ity measures; such finitely generated eredal sets are polytopes
in lhe space of probability measures. As an extreme example,
consider a situation of complete ignorance, where a credal set is
taken to contain every possible density p(Xil [pa(Xi)]k)' This
"vacuous" credal set is the convex hull of the densities .

for the finitely many values of Xi.

3 ROBUSTNESS ANALYSIS
Suppose that a given bounded function f(XQ) is specified and
a decision-maker wishes to know whether the posterior expec-
tation Ep[f(XQ)IEJ is robust to variations in a Quasi-Bayesian
network. The concepts of lower and upper expectatations are
appropriate for this type of analysis .

Lower and upper expectations for any boundedfunction f(X)
are respectively defined as:

1k[j(X)] = min Ep[j(X)] ,,:{X)EK(X)

E[f(X)] = max Ep[f(X)].
,:{X)EK(X) .

Due to the linearity of expectations, lower and upper expecta-
tions are always attained at the vertices of a credal set, Bounds
on the probability of any event A can be obtained by taking the
lower expectation of the indicator function lA(X) , which is one
ifX E A and zero otherwise. For a credal set K(X), the func-
tion P(A) =min,:{X)EK(X) P(A) =min,:{X)EK(X) Ep[IA(X)]
.is called a lower envelope and the function P(A) =
max,:{X)EK(X) P(A) = max,:{X)EK(X) Ep[IA(X)] is called a
upper envelope.



Instead, a more concise sensitivity measure would be a rnea-
sure Sf defined as a summary of the differential influence in
Ep[f(XQ)IE] exerted by lhe conditional probability associated
with variable Xi . Such a sensitivity measure would be well-
suited to lhe analysis of Bayesian networks, as sf would con-
centrate exactly on lhe basic blocks of Bayesian networks, lhe
conditional densities p(x, Ipa(Xi) ).
J

The problem then is how to define a meaningful measure Sf, or
how to establish a meaningful "rate of variation" of an expecta-
tion with respectto a function. To do so, lhe next section adapts
ideas from functional analysis that are commonly employed in
Statistics (Gustafson and Wasserman 1995).
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Given a Quasi-Bayesian network, evidence E and a function as lhe decision-maker may be interested in lhe lower and upper
f(XQ), lhe "robustness of Ep[j(XQ)IE)" is measured by the envelopes ofp(XQIE).
difference between upper and lower bounds of Ep[f(XQ)IE).
To obtain lower and upper posterior expectations for f(XQ),
it is necessary to calculate Ep[j(XQ)IE) for every vertex of
K(X). What exactly are lhe vertices of a given Quasi-Bayesian
network? The answer to this question is somewhat open, as there
may be differentjoint credal sets K(X) that are represented by a
Quasi-Bayesian network (i.e., which have the correct conditional
credal sets and satisfy relations of irrelevance and independence)
(Cozman 1998).

The simplest approach, from lhe standpoint of computational
complexity, is to take the joint credal set K(X) to be lhe type-l
extension of lhe network (Cozman 1997):

Definition 1 The type-I extension ofa Quasi-Bayesian network
is the convex hull of ali joint densities generated by Expression
(1), where each conditional probability p(Xilpa(Xi)) is one of
the vertices ofthe conditional credal set I«Xilpa(Xi)) .

This convention is followed by a variety of authors (Andersen
and Hooker 1994, Cano et al. 1993, Tessem 1992). Generat-
ing lhe vertices of a type-l extension is straightforward: every
combination of vertíces of lhe various conditional credal sets
K(Xilpa(Xi)) is válido Exact inferences with a type-l exten-
sion can be performed by applying any standard Bayesian net-
work algorithm to each one of the vertices of lhe type-l exten-
sion and minimizing/maximizing over the results (Cano et al.
1993, Cano et al. 1994, Cano and Moral 1996, Cozman 1997).
Type-I extensions have the useful property that ali variables that
affect an inference can be detected by polynomial-time algo-
rithrns (Cozman 1998).

The fundamental difficulty with type-I extensions, and with ro-
bustness analysis in general, is the potentially enormous num-
ber of vertices that a joint credal set may have. Execution of a
comprehensive round of robustness analysis, where ali possible
variations in a model are taken into account simultaneously, may
become toa expensive computationally. A viable solution is to
employ sensitivity analysis to guide the selection of those con-
ditional probability values that affect inferences lhe most, and
perform robustness analysis only with respect to those values.

4.1 Quantifying sensitivity by functional
derivatives

Consider first a single variable X and a probability density p(X) .
In lhe space of probability densities, one can pick a vector going
from p(X) to another density q(X). A density in this vector can
be written as:

q.(X) = (1 - E)p(X)+Eq(X).
Now suppose that an event E is observed. We can measure lhe
local change of the expectation E p [j(X) IE] by lhe limit

SE =lim IEp[j(X)IE] - Eg.U(X)IE] I
q <-+0 E •

To calculate Sf, note that

q.(XIE) = (1- E)p(XIE)p(E) +Eq(XIE)q(E)
(1 - E)p(E) +€q(E)

Due to lhe linearity of expectations:

S: = lim I E
<-+0 (1 - E)p(E) + Eq(E)

(Ep[f(X)/E] - Eq(f(X) IE]) I jE
q(E)= p(E) IEp(f(X)IE] - Eq(f(X)IE] I .

similarly,
SE = max sE .
K q(X)EI«X) q

It may be reasonable to normalize lhe change of p(XIE) with
respect to lhe variation of lhe prior p(X) and use the following
sensitivity measuie:

where /Ip, q'l is some distance measure between p(X) and q(X)
(not necessarily a norm).

The sensitivity measures S: and sf capture lhe local change of
p(X) in lhe particular direction of q(X) . To obtain a sensitivity
measure that depends only on lhe density p(X), it is common to
maximize with respect to some set ofdensities K (X) (Gustafson
and Wasserman 1995):

SE = max SE.
K q(X)EK(X) s :

(2)E Sf
Sq = /Ip(X),q(X)/I'Sek ==

Pijk

This sensitivity measure must be slightly modified to guarantee
that the joint density p(X) adds up to one even in the presence of
perturbations. This is indeed lhe path taken by Laskey (Laskey
1995), who suggests a possible correction to the joint density
p(X) to cornpensate for chánges in Pijk .

The sensitivity measure Sek is somewhat cumbersome due to
its narrowness. A complete sensitivity analysis may involve a
potentially large number of values, one for each value of X,
and each value of pa(Xi)' If several conditional credal sets are
present in a Quasi-Bayesian network, a numbing variety of in- .
dexes may have to be analyzed. This may be made even worse ,

Suppose a decision-maker wishes to study the rate of variation
of lhe expectation Ep(f(XQ)/E] with respect to a probability
value Pijk. The following partial derivative is a natural measure:

4 SENSITIVITVANALYSIS
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max
q(X,lpa(X,»EextK' (X,lpa(X/»

ql(E) IEp[f(XQ)IE] - Eq,[f(XQ)IE]1
p(E) IIp(Xtlpa(XI)), q(XI Ipa (X I))11 .

SE -I -

A reasonable distance measure, among several possibilities, is
(Gustafson and Wasseiman 1995):
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Functional derivatives in Bayesian net- sensible definition for lhe sensitivity measuresf:
works

4.2

The basic expressions used to define and in lhe previous
section are now elaborated upon and applied to Bayesian net-
works. Denote by ql(X) lhe joint density induced by a Bayesian
network when lhe conditional density p(Xdpa(XI)) is repIaced
by a different density q(Xtlpa(XI)):

ql(X) = q(Xtlpa(X/)) x IIp(Xilpa(Xi)).
i#l

A perturbation ql,< (X) to lhe network is defined as:

IIp(Xtlpa(XI)) ,q(Xtlpa(XI))1I = max (3)
X"pa(X,)

Ip(Xdpa(XI)) - q(Xtlpa(Xd)44)

A meaningful sensitivity measure can then be written as:

The linearity ofS:, guarantees:

SE - SEK, - max K, '
q(X,lpa(X,»EK'(X,lpa(X,»

Theorem 1 The maximum value ofS:, is attained at one of the
vertices ofK'(Xílpa(Xd).

= lim IIp(XQIE) ,q',.{XQIE)1I
<40 f

q(E)
= p(E) IIp(XQIE) ,ql(XQIE)II·

Si:

Now this sensitivity measure can be extended to the credal
sets K(Xllpa(XI)) by maximization. At first it may seem
that maximization of Sft is quite complex, as lhe distance
IIp(XQ IE) ,ql (XQIE ) 11 may be nonlinear. For lhe max-dístance
(Expression (3)), the triangle inequality is valid and Sft is a con-
cave function in oi: consequently:

This theorem indicates that lhe same maximization and normal-
ization strategies can be used with Sf:, yielding a sensitivity
measure

A different situation occurs if the decision-maker wishes to
quantify the sensitivity of the whole density p(XQIE), instead
of focusing on a particular expectation. A solution is to use a
distance function and define:

Theorem 2 The maximum value ofSft is attained at one ofthe
vertices ofK' (X1Ipa(XI))'

Consider again, as an example, lhe network in Figure 1
(Charniak 1991). Suppose the following probability assessments
are made:

5 Performing robustness and sensitivity
analysis

sf = max
q(X,lpa(X,»EextK' (X,lpa(X,»

q(E) IIp(XQIE) ,ql(XQIE)1I
p(E) IIp(Xdpa(X[)) ,q(Xt/pa(XI))II'

Techniques for robustness and sensitivity analysis presented in
the previous sections can be conducted with lhe Javaliayes sys-
tem, a publicIy available package for operations with Bayesian
and Quasi-Bayesian networks. The JavaBayes system is com-
posed of a user interface and an inference engine. The inference
engine has lhe ability to produce posterior marginalsand expec-
tations; if requested, the inference engine combines conditional
credal sets into type-l extensions and reports upper and lower
posterior envelopes or expectations. Sensitivity measures can
also be obtained from the posterior values computed by the en-
gine. More information about the JavaBayes distribution, avail-
able through the GNU-license, can be foundin the WorId-Wide-
. Web at http://www.cs.cmu.edwjavabayes.

=lim IEp[f(XQ)IE] - Eq,,Jf(XQ)IE] I
<40 f

ql(E) .= p(E) IEp[j(XQ)IE] - Eq,[f(XQ)IEJ I·

S:,

For any given credal set K(Xilpa(Xi)) , assume that a particular
density p(Xilpa(Xi)) in the set is chosen as the "base" density.
Differential changes from the base density must be captured by
S:,. In lhe expression for S:" lhe densities p(Xilpa(Xi)) are
base densities, while the "perturbation" q(Xtlpa(Xd) is an ar-
bitrary density in K(Xtlpa(X[)).

q/,.(X) = (1 - f)p(X) + fql(X)
«1- f)p(Xtlpa(XI)) + fq(Xtlpa(XI))) x
IIp(Xilpa(Xi)) .
i#[

Suppose that conditional credal sets K (Xi Ipa(Xi)) are specified
for a number of variables. Each one of these credal sets specifies
lhe possibIe variations for the corresponding conditional densi-
ties. The objective of sensitivity analysis is to determine lhe local
influence of such densitics as lhey move inside their credal sets.

To remove lhe explicit dependency on a particular
q(Xdpa(Xi)) from the sensitivity measure .S:" consider
the set K'(Xdpa(XI)) of alI possible functionsq(Xtlpa(Xd)
selected from the conditional credal sets K(Xd [pa(XI)]k)'
Then define the sensitivity measure with respect to
K'(Xdpa(Xi ) ) :

This theorem indicates that calcuIation of is straightforward.
For each vertex q(Xllpa(XI)) ofK' (Xllpa(Xd), it is necessary
. to obtain q(E) and q(XQIE) using standard Bayesian network
algorithms, and then calculate .

Following the rationale employed in Expression (2) to define sf,
it is appropriate to normalize for each q(Xtlpa(XI))' This
operation finally leads to lhe main objective of this section, a
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K(F) =[0.45,0.55). K(B) =[0.5,0.7). REFERENCES
K(LIF) = [0.55,0.65), K(DIF, B) = [0.7,0.9);
K(LIFC) = [0.02,0.08), K(DIF,BC) = [0.05,0.15),
K(HID) = [0.5,0.7), K(DIFC, B) = [0.05,0.15),
K(HlDC) = [0.1,0.5). K(DIFC,SC) = [0.65,0.75).

table lower-envelope 0.25 0.365
table upper-envelope 0 .635 0.75

Sensitivity measures can be computed with much less effort.
Suppose that a "base" Bayesian network is created by taking the
middle point of ali credal sets previously specified. For exam-
pie, take p(F) to be 0.5, p(HID) to be 0.6. Suppose also the
variable of interest is H (i.e., XQ = {H}) and the evidence is
that the variable F is true. Using JavaBayes, the sensitivity mea-
sures can be easily computed. The sensitivity measures sE and
si? are equal to zero. refiecting the fact that the evidence "sepa-
rates" the probability values from the variable of interest, Vari-
ables B and D do affect p(HIF) and display sensitivity mea-
sures sB = 0..21 and sE = 0.24. The computational effort
spent in obtaíning these measures is negligible for a network of
this size; answers are obtained instantly. In general , the sensitiv-
ity measures are produced in time that is similar to the time spent
in standard inferences, so they can be obtained with reasonable
effort in general.

6 Conclusion
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The type-l extension combining the credal sets in the network
has 1024 vertices. Inferences usualiy involve a smaller number
of vertices due to d-separation. For example, the value ofp(LIF)
. does not affeet p(HIF), because L and H are d-separated given
F. But computation of the lower envelope P(HIF) and the up-
per envelope P(HIF) still involves 512 probability measures .

. JavaBayes produces the foliowing posterior envelopes for H:

Together, the tools for sensitivity and robustness analysis devel-
oped in this paper allow the designers of intelligent systems to
properly handle imprecision in probability values. The analysis
proposed on this paper is based on closed convex sets of proba-
bility measures, which have a relatively simple semantics. Also,
sets of probability measures provide a unifying language that
can smoothly handle global (robustness) and local (sensitivity)
analysis in graphical statistical models.

Sensible strategies for rabustness and sensitivity analysis should
require moderate computational effort. Robustness analysis, due
to its global character, is certain to be more expensive than sen-
sitivity analysis, and may be prohibitively expensive in some ap-
plications. The main contribution of this paper is the develop-
ment of the sensitivity measures sf and Sf by the adaptation
of other procedures in the literature. These quantities provide
the necessary tools for an quick assessment of sensitivity, before
any comprehensive analysis is conducted in a Bayesian network.
As soon as a Bayesian network is properly tuned and analyzed,
the statistical model embodied by the network can be easily em-
ployed in automation tasks (Jensen 1996).
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Resumo: No âmbito de organização das empresas, a
globalização e os mercados comuns, além de aspectos mais
específicos relacionados aos produtos , clientes , Sistemas de
Manufatura , estrutura organizacional e etc., tem provocado ,
principalmente, nos países denominados de primeiro mundo,
algumas iniciativas para se enfrentar o desafio do século 21.
Este trabalho tem PQrfinalidade apresentar questões relativas à
manufatura ágil e, também, enfocar um novo sistema de
manufatura, denominado de sistema hol ônico de manufatura,
ainda em sua fase de conceituação e concepção. Finalmente ,
faz-se comentários sobre a importância dessa evolução e o
surgimento de um grupo de pesquisa no Brasil, que .trata desses
assuntos.

Palavras Chave: sistemas holônicos, manufatura ágil, IMS

Abstract: Globalization, common markets and aspects like
products, customers, manufacturing systems and organízational
structure have leaded to initiatives to face the next century .
This work focuses in agile manufacturing and in a new
manufacturing system , named holonic manufacturing system,
to find a response to these new initiatives. The importance of
this evolution will be commented and the appearance of a
Brazilian research group to threat these subjects will be
described .

Keywords: holonic systems, agile manufacturing, IMS

1 INTRODUÇÃO
Constata-se no contexto mundial a ocorrência de enormes
transformações originadas por uma série de fatos: a ascensão
das telecomunicações, o desenvolvimento da informática e o
surgimento de novas tecnologias, dentre outros. TAPSCOTT
(1995) deixa claro essas transformações quando apresenta a era
da economia digital, que vai requerer mudanças de visões e de
comportamentos para o gerenciamento dos negócios, Estes
fatos contribuíram para o aparecimento de uma nova ordem
mundial: a globalização da economia. Desta forma, as
empresas passam a concorrer cada vez mais no mercado
internacional e para manterem uma posição competitiva
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sustentável, é necessário que estas se transformem e aprendam
com as mudanças.

No âmbito de organização das empresas, a globalização e os
mercados comuns, além de aspectos mais específicos
relacionados aos produtos , clientes, Sistemas de Manufatura,
estrutura organizacional e etc., tem provocado, principalmente,
nos países denominados de primeiro mundo, algumas
iniciativas para se enfrentar o desafio do século 21.
Infelizmente, no Brasil, pouca discussão e iniciativas estão
sendo produzidas para se enfrentar o novo século que está
prestes a se iniciar.

Este trabalho tem por finalidade apresentar questões relativas à
manufatura ágil e, também, enfocar um novo sistema de
manufatura, denominado de sistema holônico de manufatura,
ainda em sua fase de concepção. Finalmente, ' faz-se
comentários sobre a importância dessa evolução e o surgimento
de grupo de pesquisa no Brasil, que trata desses assuntos.

2 MANUFATURA ÁGIL
o paradigma tradicional enfoca um alto volume de produção e
uma baixa variedade de produtos, mas as tendências mostram
que esse enfoque está desaparecendo, pois os consumidores
estão desenvolvendo uma nova postura, através de exigências
que mudam as características do mercado. Uma resposta a essa
exigência é a fragmentação do mercado, levando a
customização em massa (produtos necessitam sei' fabricados
para atender requisitos particulares do consumidor, com
custos similares à produção em massa - GOULD,1997), na
qual o sistema tradicional de produção em massa é exigido ao
máximo para prover soluções individualizadas/únicas ao
segmento específico de mercado (ESMAIL & SAGGU,1997).
Em função do exposto OWEN & KRUSE (1997) ,apresentam
uma definição para a manufatura ágil: .

"Manufatura ágil é a habilidade de uma empresa de
administrar a mudança, no imprevisível mundo do
comércio e da indústria e, sobreviver no mercado que
demanda uma rápida resposta às inesperadas



assimilar facilmente campos/especialidade/competidor de
experiência (field experience) e inovações tecnológicas;

desenvolver projetos de produtos;

utilizar sistema de produção reprograrnável, reconfigurável
e continuamente mutável;

produzir sob encomenda e não para estoque.ou venda;

Essas novas gerações de sistemas holônicos serão providos de
flexibilidade, agilidade e robustez necessárias para a entrega
rápida de produtos manufaturados aos clientes no mercado
competitivo global (Van Leeuwen & Norrie 1997). Franco e
Batocchio (1999 a, b.c) tem se envolvidos na discussão e
desenvolvimento de conceitos, características e arquitetura dos
sistemas holônicos de manufatura com a finalidade de gerar
conhecimento e, posteriormente, disseminá-los junto aos meios
acadêmico e empresarial nacionais.

3 SISTEMAHOlÔNICO DE MANUFATURA

Figura 1 A evolução dos sistemas de manufatura, suas
características para agilidade (GOULD, 1997) .

Em função do contexto mencionado anteriormente, sistemas
integrados de manufatura com suas redes interconectadas em
células flexíveis de manufatura, já estão se tomando obsoletos
e serão gradualmente abandonados (Van Leeuwen & Norrie
1997). Esses mesmos autores afirmam que: "A próxima
geração de sistemas (inteligentes) de manufatura formarão
efetivamente, de forma distribuída, fábricas virtuais
reconfiguráveis, nos quais módulos humanos (pessoas),
máquinas e programas se interagem em grupos virtuais,
formados dinamicamente. Tais sistemas podem ser modelados
como inteligentes, autônomos e de elementos cooperativos, os .
quais formam sistemas reconfiguráveis, extensivos e
gradativos. O nome dado a esses elementos são "holons" e
esses sistemas dinâmicos de "holonic manufacturing systems"
(sistemas holônicos de manufatura)".

As empresas de manufatura do novo século deverão atender as
seguintes questões(Esmail & Saggu 1996):

•
• disponibilizar totalmente novos produtos de forma rápida;

•
•

•
• basear sua programação da produção em projeções do

mercado;

• ter produtos que possam ser facilmente reconfigurados ou
aprimorado s (upgraded);
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nas demandas do consumidor, nos desafios Esse modelo irá variar para diferentes tipos de organização
competitivos e nas rupturas tecnológicas". mas ele provavelmente conterá um número de elementos

genéricos . Agilidade é um basta sobre velhos caminhos que
estão fazendo coisas que não são mais apropriadas, mudando
padrões de operação tradicional . O desafio é descobrir o que é
apropriado para Grã-Bretanha (UK) e que nível as pessoas
terão de conduzir a implementação da agilidade nas
companhias de manufatura". .

pessoas: qualificação (habilidade de conhecimento) e
pessoas com empowerment;

organização: estrutura ' de administração inovadora e
organizacional;

Nesse cenário, são colocados desafios ao sistema de
manufatura, já que necessita atender os consumidores em
diferentes mercados, sem prejuízo do custo e de lead time.
Então, segundo ESMAIL & SAGGU (1996), uma empresa ágil
irá requerer processos de manufatura capacitados a explorar as
oportunidades num clima de incerteza, imprevisível e em
condições de mercado altamente turbulentos.

Como enfocado anteriormente, a empresa ágil ' deverá ter
capacidade para reagir rapidamente à mudança no ambiente.
No entanto, nota-se que as características de problemas que a
empresa deve enfrentar são muito distintas, quando se
. considera dois importantes ambientes: externo e interno.
Discutindo essa questão OWEN & KRUSE (1997), apresentam
dois conceitos que são: agilidade interna e agilidade externa. A
agilidade interna irá envolver aspectos relativos a:
desenvolvimento de produtos, processos e tecnologia, métodos
de gerenciamento da manufatura, recursos humanos, sistema de
informações, etc. A agilidade externa terá' o foco no
concorrente, nos parceiros, nos consumidores, na legislação
(meio ambiente, contribuições), nos aspectos internacionais
(acordos comerciais, tarifas e barreiras), etc. Nota-se, então,
que o ambiente tem diversas dimensões e requer competências
da empresa para poder exercer a sua agilidade . Por exemplo,
para o desenvolvimento de um planejamento estratégico da
empresa que apontará os rumos por onde a empresa poderá se
consolidar, uma análise do ambiente é um importante aspecto a
ser considerado para se detectar as tendências, ameaças e
oportunidades, pontos fortes e fracos de uma organização
(Certo & Peter, 1993).

Na figura 1, extraída de GOULD (997), pode-se ver, para
diferentes sistemas de manufatura, as características de cada
um e a evolução para a agilidade. Segundo GOULD (1997), "a
manufatura ágil se diferencia conceitualmente da manufatura
enxuta (/ean manufacturingy e requer diferente estilo de
operação e de estrutura organizacional; além disso, a
manufatura enxuta tem sido mais recentemente empregada
quase como uma desculpa para a reestruturação (downsizing) e
deixou algumas companhias sem um braço ou uma perna. Tal
extrema interpretação, colocou-as numa posição muito
vulnerável, quando o negócio expande ou o mercado muda".
KIDD . (1994) ,. afirma que: "manufatura ágil pode ser
considerada como uma estrutura dentro da qual cada
companhia pode desenvolver suas próprias estratégias de
negócios e de produtos". Para se atingir a manufatura ágil, a
empresa deve enfocar as funções e intcrrelações entre (e
dentre) seus três recursos primários (KIDD,1994):

•

•

• tecnologia: tecnologia flexível e inteligente, adaptada em
função das pessoas.

Finalmente, para que uma empresa se torne ágil, ela deverá
realizar mudanças em sua cultura, em sua prática de negócio e
nas relações com as demais .empresas ao redor do mundo.
GOULD (1997), analisando as empresas da Grã- Bretanha
(UK), afirma que: "Com agilidade ocorrerá uma transformação
do modelo tradicional para um modelo que está emergindo.
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• poder produzir uma unidade de cada 10.000 diferentes
configu rações de um 'produto com o mesmo custo de
10.000 unidades de um módulo;

• financeiramente, focar preferencialmente ganhos de longo
prazo do que em performance de curto prazo, onde custos
não aparentes são amortizados.

Analisando essas características, nota-se claramente uma
mudança radical de paradigma nas condições em que o sistema
de manufatura será submetido e, fatalmente , uma empresa que
não consiga atender esse novo cenário perderá competitividade
e deixará de existir. O sistema holônico de manufatura vem
com o objetivo de ser o sistema capaz de atender as questões
colocadas acima.

4 DISCUSSÃO - MANUFATURA ÁGil X
SISTEMA HOlÔNICO DE MANUFATURA

Uma primeira questão a ser enfocada é que não há
incompatibilidades entre os sistema de manufatura ágil e o
sistema holônico de manufatura. Importantes características da
manufatura ágil estarão sendo incorporadas ao sistema
holônico de manufatura , bem como , outras características
positivas de outros sistemas de manufatura (por exemplo :
estrutura simpli ficada e enxuta, emprego de sistemas
automatizados de informaç ão, versat ilidade, etc). Analisando-
se dezenas de casos citados por Goldman et aI. (1995),
constata-se que algumas características da manufatura ágil não
tem a amplitude do sistema holônicos. Este último pode ser
considerado como num nível mais elevado do que a manfatura
ágil, sendo o estado da arte na área de sistemas de manufatura.

Outra quest ão a ser realçada é que cada empresa em função de
sua missão e objetivos, de seu mercado de atuação, de seus
produtos e outras questões relevantes, deverá encontrar o
sistema de manufatura mais adequado ao seu negócio. No
entanto , aquela empresa que tem como foco o mercado
competitivo e globalizado deverá estar adotando sistemas cada
vez mais ágeis e poderosos, pernútindo vantagens competitivas
frente aos seus concorrentes. Desta forma, esta empresa estará
certamente migrando do sistema de manufatura ágil para o
sistema holônico, já que este deverá ser mais adequado ao
contexto do século 21. No atual estágio de desenvolvimento do
sistema holônico de manufatura, torna-se muito difícil precisar
quando este estará disponibilizado para sua plena utilização.
No entanto, como pode ser constatado no site do !MS (1999) ,
importantes empresas, universidades e governos dos países
desenvolvidos estão com grandes investimentos no programa
!MS e isto dará a eles domínio dos conhecimentos das
tecnologias e de técnicas a serem utilizadas nos sistemas
holônicos de manufatura .

No atual estágio da maioria das empresas nacionais, a
manufatura ágil ainda é um nível a ser alcançado, mas deve
ficar claro que o "gap" frente as corporações multinacionais
poderão se tornar ainda maiores se houver uma demora
sensível nas mudanças rumo ao sistema de manufatura do
século 21.

5 IMPLEMENTAÇÃO DE HMS
Como já foi destacado neste trabalho , o HMS é sem dúvidas
uma inovaç ão. Por seu recente desenvolvimento e pela forma
como a propriedade das informações foi imposta pelo lMS

261

lnternational (programa do qual surgiu o projeto do HMS ), fica
difícil que casos práticos de implementação sejam encontrados.
No entanto, alguns exemplos podem ser encontrados, apoiando.

Ao ser criado o projeto do HMS, foi estabelecido o
desenvolvimento de um benchma rk para comparar um sistema
de controle baseado em conceitos holônicos com sistemas de
controle tradicionais (hierárquicos e heterárquicos). A partir de
um projeto de pesquisa de um ano, foi possível mostrar o
potêncial desses novos novos sistemas [!MS, 1999] . Ainda
naquele tempo , mesmo que com bons resultados obtidos nos
critérios agilidade, autonom ia, flexibilidade, robustez e
cooperação, os sistemas holônicos ainda se mostravam
extremamente complexos e caros.

Figura 2 • Protótipo de um sistema de teste da
K.U.LeuvenIPMA para pesquisa de manufatura holônica
[Bongaerts, 1999]

Mas essa não foi a primeira implementação de conceitos
holônicos. Concomitantemente com a formação do HMS, já
eram criadas aplicações de sistemas holônicos em redes . de
informação. lida & Chugo (1993) introduziu um sistema de
roteadores de rede B-ISDN baseado nos conceitos holônicos.
Com esse, foram obtidos índices de performance que
viabilizaram a implementação desses sistemas.

Mais recentemente, Toh et aI. (1998) desenvolveu uma
ferramenta CASE (Computer Aided Software Engineering)
para ajudar no desenvolvimento de sistemas de informação
holônico (Hl â) para pequenas e médias empresas (SMEs).
Com esse trabalho, foi desenvolvido e implementado um
método simples para modelagem do sistema de negócio e
especific ação dos componentes necessários para a rede.
Através dos excelentes resultados obtidos e da forma como
esse sistema alvancou diferenciais de eficiência, o ms se
mostrou uma poderosa prática .

Analisando-se os casos estudados e apresentados, pode-se
observar que, mesmo que os conceitos dos sistemas holônico s
sejam complexo, idéias simples e de fácil implementação
podem ser obtidas. Essa é a tendência que deve ser seguida nos
futuros desenvolvimentos
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Neste trabalho destacou-se os sistemas de manufatura ágil,
como um sistema a ser utilizado por muitas empresas
nacionais, as quais terão ganho competitivo com tal sistema .
No entanto, já está em desenvolvimento um novo sistema de
manufatura, denominado de sistema holônico de manufatura
(HMS - holonic manufacturing system), o qual deverá ser o
sistema de manufatura capaz de atender as necessidades
mercadológicas do século 21. Num ambiente competitivo
globalizado, a demora para a migração de sistemas
convencionais ou flexíveis para sistemas ágeis, poderá levar as
empresas nacionais a perderem competitiv idade e com isso um
aumento no "gap" frente as empresas multinac ionais. Este
fato, tornar-se-á mais dramático ainda, se as empresas
multinacionais tornarem-se usuárias dos sistemas holônicos de
manufatura e as empresas nacionais estiverem ainda num
estágio anterior à manufatura ágil.
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sistema de informação, de layout, de logística e outras
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vitais. Como um exemplo de atitude frente a esses desafios, o
GPHMS tem se enriquecido com a inclusão de novos
pesquisadores e de forma incisiva e consciente, seus trabalhos
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Resumo: A necessidade de empresas cada vez mais ágeis para
atender às necessidades dos clientes força o desenvolvimento
de novos sistemas de manufatura. Os sistemas tradicionais se
tomam obsoletos a medida que não apresentam diferenciais
competitivos para as empresas que os aplicam. Este trabalho
defende o desenvolvimento de elementos autônomos,
cooperativos e inteligentes, que interagem dinamicamente
formando sistemas reconfiguráveis. Esses são os Sistemas
Holônicos de Manufatura (HMS), cujos conceitos básicos serão
aqui revisados. Com isso, pretende-se criar uma base para
novos desenvolvimentos , uma vez que se esteja conscientizado
da importância de participar do processo de busca do sistema
de manufatura do século·21.

Palavras Chaves: Sistema Holônico de Manufatura,
Manufatura Inteligente, Manufatura Ágil

Abstract: The necessity of an even more agile enterprise that
attends to the customers' needs aims to new manufacturing
systems development. Traditional systems became obsolete
once they are no more competitive differentials. This work
defends the development of autonomous, cooperative and
intelligent elements, that internet dynamically building a
reconfigurable system. This is the Holonic Manufacturing
System (HMS) and its basic concepts will be reviewed in this
paper. It intends to be the foundations of new developments,
once the importance of the participation in the next century
manufacturing system searching process is presented.

Keywords: Holonic Manufacturing System, Intelligent
Manufacturing, Agile Manufacturing

1 INTRODUÇÃO
São muitas as mudanças que empresas dos mais diversos
setores têm enfrentado nos últimos anos. Fatores como
mercados dinâmicos, necessidade de lotes menores e aumento
dos pedidos de produtos customizados estão tomando os
tradicionais sistemas de manufatura obsoletos. De acordo com
Van Leeuwen & Norrie (1997), os modernos sistemas de
manufatura deverão ser reconfiguráveis, baseados módulos
autônomos e inteligentes que se interagem dinamicamente para
responder às necessidades descritas acima.

Fica claro que várias das tecnologias atuais se tomam
incapazes frente a esses requisitos. Assim esforços se fazem
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necessários para busca de novas estruturas. Surgem, com isso,
iniciativas 'para se encontrar o que poderá significar o sistema
de manufatura do século 21, ainda que boa parte desses
esforços vêm sendo realizados pelos antes denominados países
desenvolvidos.

Embora pouco comentado no Brasil, uma dessas iniciativas é o
programa chamado de IMS International, que envolve o
Canadá, Estados Unidos, Japão, Austrália, Suíça e os países da
União Européia. Esse é apoiado pelos governos dos países
participantes, formando-se ações conjuntas envolvendo, ainda,
empresas e universidades. Sua importância pode ser notada
observando-se os investimentos que estão sendo feitos, o que o
toma o maior programa de pesquisa em manufatura já lançado
[IMS, 1999].

Existem vários projetos que fazem parte do IMS International.
Um desses é o Sistema Holônico de Manufatura (HMS), que
desenvolve sistemas de manufatura através da integração de
unidadesmodulares altamente flexíveis, ágeis e reusáveis. Esse
sistema será construído a partir de módulos autônomos,
cooperativos e inteligentes, capazes de se reconfigurar
automaticamente em resposta a novas demandas e/ou
componentes. O objetivo do HMS a longo prazo é desenvolver
sistemas flexíveis e adaptativos para manufatura, equivalentes
às tecnologias "plug and ptay" dos novos sistemas
computacionais. Essa geração de sistemas de manufatura
formará fábricas distribuídas, reconfiguráveis e virtuais, nas
quais homem, máquina e computador formarão blocos
dinâmicos [HMS, 1999).

A partir de tiradas sobre a função dos países que
ficarem a margem desse processo de desenvolvimento, em
1998 formou-se no Brasil o Grupo de Pesquisa em HMS
[GPHMS, 1999). Trata-se de um grupo de pesquisa que visa
investigar e traduzir para a realidade brasileira os conceitos
desenvolvidos pelos grupos internacionais. Esse pretende
abranger vários pontos abordados pelo HMS, indo desde a
definição de uma arquitetura básica de referência para o
modelo brasileiro até aspectos de necessidades de novas
tecnologias.

Este trabalho faz uma revisão de alguns conceitos básicos
relativos ao HMS. Inicialmente, será feita uma revisão
bibliográfica mostrando algumas dos principais trabalhos
publicados sobre o assunto, incluindo alguns dos trabalhos do
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GPHMs'. Em seguida, os conceitos serão revisados, mostrando
uma base -para trabalhos futuros . -

2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
Pode-se dizer que as pesquisas sobre HMS surgiram ainda na
década de 60 quando Koestler (1967) introduziu o termo
'holon' para descrever partes que se comportam como 'todos'.
A partir disso, Koestler pôde modelar organizações tão
complexas quanto as culturas biológicas. São estudos dos
campos da evolução e psicologia que uma vez tomados pelo
projeto do HMS [Van Leeuwen & Norrie, 1997], proveram
bases sólidas para o desenvolvimento de modernos sistemas de
manufatura.

A comprovação da eficiência dos princípios holônicos
aplicados a sistemas de manufatura foi mostrada por
Valckenaers et aI. (1994a), que iniciou o desenvolvimento de
um sistema piloto no qual foi feito um estudo de benchmarking
comparando um sistema holônico com outros hierárquicos e
heterárquicos. Os resultados desse estudo foram apresentados
em [Valckenaers et aI. 1994b].

Uma vez consolidados seus conceitos básicos, muitos outros
trabalhos surgiram, destacando-se os da PMA Division da
Katholieke Universiteit Leuven na Bégica. Wyns et aI. (1996)
apresentaram uma arquitetura de referência que uma vez
desenvolvida por Van Brussel et aI. (\997), ficou conhecida
como PROSA. Bongaerts et a\. (1997) mostram como se dá
programação de recursos num sistema holônico . Valckenaers et
a\. (1998) mostram o desenvolvimento de um sistema de
controle baseado nos conceitos holônicos .

Ainda que estudando esses trabalhos, continua obscura a
visualização do sistema holônico como um sistema de
manufatura. Para ajudar a compreender melhor a relação de
elementos levando a um sistema funcional, Wyns & Langer
(\998) descreveram esse sistema de uma maneira singular,
onde técnicas textuais , em IDEFO e orientadas a objeto
formaram um ambiente de análise completo.

Motivado por esses trabalhos, o GPHMS vêm submetendo
trabalhos pioneiros no Brasil. Franco & Batocchio (1999a)
trata da utilização de um ambiente de projeto baseado em
axiomas para que o foco nos princípios holônicos básicos seja
mantido durante todo o projeto de um sistema de manufatura.
Franco & Batocchio (1999b) propõe o desenvolvimento de um
sistema de informação baseado nos conceitos holônicos para
que se alcançar um diferencial competitivo para pequenas e
médias empresas.

Deve-se destacar que muitos dos desenvolvimentos do HMS
não são disponibilizados para sociedade, uma vez que os
acordos que formam todos projetos do IMS International
prevêem a propriedade tecnológica para os participantes do
programa.

3 OS SISTEMAS HOlÔNICOS
As mudanças que estão ocorrendo na sociedade, quer nas
questões relativas ao mercado (redução do ciclo de vida dos
produtos, aumento na demanda de produtos personalizados,
preços competitivos, qualidade assegurada), quer nas questões
ambientais (preservação do meio ambiente, redução da
poluição) e sociais (aumento da longevidade, necessidade de
melhoria no padrão de vida, redução da violência) são um
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desafio constante para os dirigentes (atuais e futuros) dos
países e das organizações (empresas, universidades,
associações, sindicatos e etc.). No caso particular das empresas
e de seus sistemas de manufatura, essas mudanças provocam
uma série de problemas, que podem resultar em perda de
produtividade e de eficiência e aumentam os custos de
produtos e/ou serviços. Como reflexos para as empresas, têm-
se a perda de competitividade e, então, surgem as dificuldades
para se manter no mercado .

Hoje em dia, sistemas integrados de manufatura com suas redes
interconectadas em células flexíveis de manufatura, já estão se
tornando obsoletos e serão gradualmente abandonados,
conforme descrito por Van Leeuwen & Norrie (1997). Esses
mesmos autores afirmam que: "A próxima geração de sistemas
(inteligentes) de manufatura formarão efetivamente, de forma
distribuída, fábricas virtuais reconfiguráveis, nos quais
módulos humanos (pessoas), máquinas e programas se
interagem. em grupos virtuais, formados dinamicamente. Tais
sistemas podem ser modelados como inteligentes, autônomos e
de elementos cooperativos, os quais formam sistemas
reconfiguráveis, extensivos e gradativos".

Com a finalidade de desenvolver tal sistema, algumas
iniciativas vêm sendo tomadas por alguns governos, empresas
e centros de pesquisa. Recentemente, uma dessas iniciativas,
cujos reflexos serão aferidos no futuro próximo, é o
denominado "Consórcio dos Países Ricos para o século 21",
que pretende levantar novas luzes sobre o que se fazer para se
tornar competitivo no próximo século. Os governos da
Austrália, Canadá, Japão e Estados Unidos da América
acordaram nos termos referidos e, em 1995, o Internacional
Consórcio de IMS (Intelligent Manufacturing Systems -
Sistemas de Manufatura Inteligentes) foi sediado no Canadá
para gerenciar e direcionar as suas operações. O Internacional
Consórcio de IMS compreende uma pequena secretaria
suportando um Comitê Diretor Internacional que capta recursos
de todos os participantes da região. O governo da Suíça uniu-se
também a esse consórcio e, em dezembro de 1996, o
Parlamento Europeu aprovou o acordo de participação e essa
decisão foi homologada pelo Conselho Europeu.

O Internacional Consórcio de IMS [IMS, 1999] está apoiando o
desenvolvimento do Sistema Holônico de Manufatura (HMS),
que será o sistema de manufatura do século 21. O HMS é um
projeto internacional, industrialmente dirigido para a
sistematização e padronização, pesquisa, desenvolvimento pré-
competitivo, desdobramento e suporte de arquiteturas e
tecnologias para ser um sistema aberto, distribuído, inteligente,
autônomo e cooperativo em sua essência global. Essas novas
gerações de sistemas holônicos serão providos de flexibilidade,
agilidade e robustez necessárias para a entrega rápida de
produtos manufaturados aos clientes' no mercado competitivo
global [Van Leeuwen & Norrie 1997].

As estruturas de controle da maioria dos sistemas de
manufatura atuais são construídas de acordo com uma
hierarquia de vários níveis. Cada um desses níveis possui seus
próprios sinais de entrada e saída e conexões, formando um
sistema global. Assim, esse sistema se torna rígido. O HMS
propõe uma arquitetura para sistemas de manufatura altamente
descentralizados, construída por elementos modulares semi
padronizados, autônomos, cooperativos e inteligentes.
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3.1 Holons e holarqulas
A noção de sistemas holônicos foi introduzida inicialmente por
Koestler (1967), o qual fez estudos nos campos da evolução e
psicologia que se estendem a várias organizações sociais. Esses
foram tomados como referência para o desenvolvimento do
HMS, sendo seus conceitos aplicados na busca de novos
sistemas de manufatura.

Segundo os estudos de Koestler, organizações complexas, com
um certo grau de coerência e estabilidade, são compostas por
estruturas intermediárias e estáveis dispostas numa série de
níveis. Uma propriedade fundamental dessas estruturas
intermediárias foi chamada por Koestle r de efeito de Janus:
"essas estruturas intermed iárias foram descritas como 'todos'
assertivos .ou auto contidos e, ao mesmo tempo, 'partes'
integrativas e dependentes dentro de uma hierarquia mais
expansiva". Para descrever os nós numa estrutura hierárquica
caracterizados pelo efeito de Janus, K.oestler introduziu o termo
'holon'. Outro termo introduzido por Koestler foi holarquia, a
qual representa o sistema formado por holons cooperativos ,
organizados de tal forma que estabeleçam ambientes
operacionais e interfaces externas.

Finalmente, Koestle r define. ·uma holarquia como uma
hierarquia de holon auto regulados que funcionam como
"todos" autônomos em supra ordenação de suas partes e, ao
mesmo tempo, como partes dependentes em subordinação de
controles em níveis mais elevados e em coordenação com o
ambiente local.

3.2 Hierarquias, heterarquias e holarquias:
uma comparação

Com o propósito de comparar o sistema holônico com outros
sistemas, Valckenaers et aI. (1994b) mostraram o resultado do
estudo de caso proposto em Valckenaer et aI. (1994a). Nesse,
eles aplicam os princípios dos sistemas holônicos no controle
de um sistema integrado por computador. Para isso, são criados
três cenários, conforme será visto a seguir, onde um sistema
deverá cumprir ordens de produção. Um programador faz o
seqüenciamento das tarefas, mas condições não previsíveis ,
como paradas de equipamentos, faz com que cada controle se
comporte de maneira diferente.

Controle hierárquico: nesse sistema, as tarefas são seguidas
seqüencialmente, conforme prescrito pelo programador .
Quando necessário, o sistema de controle espera pela liberação
de recursos necessários ou pelo restabelecimento do sistema
·através da intervenção de um operador. .

Controle heterárquico: esse sistema segue apenas as ordens
de produção , ignorando qualquer outro programa como o
seqüenciamento indicado pelo programador. Cada estação
controla suas atividades de produção de forma independente.
Assim, esse irá seqüenciar suas próprias atividades de modo a
aumentar sua eficiência isoladamente. É um sistema
extremamente simples; autônomo mas não cooperativo.

Controle holárquico: esse sistema coopera com o
programador. Considera a programação inicial como sugestão,
a qual será seguida a princípio. No entanto, quando a
programação sugerida se toma inviável , como no caso das
paradas das máquinas, o controle holônico autonomamente
adapta sua programação a situação encontrada, retornando as
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informações ao programador. Esse é um sistema autônomo e
cooperativo.

Enquanto o sistema hierárquico espera pelo sistema de
manufatura, o sistema holárquico utilizará a disponibilidade de
outros equipamentos ou processos alternativos. Da mesma
forma, o sistema holárquico sistematizará a informação gerada
pelo programador para tomar melhores decisões a nível global
do que os ortodoxos sistemas heterárquicos.

4 SISTEMAS HOlÔNICOS DE
MANUFATURA

A tarefa do consórcio de .HMS é de traduzir os conceitos que
Koestler desenvolveu para organizações sociais e organismos
vivos num conjunto de conceitos apropriados para as indústrias
manufatureiras . O objetivo é o de levar para a manufatura os
benefícios que organizações hol ônicas dão a esses sistemas,
isto é, estabilidade diante de distúrbios , adaptabilidade . e
flexibilidade diante de mudanças e autilização eficiente dos
recursos disponíveis.

O conceito-chave para o desenvolvimento dos sistemas
holônicos de manufatura envolve os seguintes termos [Van
Leeuwen & Norie, 1997]:

holon: um conjunto de sistemas de manufatura autônomo e
cooperativo para a transformação, transporte, armazenagem
c/ou validação de informação e objetos físicos. O holon
consiste de uma parte da .informação em processamento e, às
vezes, uma parte do processamento físico. Um holon pode
formar/ser parte de um outro holon. Na figura I, vê-se o
modelo genérico de atividade para um holon. Nota-se que a
informação flui através e entre os componentes internos do
holon. O termo holon descreve a unidade e é derivado do grego
"holos", significando todo, inteiro, completo, e o sufixo "on",
que denota a partícula (como o neutron).

cooper9?'J .V Controla

BoBCoopera GNF 98

Figura 1-Exemplo de uma holarquia

Autonomia: a capacidade de uma entidade de criar e controlar
a execução de seus próprios planos e/ou estratégias.

Cooperação: o processo pelo qual um conjunto de entidades
desenvolvem mutualmente planos exeqüíveis e os executam.

Holarquia (holarchy): um sistema de holons que podem
cooperar para alcançar uma meta ou um objetivo. As
holarquiasdefinem as regras básicas para a cooperação entre os
holons, e, assim, limitam suas autonomias.

Sistema Holônico de Manufatura (Holonic Manufacturing
System - HMS): uma holarquia que integra uma completa
gama de atividades de manufatura, de emissão de ordens



GNF98
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o que não se pode prever é qual será a posição daqueles que
ficarem às margens desse processo de desenvolvimento. As
perspectivas não são boas. Assim, esforços como os do
GPHMSse tomam válidos e devem ser seguidos por outros.
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O HMS mostra um potencial grande, que, se desenvolvido,
pode levar a vantagens para aqueles possuírem seu
conhecimento. Para isso, fica clara a necessidade de maiores
pesquisas. Deverão surgir novos conceitos, sistemas e
tecnologias, que introduzirão autonomia, cooperação e
inteligência às fábricas.. .

Este trabalho mostra a importância de se obter diferenciais
competitivos para que se garanta a sobrevivência no próximo
século. De acordo com os investimentos que vêm sendo feitos
por alguns países, fica clara a necessidade de se desenvolver
novos sistemas de manufatura.

5 CONCLUSÕES

Figura 2 - Sistema holônico de manufatura
[adaptado de Wyns & Langer, 1998]
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através do projeto, produção e marketing, formando a empresa recursos, fazendo reservas de recursos, monitorando o
de manufatura ágil. progresso de execução, interrompendoprocessos, etc.

De acordo com Bongaerts et al. (1996), um sistema holônico de
manufatura consiste de três tipos básicos de holons: holons de
recurso, holons de produto e holons de pedido, conforme visto
na figura 2. Esses são derivados da existência de três áreas de
interesse: recursos, aspectos tecnol6gicos relacionados a
produto e processo e logística (demandas e datas de entrega).

Holon de recurso: contém uma parte física, os recursos de
produção do sistema de manufatura, e . uma parte de
informações de processo que controlam os recursos. Oferece
capacidade e funcionalidade ao holons que o cercam. Possui a
habilidade de alocar os recursos e os conhecimentos de
produção, organizando, controlando e usando esses recursos
para gerarem produção. Um holon de recurso é uma abstração
de meios de produção como fábricas, máquinas e matéria
prima. Em contraste com as arquiteturas de controle de chão de
fábrica, o HMS não separa o sistema de manufatura de seu
sistema de controle.

Holon de produto: compreende os conhecimentos de produtos
e processos para garantir a produção correta do produto com
qualidade suficiente. Um holon de produto contém informações
consistentes e atualizadas do ciclo de vida do produto,
necessidades dos clientes, projeto, planejamento de processo,
contas de materiais, procedimentos para assegurar a qualidade,
etc. Ele contém o "modelo de produto" do tipo de produto, e
não o "estado do modelo de produto" de um produto sendo
produzido. Esse holon serve de informante para os outros
holons do sistema. O holon de produto inclui a funcionalidade
que é tradicionalmente coberta pelo projeto, planejamento de
processo e qualidade assegurada do produto.

Holon de pedido: representa uma tarefa dentro do sistema de
manufatura. O holon de ordem é responsável por executar o
trabalho designado corretamente e no prazo. Esse administra o
produto sendo produzido, o modelo de estado do produto e
todas as informações logísticas.relacionadas ao processo. Deve
representar os pedidos dos clientes, ordens de produtos para
estoque, pedidos de protõtípos, ordens para manter e reparar
recursos, etc. Em geral, o holon de pedido pode ser
considerado .como a peça que possui um comportamento de
controle que administra a fábrica.

Como pode ser visto na figura 2, esses três tipos de holons
trocam conhecimentos sobre o sistema de manufatura,
formando-se, assim, linhas de troca de informações.

Conhecimento de processo: são as informações relacionadas a
como executar um certo processo num certo recurso. É o
conhecimento sobre as capacidades do recurso, quais processos
esse pode realizar; os parâmetros, a qualidade e as alternativas
desses processos, etc.
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SISTEMATIZAÇÃO DO PLANEJAMENTO DA FIXAÇÃO DE PEÇAS VISANDO
A SUA AUTOMAÇÃO

Marcos Aurélio de Souza
Escola Federal de Engenharia de Itajubá

Departamento de Produção
Av. BPS 1303, Itajubá MG CEP 37500-000

e-mail : aurelio@iem.efei.br

Abstract: In this work a study regarding the fixture planning
of parts machining is made and this task aims to systematize its
execution. The main objective of this systematization is to
produce conditions for automation of the fixture planning. It is
emphasized that this systematization differs from the existing
ones in exploring ao interrelation between the planning
activities of the fixture planning and the process planning. The
final result of lhe proposed systematization is .a task
framework, which accomplished in a methodical manner leads
to an efficient scheme of parts fixation in machining
operations. The developments are made considering the
domain of application a milling of prismatic parts in machines
with three axes. Finally lhe developed systematization is
applied in a part representative of this field of action and the
results obtained in this application are show.

1 INTRODUÇÃO
Pode-se definir o planejamento da fixação, como sendo a
determinação sistemática de todos os requisitos necessários
para a correta orientação, sustentação e imobilização de uma
determinada peça, de forma a possibilitar a execução de
operações de fabricação com qualidade e da forma mais
econômica possível. Tradicionalmente, este tem sido realizado
através da experiência pessoal do planejador, que "lançando
mão de um formalismo muito particular, elabora o processo de
fabricação da peça e ao mesmo tempo o planejamento da
fixação. No contexto da indústria, o planejamento da fixação
faz parte de uma atividade maior, o planejamento do processo,
que constitui o elo entre o projeto e a fabricação. Apesar desta
função estratégica, o planejamento da fixação ainda não se
encontra adequadamente sistematizado e mesmo a preocupação
com esta sistematização é recente e iniciou-se por volta do final
da década de 70, com um grande volume de trabalhos sendo
publicados na segunda metade da década de 80. Isto se explica
principalmente pelo fato de que por muito tempo o modelo de
produção utilizado era o de "produção em grandes lotes. Mas
esta realidade mudou a partir do final dos anos 70, e atualmente
a maioria dos lotes são de poucas centenas (ver por exemplo
GANDHI; THOMPSON (1989) e KOCH (1989a, 1989b».

Muitos trabalhos já foram .desenvolvidos com respeito ao
planejamento da fixação, mas a maioria deles assumem que a
" posição da peça e de cada componente do dispositivo de
fixação já tenha sido definidos pelo operador. Os sistemas
propostos, proporcionam somente um suporte na escolha dos
elementos de fixação (por exemplo NEE et al,85 e
MARKUS,89), ou na análise das forças ou deformações na
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peça a ser fixada ( (CUTKOSKY et ai, HAYNES et al,87 e
MENASSA et al,91). Existem trabalhos que abordaram o
planejamento da fixação num contexto mais amplo. Mas
muitos destes impuseram grandes restrições com respeito ao
universo de objetos a serem fixados. ENGLEBERT et al,88,
por exemplo, considerou somente a usinagem de placas planas.
Somente poucos autores mostraram propostas com reais
possibilidades de aplicação. É o caso de SAKURAI,90 e
CHANG,C.H,92 que serão mencionados mais adiante. Mas
mesmo estes, não chegaram a apresentar um desenvolvimento
completo.

Nesse contexto, este trabalho vem apresentar uma proposta de
sistematização efetiva do planejamento da fixação. Tal
sistematização é essencial para a definição de uma metodologia
para um planejamento -eficiente e preciso da fixação. A
sistematização é por outro lado um passo fundamental para a
automação do planejamento da fixação e contribuirá na
automação do planejamento de processo uma vez que o
planejamento da fixação é parte do planejamento de processo.
A nova sistematização do planejamento da fixação a ser
apresentada neste trabalho terá ênfase na interação das
atividades de planejamento da fixação com outras atividades do
planejamento de processo.

Para simplificar o problema, os desenvolvimentos serão
realizados considerando o domínio da aplicação para peças
prismáticas obtidas em fresadoras com 3 eixos. Mesmo com
esta restrição, um universo de aproximadamente 54% das peças
usinadas usuais ainda continua sendo coberto (HANADA et
al,95). E por outro lado, com o propósito de organizar o
problema, o planejamento da fixação será abordado em dois
níveis. Um nível de macro aspectos, que trata da definição da
posição e orientação das peças, das regiões da peça que podem
ser acessadas pela ferramenta de corte e as remoções de
material que devem ocorrer. E um segundo nível, de micro
aspectos, que trata da definição dos acessórios a serem
utilizados, as suas posições na montagem, os pontos de fixação
e as forças de fixação.

2 OS MACROS ASPECTOS DO
PLANEJAMENTO DA FIXAÇÃO

A configuração da fixação afeta a seqüência de remoção de
material e vice versa. Este aspecto foi considerado por dois
autores: SAKURAI,90 e CHANG,C.H.,92. AFigura 1 mostra
a estrutura de SAKURAI para o planejamento de processo
incluindo o planejamento da fixação.
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Após a obtenção deste conjunto de informações para cada
"feature", pode-se obter a chamada matriz de remoção. A
matriz de remoção que é apresentada na Figura 7 é uma
vadação da matriz proposta originalmente por HELEVI et
al,95 e representa . as relações de dependência entre as
"features". Esta matriz é útil para visualizar as possíveis
alternativas para a seqüência de usinagem. A análise de suas
colunas permite por exemplo, identificar as "features"
independentes. Já a análise das linhas, permite identificar as
"features" com o maior número de dependências. Definindo-se
esta matriz de dependência, as condições de contorno para o
planejamento da fixação ficam definidas e os macro aspectos,
resolvidos. O próximo passo consiste então em resolver I)S

micro aspectos, definindo-se o dispositivo de fixação.
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o Seleção da matériaprima; removido é necessário que um outro específico seja removido
o Obtenção dos modelos adequados 11 primeiro; dependência desejável: a observância da precedência

fabricação -
o Seleção dos processos de fabricação; resulta em algum tipo de facilidade , mas caso não seja possível
o Seleção das máquinasc ferramentas: atender, não implica em nenhum problema técnico',
o Cálculo dos parâmetros de corte; dependência por referência: a execução de uma "featurc"

exige a remoção prévia de um volume que gera o elemento de
referência ..

Figura 1 Estrutura proposta por SAKURAI,90.

O processo se inicia com a geração do modelo da peça baseado
em "features". Em seguida, as "features" são agrupadas de
acordo com o processo de usinagem que são comum a elas. De
posse dessas informações, executa-se então o planejamento da
fixação. Caso não se encontre nenhuma configuração possível
para o dispositivo de fixação, altera-se a orientação da peça ou
o critério de agrupamento das "features", A estrutura
apresentada por CHANG é similar na concepção básica, exceto
que, na sua estrutura , o planejamento da fixação é executado
após a definição completa do processo de usinagem. Caso não
seja encontrada nenhuma configuração possível, o processo de
usinagem deve ser redefinido. Além disso, diferente de
SAK.URAI, CHANG não entra em maiores detalhes acerca do
planejamento da fixação na sua estrutura.

Assim, com base na estrutura de SAK.URAI, propõe-se neste
trabalho uma nova arquitetura para a interação do planejamento
da fixação com as outras atividades do planejamento de
processo. A Figura 2 mostra a arquitetura geral e a Figura 5,
uma descrição mais detalhada. O processo se inicia com a
seleção da peça em bruto através da ajuda de um banco de
dados e com a obtenção do modelo da peça baseado em
"features". Com base nessas informações, um sistema
especialista associa cada "feature" a um processo de fabricação
adequado. Isto resulta num conjunto de informações tais como:
• Opção: Os diversos processos possíveis ' de ' serem

utilizados serão classificados segundo um critério
específico, como por exemplo produtividade na remoção e
a ordem que for ocupada nesta classificação estará
registrada na coluna opção '(veja Tabela 1);

• Máquina: Indicação do equipamento necessário para a
remoção da "feature / assim como do vetor que define a
orientação do eixo principal da máquina;

. • Orientacão: Definido um sistema de coordenadas para a
peça, explícita-se através de um vetor aqui denominado
vetor ferramenta - peça, a direção e o sentido conveniente
para o eixo da ferramenta, para que a mesma remova a
"feature". A Figura 3 apresenta uma peça e os vetores
ferramenta-peça. No caso do furo vertical, existem 2
sentidos possíveis e portanto 2 vetores ferramenta peça
para a sua usinagem;

• Volume de exclusão: O volume ocupado pela ferramenta
em tomo da peça durante seus movimentos de
aproximação e de corte (ver exemplo na Figura 4);

• Relacões de dependência: São as relações hierárquicas
existentes entre os diversos volumes a serem removidos.
Podem ser classificados da seguinte forma: independência: a
remoção de um volume não interfere com o outro;
dependência por seqüência: para que um dado volume seja
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3 OS MICROS ASPECTOS DO dos pontos de contato entre a peça e os elementos do
PLANEJAMENTO DA FIXAÇÃO dispositivo podem ser encontrados em SOUZA,98 .

Os micros aspectos do planejamento da fixação, tratam da
seleção dos componentes do dispositivo e a definição do seu
leiaute de montagem. De acordo com a estrutura proposta
(Figura 5), seleciona-se primeiro uma ''feature'' da matriz de
remoção. Feita tal escolha, são encontradas todas as ''features''
que tem em comum à mesma máquina e o mesmo vetor
ferramenta-peça, e que portanto, podem ser usinadas numa
mesma montagem. Em seguida é gerado um modelo da matéria
prima associado com as zonas de exclusão relativas à cada
"feature", de forma a ser possível identificar quais regiões
podem ser utilizadas para alocação dos dispositivos de fixação

Procede-se então a busca pelos planos de referência, pontos de
contato, e dispositivos de fixação que possam realizar cada
uma das tarefas. Caso não seja possível, obter qualquer uma
das condições necessária para a fixação, remove-se
sucessivamente "features" do grupo inicial, até que seja
possível a obtenção da condição de fixação. "

O passo seguinte é o de verificar se ocorre alguma deformação
inaceitável na peça em função das forças de fixação e as
disposições dos localizadores. Caso isto se verifique, devem ser
providenciados suportes para a configuração e se os suportes
interferirem com "a usinagem, a "feature" que está interferindo
é eliminada. Resolvidas estas situações, estará definido um
conjunto de ''features'' que podem ser usinadas em uma única
montagem e as condições para tal. Isso feito, verifica-se se
ainda existem "features" a serem removidas e em caso
afirmativo, reinicia-se todo processo. Este processo se repete
até que não exista mais detalhes a usinar.

Para execução destas tarefas foram elaboradas regras
heurísticas que permitem a seleção dos pontos de apoio e
sujeição da peça bem como a seleção dos elementos que irão
compor o dispositivo de fixação.

Quanto a definição dos elementos componentes do dispositivo
de fixação, optou-se pela utilização "de sistemas modulares,
através dos quais se compôs o Banco de Dados de elementos
de fixação. Criou-se um método de classificação e codificação
que permite, quando aplicado junto com regras heurísticas
específicas, a escolha de um elemento adequado à função. Para
seleção dos pontos de contato dos elementos de fixação com a
peça, foi utilizado o principio 3-2-1 fartamente documentado
(ROSSI,71, DONALDSON et al,73, POLLACK,76,
BARSOV,78 e HOFFMAN,84). As leis que regem este
princípio foram transformadas em regras heurísticas e o uso
"combinado destas regras com a manipulação de informações
geométricas "e topol6gicas da peça possibilitou uma forma
racional de obter os pontos "de contato" da peça com os
componentes do dispositivo.

4 APLICAÇÃO DA ESTRUTURA
Para validar a estrutura proposta elegeu-se aleatoriamente uma
peça prismática que tem como característica o fato de
necessitar de usinagem em todas as suas faces e que possui
algumas "features" que s6 podem ser usinadas em uma direção
específica, a Figura 6 apresenta esta peça.

A estratégia apresentada na Figura 5 foi aplicada manualmente
e todos os procedimentos propostos foram executados de forma
rígida, evitando-se quaisquer decisões subjetivas. Conforme
previsto na estrutura proposta, todos os dados necessários para
a fabricação da peça foram incorporados no seu modelo
baseado em "features". A Tabela 1 mostra os dados
correspondentes à "feature" "RI4" e na Figura 7, a matriz de
remoção da peça. Como resultado, foram obtidas 4 fixações
para a usinagem completa da peça. A título de exemplo, o
primeiro e o último leiaute gerado pela estrutura proposta são
apresentados nas Figuras 8 e 9. Além de definir as ''features'' a
serem removidas em cada etapa, a estrutura indicou inclusive a
orientação da peça, a especificação completa dos elementos do
dispositivo de fixação e a posição dos pontos de contato da
peça com os elementos do dispositivo de fixação. Estes
resultados sugerem a validade da estrutura proposta, ao menos
para a classe de peças tratadas neste trabalho.

Figura 6 Peça a ser utilizada como exemplo, mostrando as
''features'' a serem removidas.

O conjunto completo de critérios criados para codificação e
seleção dos elementos de fixação bem como para a obtenção

" "R14"Tabela 1 Dados de abrlcacão para a' eature .
ID da "feature" R14 DADOS PARA FABRICACÃO
Oocão Máa. Ferram. Orient. VoI. exclusão Dep. seqüência DeD. desejável DeD. referência
1 Fresadora. Fresa topo 0,0,1 Cubo (115,30,-1) RI2&R13 RI &R15

(0,0,1) c!l1O 040,-1O,cx:)
2 Fresadora. Fresa topo 0,0,-1 Cubo (115,30,21) R13 RI &R15

(0,0,1) c!l1O (140,-1O,-cx:)
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VOLUMF.,8 (''FEATURES'') A SEREM REMOVIDAS
RI R2 R3 R4 RS R6 R7 R8 R9 RIO Rll RI2 RI3 R14 RIS

RI I I I 1
R2

..-. R3t:I)
R4 I I I 1
RS I I
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r-. Cl R8 I
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RIO::sE-<;;;,Z RII..;l<
O RI2 2 2 2
:> RI3 2

RI4
RIS I I I- . A ..A A1. depend ência por referência e/ou sequenci a 2. dependência desej ável

Figura 1Matriz de remoção para o caso exemplo.
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(b)
Figura 8 Em (a) O leiaute da 18 fixação indicada pela

estrutura e em (b) a peça usinada já com as ''features'' RI,
R2, R4, RIO, RI3, R14 e RIS removidas.

Figura 9 Em (c) O leiaute da 48 (última) fixação indicada
pela estrutura e em (d) a peça usinada com as ''features''

R3 e R9 já removidas.
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Muitas das tarefas previstas na estrutura proposta, foram
baseadas em regras heurísticas. Espera-se dessa forma que
existam casos em que o funcionamento correto da estrutura
implique num enriquecimento destas regras.
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CONCLUSÕES ENGLERT,P. J. andWRIGHT, P. K. PrincipIes for part setup
and workholding in automated manufacturing. Journal
of Manufacturing Systems, Vol 7 N°2, p. 147-161,
1988

HALEVI, G. and WEILL, RD. PrincipIes of process
planning.,London, Chapman & Hall, 1995

A substituição das regras heurísticas por algoritmos baseados
em uma análise mais rigorosa da atividade de fixação pode ser
um caminho a ser utilizado para melhorar o range de aplicação
da estrutura.

Observando criticamente a estrutura pode-se notar que o
volume de informações necessárias ao funcionamento é
expressivo, o que implica na construção, manutenção e
manipulação de Bancos de Dados de grande porte. Dentre estes
Bancos de Dados, o ' que sem dúvida apresenta maior
dificuldade em sua implementação é o de processos, máquinas
e ferramentas, que deverá conter informações de processos de
fabricação, relacionados a cada tipo de "feature". Uma solução
para este problema é o da restrição do domínio de usinagens a
serem consideradas pela estrutura, reduzindo com isso o porte
do Banco de Dados. Outra solução seria fazer com que a tarefa
de atribuir informações de processo de fabricação para cada
"feature", seja feita de forma interativa entre o homem e o
sistema, ou seja o sistema apresenta em forma gráfica todas as
"features" a remover e o homem define as informações de:
máquina, ferramenta, vetor ferramenta-peça, volume de
exclusão e de dependências por seqüência para cada "feature",
A partir destas informações o sistema reassume a execução
automática das tarefas.

Outro ponto a ser analisado é o da manipulação das
informações de ordem geométrica e topológicas. A princípio,
todas as ferramentas necessárias à manipulação destas
informações já existem. Resta verificar como seria seu
funcionamentode forma integrada na estrutura.

A estrutura proposta apresenta uma forma lógicae ordenada de
manipular as informações fazendo com que o planejamento da
fixação e a definição das seqüências de usinagem ocorram de
forma interativa, ela representa sem dúvida uma sistematização
do Planejamento da Fixação e portanto serve como ponto de
partida para a automação desta tarefa.
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Resumo O presente trabalho aborda a geração automática de
caminhos de corte para uma máquina de corte de materiais
flexíveis, bem corno a otimização deste caminho. A máquina
de corte, em questão, se enquadra na classificação dos CNC e é
destinada ao corte de tecidos. Notou-se que a heurística
inicialmente desenvolvida pode ser melhorada, resultando em
uma heurística baseada no problema do "carteiro chinês".
Palavras-chave: Automação, CAD/CAi\!I, Geração de caminhos
de corte

Palavras Chaves: Automação, CAD/CAM, Geração de
caminhos de corte
Abstract: This work address an automatic generation of cut
path for flexible material cut machine. In addiction it address
the path optimization. This cut machine is classified as CNC
machine destined to the cut of fabrics. It was noticed that the
algorithm adopted initially could be improved, resulting in an
algorithm based in the Chinese post problem

Keywords: Automation, CAD/CAM, Cut Path Generation.

1 INTRODUÇÃO
Na indústria do vestuário o processo de corte começa pela
distribuição dos moldes sobre o tecido a ser cortado, de forma a
obter o melhor rendimento. Este procedimento já se encontra
automatizado por programas CAD , o programa gera o encaixe
de todos os moldes de forma a obter o melhor rendimento.
Contudo o corte ainda é , na: sua maioria, manual. Para tanto
uma folha de tecido é riscada com o encaixe gerado
manualmente, ou uma folha de papel é riscada no caso do
encaixe gerado por CAD. Este tecido ou papel é colocado
sobre uma pilha de tecido, o qual será cortado seguindo os
riscos da primeira camada. No corte automatizado o arquivo
contendo o encaixe é transferido para uma máquina
computadorizada, onde um programa CAM gera os caminhos
de corte.

O estudo e desenvolvimento de uma máquina de corte
computadorizada para materiais flexíveis por (Vidal &
Segenreich,9S) esbarrou no problema da geração de .caminhos
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de corte. Este problema, inicialmente, se resumia a partir de
arquivos gerados em CAD obter o caminho de corte da
ferramenta. E isto correspondia a extrair dos arquivos as
geometrias dos moldes a serem cortados, · como também
determinar a seqüência de corte dos moldes.

Para extrair as geometrias, basta conhecer a sintaxe do arquivo .
gerado no CAD. Contudo para gerar o caminho de corte, há a
necessidade de aplicar uma estratégia para obter um caminho
otimizado. A importância de se obter um caminho otimizado
reside no fato de diminuir o tempo' de corte, aumentando a
produção e favorecendo a detalhes construtivos da máquina, os
quais sem uma trajetória planar não poderiam ser empregados.

2 AS ESTRATÉGIAS DEGERAÇÃO
O corte de tecido é um tipo de corte 2D, por isso pode-se
analisar o emprego de estratégias utilizadas em outros tipos de
corte 2D. O ·corte à laser e o corte à tocha, de chapas
metálicas, são cortes planares. E como tais, suas estratégias de
geração de caminhos de corte podem ser aplicadas no corte de
tecido, com as devidas modificações.

No corte de chapas ,à laser ou tocha, corta-se todo o contorno
da figura antes de passar para outra figura. Isto decorre ,
principalmente, de fatores tecnológicos.

Uma técnica já utilizada na geração de seqüência de corte em
máquinas CNC à tocha e à laser, divide a chapa em faixas de
mesmo tamanho (Geiger&Kóllera,9S) e os moldes, agrupados
desta forma, são percorridos no sentido do comprimento das
. faixas fig.l.

Um fato importante está na determinação do ponto de inicio do
corte em cada molde. Algumas técnicas estabelecem um
mesmo ponto de inicio do corte, para moldes iguais, o que
simplifica a geração da seqüência de corte. Contudo não
garante um caminho de corte otimizado.



Figura l-Estratégia de dividir em faixas
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neurais. Em (Geiger&Kóllera,98) usa-se também esta analogia
para gerar uma trajetória otimizada no corte plano aLaser. Esta
última é a melhor solução para a premissa de fechar cada
contorno antes de partir para o próximo . Mostra-se no presente
artigo que para obter a melhor trajetória no tempo tem-se que
abandonar esta premissa de fechar cada contorno antes de
partir para outro. Devido a fatores tecnológicos , alguns
processos não podem dispensar tal premissa, contudo no corte
de tecido aqui descrito, pode-se dispensá-Ia. Pois a precisão
dos deslocamentos são maiores que a requerida pelo setor.

A heurística inicialmente adotada para máquina de corte de
tecido, segue o seguinte algoritmo : Partindo do zero-máquina o
programa busca o molde mais próximo, que será aquele que
possui o vértice mais próximo deste ponto. Gera a trajetória de
posicionamento do zero-máquina até este ponto e a partir deste
percorre todos os vértices da figura, gerando o caminho de
corte. A figura é percorrida em sentido horário, que é o sentido
em que ela foi arquivada A finalidade de estabelecer um
sentido de armazenamento dos vértices, está no fato de
embutir a informação de adjacências , deste. Após retornar ao
ponto de início do corte, busca-se o molde mais próximo, que é
aquele que possui o vértice mais próximo deste ponto e assim
repete-se o procedimento anterior. A figo 2 ilustra este
algoritmo.

Figura 2- Trajetória de corte dos moldes

3 OTIMIZAÇÃO

Como observado a trajetória de corte pode ser melhorada,
reduzindo o tempo de corte pela redução do percurso. Uma
maneira de reduzir o percurso é reduzir as trajetórias de
posicionamento ao máximo. O ideal é que todo movimento
seja produtivo, isto é, só de corte. A eliminação do movimento
de levantar a ferramenta para mudança de molde. também é
uma economia de tempo de corte.

Esta questão consiste em achar a mínima trajetória entre os
moldes, como também as trajetórias que passa por todas as
arestas sem repeti-Ias. Este problema, a primeira vista, é
semelhante aos problemas de teoria dos grafos (Gibbons,85).

Um dos primeiros problemas da teoria dos grafos e que deu
origem a este ramo da matemática foi o problema das pontes de
Krõnigsberg, um vilarejo formado por duas ilhas em um rio
tendo 7 pontes ligando as ilhas entre si e as margens, como na
figo4 abaixo:

Observa-se aqui a necessidade de levantar a ferramenta na
mudança de molde. A linha unindo dois moldes é a trajetória
de posicionamento que não é produtiva.

Como pode-se observar esta heurística pode ser melhorada,
pois a mesma não garante um caminho otimizado. Pela figo3 a
seguir, este fato pode ser visto.

Figura 3- Trajetórias de posicionamento
Existe outra trajetória de menor comprimento (2) unindo os
moldes, como pode ser visto na fig.3: A otimização global da
trajetória, não depende da escolha da melhor trajetória entre
moldes, dois a dois, pois a escolha do próximo ponto depende
da escolha do ponto anterior. Este problema é semelhante ao
problema do "caixeiro viajante", o qual deve percorrer um
conjunto de cidades ligadas por .estradas, passando uma única
vez em cada e retomando a cidade de origem percorrendo o
menor caminho possível (Lins&Kemighan,73). Esta
semelhança já tem sido notada em outros problemas de geração
de trajetória, em (Suk&Yang,96) a geração de trajetórias de
usinagem de cavidades é resolvida pela analogia com o
problema do "caixeiro viajante" e pelo emprego de redes
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Figura 4-As ilhas e pontes e o grafo correspondente

O problema consistia em percorrer o vilarejo passando por
todas as pontes uma única vez e voltar a margem de origem.
Euler, estudando o problema, gerou o grafo figura 4, onde os
nós correspondem as ilhas (ih Íz) e as margensúnj, mc),e as
linhas correspondem as pontes. Por este grafo ele mostrou que
era impossível percorrer todas as pontes passando uma única
vez por cada. Desta forma surgiu -a teoria dos grafos , que são
divididos quanto ao problema de percurso em Eulerianos e
HamiItonianos (Boaventura,79). Os Eulerianos, a exemplo do
problema anunciado acima, consistem em achar um percurso
que percorra todas as arestas só uma única vez. E os
Hamiltonianos que se caracterizam pela premissa de passar
por todos os nós ou vértices. Um problema hamiltoniano
clássico é o do "caixeiro viajante", já comentado
(Lins&Kernighan,73) . Para achar circuitos Eulerianos aplica-
se o teorema de Euler, que dita só haver tais circuitos em
grafos de vértices de grau par, ou seja , vértices com um
número par de arestas saindo dele.

Abrindo mão da premissa de fechar cada moldes antes de
partir para outro, não temos só um problema Hamiltoniano que



40. SBAI- Simpósio Brasileiro de Automação Inteligente, São Paulo, SP, 08-10 de Setembro de 1999

pode ser resolvido por analogia, mas uma combinação de
ambos. Um problema Euleriano no que diz respeito a percorrer
todas arestas uma única vez e um problema Hamiltoniano na
geração de caminhos entre os moldes. Uma estratégia analisada
foi a colocação de "pontes" entre os moldes, que são as
menores arestas ligando dois moldes, as quais podem ser
percorridas na ida e na volta. Sendo assim, podemos obter um
percurso Euleriano passando por todos os moldes, servindo-se
das pontes para mudai' de moldes. Podemos ilustrar esta
estratégia pela fig.5.

Figura 5·Trajetória de corte usando 'pontes'

A colocação de uma aresta ligando dois moldes, cria vértices
de grau ímpar o que implica no mesmo ter de ser percorrido
duas vezes para se ter um percurso Euleriano por todos os
moldes. Por isso foram chamadas de pontes, pois são
percorridas nos dois sentidos e s6 servem de ligação entre
moldes. A heurística adotada pode ser vista na fig.6:

Determina moldes adjacentes

Gera-se as trajetórias

Figura 6·Hcuristica usando pontes

No bloco 'determina moldes adjacentes' é feito a determinação
dos moldes mais próximos uns dos outros, em seguida no bloco
"cria-se as pontes' determina-se, dois a dois, os vértices mais
pr6ximos entre dois moldes para gerar as pontes. Feito isso,
partindo do molde mais pr6ximo da origem traça-se a trajet ória
percorrendo os moldes no sentido horário até achar uma ponte,
adiciona-se à ponte a trajetória que está sendo gerada e passa-
se ao molde adjacente ligado pela mesma. Percorre-se este
molde até encontrar outra ponte, quando, novamente, ocorre a
mudança de molde. Este procedimento se repete até que se
atinja uma ponte já percorrida, onde começa o retorno a
origem. .

Na figo 7, observa-se duas trajetórias de posicionamento sobre
ummesmo arranjo, a fig.7a usa a técnica do "caixeiro viajante"
(Geiger &KóIlera,98) e fecha cada molde antes de partir para o
pr óximo, a figo 7b usa o conceito das pontes para gerar uma
trajetória com mínimo percurso de posicionamento,
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a) b)
Figura 7- Dois percursos, um usando a estratégia do

caixeiro viajante e outro usando 'pontes'

Analisando a figo 7, conclui-se que se nenhum fator
tecnológico exigir a premissa de fechar cada molde, a
estratégia de .usar pontes reduz ao máximo as trajetórias de
posicionamento. Contudo, no corte de materiais flexíveis como
o tecido, o problema de gerar a 'ponte' não vai existir pois a
necessidade de máximo encaixe, faz com que os moldes se
toquem. Como a limitação para o máximo encaixe é a
sobreposição das figuras; sempre haverá no mínimo um ponto
de contato entre os moldes.

Existindo s6 um ponto de contato entre os moldes fig.8,
teríamos um grafo euleriano pois só teríamos vértices de grau
par. Com isso não seria difícil obter um algoritmo que gerasse
um caminho partindo da origem percorresse todo o arranjo e
voltasse a .origem, sem repetir arestas. Contudo nem sempre
isso ocorre, havendo contatos de arestas( fig.9).

Figura 8· Encaixe com contatos por ponto

Figura 9· Encaixe com contatos por arestas

Corno se pode observar, a necessidade de máximo encaixe
complica o procedimento de achar um caminho através de
todas as arestas, sem repetir nenhuma e voltar a origem. Neste
caso algumas arestas deverão ser repetidas. O problema agora é
achar o caminho que repita o mínimo de vezes cada aresta de
forma que o percurso total seja mínimo. Este problema é
análogo ao problema do "carteiro chinês", proposto em (Mei-
Ko,62), no qual uni carteiro tem de percorrer todas 'as ruas da
cidade, repetindo o mínimo possível de ruas de forma que o
percurso total seja mínimo. A solução fechada para este
problema foi demonstrada em (Edmonds,73). O algoritmo
proposto reduz o problema xío 'carteiro chinês' em um
problema de 'matching', o qual vai determinar quais arestas
devem ser repetidas, gerando um novo grafo que é euleriano.
Quando ocorre contatos entre arestas cria-se um conjunto de
vértices de grau ímpar, que pelo teorema de euler vai necessitar
ser repetido para que o grafo seja todo percorrido, pois a



o problema da otimização de trajetórias 2D, apesar de ter sido
resolvido por várias heurísticas, não apresentava uma .solução
matematicamente fechada O presente trabalho veio mostrar
que esta solução reside em uma analogia com um problema
estudado em outro campo do conhecimento. Isto vem ressaltar
a necessidade de um conhecimento geral.

Boaventura Netto, P. O ; Teoria e Modelos de Grafos, São
Paulo, E. Blücher 1979

A grande vantagem de resolver este problema pela analogia
com o problema do "carteiro chinês" não está só na redução do
tempo de corte, mas na vantagem de poder efetuar o corte de
todos os moldes sem ter que levantar a ferramenta. A vantagem
de não necessitar perder o contato com o material a ser cortado
é grande, pois permite a utilização de novas configurações de
porta-ferramenta e ferramenta de corte que reduzem os custos
da máquina e abrem novos campos de utilização. Pode-se
pensar . no corte de grandes pilhas de tecido com laminas
altemantes, o que não seria possível de cortar levantando a
ferramenta para mudar de molde a ser cortado. Pois seria
necessário furar a pilha para traspassar a lamina que tem fio de
corte lateral
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repetência das arestas torna os vértices de grau par, condição 4. Conclusão
excêncial . A questão é quais arestas devem ser repetidas de
formas que se tenha o menor caminho.

o problema de 'matching' consiste em agrupar dois a dois os
vértices de um grafo, de forma que os pares não contenham
vértices repetidos. Como será mostrado, a solução do problema
de gerar um caminho pelo grafo que seja o menor possível, se
resume o de agrupar os vértices de grau ímpar dois a dois. Na
figo 10 tem-se um encaixe de seis moldes , resultando na
sobreposição de sete aresta e aparecimento de seis vértices de
grau fmpar(vl,v2,v3..v6). Para haver um caminho euleriano
tem-se que ter só vértices grau par, para tanto termos que
acrescentar uma arestas em cada vértice de grau ímpar.
Portanto as arestas devem começar em um vértice de grau
ímpar e terminar em outro de grau ímpar, o que eqilivale a
agrupar os vértices de grau ímpar dois a dois(fig . 11).
Determinando assim as menores arestas unindo dois vértices
ímpar, estamos determinando os caminhos que devem ser
repetidos que minimizam o percurso.

p2 -:.v3;:- p3

::1 I: I::
v6 p4

Figura 10- Determinação dos vértices ímpar

...... -}:
v6 p4

Figura 11- Agrupamento dos vértices ímpar

Feito isso basta acrescentar ao grafo estas arestas e iniciar um
algoritmo de buscar por um canú,nho euleriano no grafo.

. . v6 p4

Figura 12- Geração de um caminho euIeriano

Para grafo da figura 12, temos o seguinte caminho encontrado:
pl-v1-v2-p2-v3-p3- v4-v5-p4-vô-pã-põ-v3-p6-v2-vl-p5-v5-v4-
p6-p5-v6-pl.

Como se pode observar, satisfeita as condições do teorema de
Euler, existirá um ou mais caminhos eulerianos, com o mesmo
comprimento. Basta encontrar um destes .

Vidal Filho, W B. & Segenreich, S A. ..Automação do Corte
de Materiais Flexíveis na lndustria do Vestuário, V
Congresso de Engenharia Mecân ica Nor te-Nordeste,
Fortaleza 1998
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Resumo O objetivo principal do método proposto neste
trabalho é obter um ''bom'' acabamento, reduzindo o tempo
total do processo de acabamento e melhorando o processo final
de acabamento manual. Na proposta convencional de trajetória
da ferramenta em zig-zag, uma orientação preferencial
indesejada estará presente. Para obter o bom "acabamento",
uma curva de preenchimento espacial será utilizada para
descrever a trajetória da ferramenta. Deste modo, mesmo para
formas complexas, a orientação preferencial será eliminada.
Em seguida, será necessário corrigir o ponto de referência da
ferramenta de modo que nenhuma sobre-usinagem ocorra.
Porém, quando o ponto de referência da ferramenta for
corrigido, a trajetória da ferramenta poderá ser distorcida e a
qualidade do acabamento ficará depreciada. Para superar este
problema, a trajetória da ferramenta será calculada utilizando
um novo tipo de superfície de offset que será definida neste
trabalho.

Palavras Chaves: MSWORD, estilos de diagramação, 40.
SBAI.

Abstract: The main objective of the method proposed in this
paper is to obtain a "good" finishing, reducing the time and
improving the final process of manual finishing. In a usual zig-
zag approach, an undesired preferential direction is presented.
To obtain such objective, a space filling curve will be used to
describe the tool path. In this way, even for complex shapes,
the preferential direction wilJ be eliminated. Further, it will be
necessary to correct the tool's reference point in such a way
that no over machining will happen. However, when the tool's
reference point is corrected, the original tool path can be
distorted and the finishing quality will be depreciated. To
overcome this problem, the tool path will be calculated using a
new kind of offset surface that will be defined in this paper.

Keywords: MSWORD, format styles, 40. SBAI.

1 INTRODUÇÃO
Máquinas de Controle Numérico (CN) são utilizadas para obter
alta precisão na usinagem de superfícies em aplicações
industriais. Porém, a usinagem de superfícies esculpidas como
em asas de aviões, lâminas de turbinas e pára-choques de
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automóveis, normalmente é feita por uma trajetória em zig-zag
- trajetórias paralelas ao longo de uma superfície.
Freqüentemente, isto é satisfatório mas o acabamento possuirá
uma orientação indesejada.

O uso de curvas de preenchimento de espaço para definir a
trajetória da ferramenta foi estudada por Cox e aI. [1] e
Griffiths [2]. Griffiths foi o primeiro a definir uma trajetória de
ferramenta que utiliza curvas de preenchimento espacial, ele .
utilizou a curva de Hilbert. De acordo com Griffiths, a curva de
Hilbert não foi selecionada arbitrariamente dentre as muitas
curvas que têm a propriedade de preechimento espacial; ela
emergiu naturalmente da exigência que deveriam ser
produzidos pontos vizinhos pela subdivisão recursiva da área
de trabalho. Cox e alo compararam algumas curvas de
preechimento, e concluíram que elas possuem potencial para
definir trajetórias de ferramenta. Porém, ambos os trabalhos
não estudaram o envolvimento da distorção na correção do
ponto de referência da ferramenta.

O objetivo principal do método proposto neste trabalho é obter
. um "bom" acabamento de modo a melhorar o processo de
acabamento manual. Neste trabalho, adotamos uma ferramenta
de cabeça arredondada; porém, é possível utilizar outro tipo de
ferramenta. O algoritmo é definido de modo que uma curva de
preechimento espacial será utilizada para descrever a trajetória
da ferramenta. Assim, até mesmo para formas complexas, a
orientação preferencial será eliminada. Em seguida, será
necessário corrigir a posição da ferramenta de modo que não
aconteça nenhuma sobre-usínagem. Porém, quando a posição
da ferramenta é corrigida, sua trajetória pode ser distorcida e a
qualidade do acabamento ficará depreciada. Para superar este
problema, a trajetória da ferramenta será determinada
utilizando-se um novo tipo de superfície de offset que será
definida neste trabalho.

2 CORREÇÃO DA POSiÇÃO DA
FERRAMENTA

O ponto de referência da ferramenta - no caso de uma
ferramenta com cabeça arredondada - é a sua posição extrema
inferior. Porém, é possível que ocorra a sobre-usinagem, vide
Figura 1. Para evitar a sobre-usinagem é necessário corrigir a
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Sobre-usinagem
Figura 1. O problema da sobre-usinagem, resultado pela interferência da geometria da ferramenta com a
geometria do objeto.

• seu, v) é um ponto da superfície do objeto na posição
(u,v) ,

• R é o raio da ferramenta,
• ii(u, v) é o vetor normal à superfície na posição (u, v) ,

Se (u, V) = Seu, v) +R· (ii(u ,v) -T.) ( 1 )

3 CURVASDE PREENCHIMENTO DE
ESPAÇO

A idéia de utilizar curvas de preechimento de espaço vem da
área gráfica. Um artista necessariamente não utiliza apenas
linhas retas para preencher uma área. Ele pode realizar esta
tarefa de vários modos e, onde for necessário, o nível de
detalhe pode ser aumentado. Quando a trajetória da ferramenta
for determinada utilizando-se de curvas de preenchimento de
espaço, faremos uso da mesma idéia. A trajetória da ferramenta
definida por uma curva de preenchimento espacial elimina a
orientação preferencial do acabamento da superfície. A forma
recursiva utilizada para definir esta curva permitirá um maior
detalhamento em algumas regiões. Por exemplo, em regiões
onde a forma da superfície é mais complexa. Exemplos de

Região que pode
ficar sem usinagem

Figura 2. Determinação da correção do ponto de referência para
que não ocorra a sobre-usinagem. • Te é O vetor unitário na direção do eixo da ferramenta.

Uma trajetória calculada com grande precisão pode ser
distorcida pela correção feita segundo a equação (1), vide
Figura 3. Isto é mais acentuado quando a ferramenta usina o
topo de uma superfície. 'As normais que cercam o topo da
superfície afetam o acabamento deixando um material sem
usinagem, vide Figura 3. Para eliminar esta distorção, será
definido um novo tipo de superfície de offset. Um ponto na
superfície de offset Se (u, v) está associado a um ponto na
superfície a ser usinada Seu, v). A relação entre eles é
representada pela equação (1). De acordo com esta definição,
uma ferramenta posicionada com o ponto de referência sobre
superfície de offset não realizará nenhuma sobre-usinagem.

Trajetória Calculada Trajetória Corrigida
Figura 3. Uma trajetória calculada com grande precisão pode
ser distorcida pela correção definida pela equação (1).

posição do ponto de referência da ferramenta, vide Figura 2.
Para uma ferramenta com cabeça arredondada, a equação (1)
definirá a correção necessária.
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Figura 4. Exemplo de urna curva de Hilbert de
nível 3.

Figura 5. Curva de Hilbert de nível 2.

algoritmos de curvas de preenchimento de espaço recursivas
foram desenvolvidos por Peano, Hilbert e Sierpinski. Em nosso
trabalho, utilizaremos a curva de Hilbert pelas propriedades
apresentadas por Griffiths [2] (vide Figuras 4 e 5).

4 DESCRiÇÃO DO ALGORITMO
Baseado na ferramenta selecionada, a superfície de offset será
calculada, e utilizando a curva de Hilbert de preenchimento de
espaço determinada a trajetória da ferramenta sobre a
superfície de offset. Nesta seção, discutiremos corno
determinar a superfície de offset e como achar um ponto sobre
a superfície de offset. Também discutiremos corno definir a
trajetória da ferramenta utilizando a curva de Hilbert.

SUPERFÍCIE DE OFFSET - A geração da superfície de offset
é o problema mais complexo do algoritmo. A superfície de
offset será representada de forma amostrada, ponto por ponto,
em urna matriz. Cada ponto constitui uma referência para a
curva de Hilbert que descreverá a trajetória da ferramenta. Este
processo necessita de muita memória e depende do tamanho do
objeto, da complexidade da forma, da geometria da ferramenta
e da qualidade desejada para o acabamento da superfície A
superfície de offset será determinada de acordo com os
seguintes passos:

1. Definir uma malha de pontos igualmente espaçados no
plano Z=O; .

2. Selecione um ponto (x, 'y) da malha definida no passo 1.
Associa-se a este ponto do plano Z =O, um ponto

Superfície de Offset Pontos de referência
....................... corrigidos«....., /

v,e

Superfície a ser Usinada

Figura 6. Calculando a superfície de offset.

S(x(u, v), y(u, v), z(u, v» da superfície a ser usinada,
determinado por um método numérico. .Um ponto
Se (u, v) sobre a superfície de offset, é calculado pela
equação (1) - (vide Figura 6);

3. Projetando os pontos calculados no passo 2 na malha
regular sobre o plano Z =O, é possível observar a
distorção associada à equação (1) quando comparamos
com a malha original definida no passo 1;

4. Após a determinação da superfície de offset completa,
projeta-se o ponto (x, y) sobre a superfície de .offset,
utilizando-se de interpolação linear.

A projeção da superfície de offset final definirá uma malha .
regular no plano Z =O. Porém, no espaço 3D, a distância
entre dois pontos vizinhos da superfície de offset pode ser
razoavelmente grande. Isto é verdade quando o plano tangente
no ponto em consideração é muito inclinado. Neste caso será
requerido um nível maior de detalhe. Utilizando um nível
maior de detalhe , a distância no espaço 3D diminuirá e reduzirá
o aspecto áspero do acabamento da superfície.

CURVA DE HILBERT - O método para criar a curva de
Hilbert por um algoritmo recursivo é fornecido em detalhes na
referência [3], mas é interessante descrevê-lo aqui de forma
breve. Os quatro elementos básicos de urna curva de Hilbert
podem ser vistos na Figura 7. Utilizando estes elementos
básicos , a curva de Hilbert será definida por subdivisões
recursivas. É possível observar 'que estes quatro elementos
básicos são a composição de quatro passos básicos. Os quatro
passos básicos são esquematizados na Figura 8. É possível
estabelecer as seguintes regras de recursão:

AI =N,L,S
BI =L,N,O
CI =O,S,L
DI·=S,O,N

n:JCu
Figura 7. Elementos básicos da curva de Hilbert.
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d Hilb td bdivi - tir dT b I 1 Ra e a - egras esu visao u iza as para errar a curva e er
Linha Tipo Tipo de Divisão Tipo da metade Tipo da metade A metade menos significativa Código

de Linha menos significativa mais significativa deve ser processada lo?
O A- H B (36) A (34) S O
1 A+ H C (41) A (34) N 5
2 B- V A (34) B (36) S 10
3 B+ V D (47) B (36) N 15
4 C+ V C (41) D (47) N 19
5 C- V C (41) A (34) S 22
6 D+ H D (47) C (41) N 25
7 D- H D (47) B (36) S 28
8 A V A- (O) A+ (5) S 34
9 B H B- (lO) B+ (15) S 36
10 C H C- (22) C+ (19) N 41
11 D V D- (28) D+ (25) N 47

o

N

L

recursiva. Uma janela quadrada é divida em quatro janelas
menores, até que um tamanho satisfatório é obtido. Para
realizar esta subdivisão, existe uma fase intermédiária,
primeiro a área quadrada é subdivida horizontalmente ou
verticalmente em duas áreas retangulares. Cada uma destas
novas áreas é subdividida novamente definindo-se duas áreas
quadradas. Neste processo, temos que decidir o tipo da
subdivisão (horizontal ou vertical) e qual destas áreas será
processada primeiro. O objetivo deste método é gerar uma
curva de Hilbert de forma coordenada e permitir níveis
variados de recursão ao longo da curva.

s
Figura 8. Passos básicos da curva de Hilbert.

Figura 9. Processo de subdivisão para gerar a curva
de Hilbert.

Ali+! =BII ,N,AII ,L,AII,S,CII
BM [ =An,L,BII,N,Bn,O,Dn
CII +! =DII,O,Cn,S,Cn,L,An
o.; =CII,S,Dn,O,D",N,Bn
Baseado-se nestes regras, é possível definir curvas de Hilbert
de maior nível, como ilustrado nas Figuras 4 e 5.

Para gerar a curva de Hilbert utilizaremos um algoritmo
dirigido por tabela. Uma janela quadrada é dividida
recursivamente em quatro janelas menores. Quando a janela é
suficientemente simples, termina-se o processo de divisão. O
termo "simples" se refere à possibilidade da região ser usinada
posicionando-se a ferramenta em só um ponto de sua área,
obtendo-se um bom acabamento.

Como afirmamos anteriormente, o algoritmo de geração da
curva de Hilbert está baseado em um processo de subdivisão

A escolha de qual tipo de divisão será utilizada e qual metade
será processada primeiro, é definida pela Tabela 1. As áreas
quadradas são classificadas como tipo A, B, C ou D. A área
quadrada de tipo X pode gerar duas áreas onde uma é de tipo
X - (metade menos significativa) e outra de tipo X+ (metade
mais significativa). A metade menos significativa é a inferior
ou a da esquerda. A metade mais significativa é a superior ou
a da direita. Temos quatro tipos de área quadrada e oito tipos
de área retangular. Cada um destes doze tipos será dividida
por um tipo de linha e suas metades serão processadas de
modos distintos. Todas estas regras podem ser vistas na
Tabela 1.

Cada área possui um código associado, que na forma binária é
dado por: (bs s, b3 b2 b[ bO) 2

se bo=O então a metade menos significativa é feita primeiro
se bo=1 então a metade mais significativa é feita primeiro
se b[ =O então a divisão deve ser horizontal
se b, =1 então a divisão deve ser vertical
b, b, b, b2 =número da linha .

Para exemplificar este código, considere uma área de tipo A.
Utilizando a Tabela I, sabemos que a metade menos
significativa é processada primeiro (bo=O), que a linha de
subdivisão é vertical (b, =1) e que a linha na Tabela 1 é 8
(bs b, b3 b2 =1000). A área de tipo A tem o código

binário (100010)2 associado (em código decimal ele é
equivalente a 34). Deste modo, toda a informação contida na
Tabela 1 pode ser :resumida pelas colunas 4, 5 e 7.
Armazenando estes dados em um vetor, o sistema pode
processar a geração da curva de Hilbert baseando-se em um
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algoritmo muito simples de ser implementado. O processo de
subdivisão pode ser visto na Figura 9.

DEFINIÇÃO DA TRAJETÓRIA DA FERRAMENTA - A
ferramenta caminhará pela curva de Hilbert, sobre a superfície
de offset. O grande problema desta operação é determinar as
regiões que a curva deve ser refinada (maior nível de
recursão). O nível de detalhe da curva deve ser aumentado
quando a inclinação da superfície é muito elevada. O volume
que deixou de ser removido é função da inclinação da
superfície. É necessário definir o volume máximo que pode
permanecer sem remoção. Se este valor é ultrapassado, a área
deve ser subdividida. Este processo evita a criação da
orientação preferencial e determina um aspecto suave para a
superfície.

5 RESULTADOS
A superfície é representada por uma Superfície de Bézier, vide
Figura 10. A usinagem é feita por uma máquina CN de três
eixos que lê um arquivo pós-processado. O arquivo consiste
em códigos G (funções preparatórias) e M (funções diversas)
para configurar a máquina, e as coordenadas x, y e z dos
pontos para posicionar a ferramenta.

Um exemplo de trajetória de ferramenta definida por esta
aproximação é exibida na Figura 11. Os pontos de controle da
superfície de Bézier podem ser vistos na Figura 11. A Figura
12 exibe outro exemplo de trajetória de ferramenta onde foi
necessário aumentar o nível de detalhe em algumas regiões. A
Figura 13 exibe a superfície a ser usinada com a superfície de
offset calculada. Uma fotografia das superfícies usinadas pode
ser vista nas Figuras 14 (raio menor) e 15 (raio maior).

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Considerando que a orientação preferencial foi eliminada, o
processo de acabamento manual deve ser facilitado após a
realização da usinagem por meio de curvas de preenchimento.
Porém, como ainda não temos dados para substanciar esta
reivindicação, é necessário continuarmos as pesquisas no
sentido de quantificar a melhora no acabamento da superfície.

Griffiths propôs que a fase de desbaste deveria ser feita com a
mesma proposta, porém o tempo de execução será muito
longo exigindo um grande esforço da máquina CN.

Uma segunda conclusão é que a escolha das tolerâncias de

Figura 10. Superfície de Bézier utilizada para gerar a
trajetória daferramenta exibida na Figura 11.
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Figura 11. Trajetória da ferramenta gerada
utilizando-se a superfície de Bézier exibida na Figura
10.

Figura 12 Trajetória da ferramenta com
múltiplos níveis de detalhe.

usinagem e o fator de qualidade de acabamento da superfície
pode pesar muito no desempenho do sistema: tempo de
usinagem e acabamento final.
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Resumo: Este trabalho apresenta uma revisão da literatura
técnico-científica voltada à usinagem de cavidades 2 Y2 D. As
estratégias de usinagem em ziguezague e equidistante ao
contorno são destacadas e algumas possibilidades de
otimização da geração do caminho de corte são consideradas .

Palavras Chaves: Usinagem de Cavidades 2 Y2D, Usinagem
CNC,CNC

Abstract: This work presents a review of the technical-
scientific literature related to the 2 Y2 D pocket machining. The
strategies of zigzag an offset machining are mainly considered
and some possibilities of otimization of the tool path
generation are discussed .

Keywords: 2 Y2 D Pocket Machining, CNC Machining , CNC

1 INTRODUÇÃO .

Desde o surgimento, na década de 1950, a tecnologia de
fabricação por Comando Numérico Computadorizado (CNC)
foi expandida para diversos processos de fabricação. Sem
dúvida, o processo mais utilizado é a fabricação por usinagem.
Neste campo, os processos são diferenciados em função da
geometria das peças, associada às (armas das ferramentas
utilizadas.
Tratando-se de usinagem, o processo de fresamento
caracteriza-se como um dos mais usados em função da
flexibilidade oferecida nas máquinas com CNC. O uso de
várias ferramentas permite associar operações de furação,
fresamento de cavidades, de rebaixas, usinagem de superfícies,
etc.
Considerando-se as geometrias de 2 Y2 D, pode-se usinar
cavidades e protrusões com interpolação de 2 eixos, ou seja,
usinagem interna ou externa a um contorno com a
possibilidade de diferentes profundidades. Esta tarefa pode ser
dividida em 2 etapas: desbaste e acabamento; sendo que na
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primeira etapa é importante a razão de material removido por
tempo e na segunda busca-se a qualidade e precisão de forma e
dimensão.
Este tipo de usinagem em planos é muito usual em peças com
geometria 2 Y2D (Figura 1) e também em algumas operações
de desbaste na usinagem de superfícies (Figura 2).

. Figura 1 . Usinagem em um plano.

Figura 2 - Usinagem de superfície em planos de corte.
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Autores como Held (1991), consideram que cerca de 80 % das
operações de usinagem na fabricação de peças mecânicas
podem ser realizadas através de usinagem 2 Y2 D.Por esta
razão, o estudo de métodos para geração do caminho de corte e
otimização deste processo de forma inteligente, torna-se um
tema de grande interesse tanto no meio acadêmico, quanto
industrial.
Neste trabalho, são apresentadas as principais estratégias de
usinagem de cavidades 2 Yz D com a proposição de alternativas
de otimização do caminho de corte.

2 USINAGEM DE CAVIDADES

As cavidades, segundo Hatna et al. (1998), podem ser
classificadas em 6 categorias:

a) cavidade plana (Figura 3a);
b) cavidade de contorno livre (Figura 3b);
c) cavidade de canto (Figura 3c);
d) cavidade de face de múltiplas entradas (figura 3d);
e) cavidade multi-faces (Figura 3e), e;
f) cavidade de forma livre (figura 3f).

Figura 3 - Tipos de cavidades segundo Hatna et alo
(1998).

Os 4 primeiros tipos, que se enquadram na definição de
cavidades 2 Yz D, podem ser usinados com uma ferramenta
rotativa (fresa) de extremidade cilíndrica. Em função da
profundidade da cavidade e da máxima profundidade de corte
permitida à ferramenta, a operação poderá ser executada em
um ou mais planos.
Na etapa de desbaste, a maior quantidade do excesso de
material da peça é removida para na etapa posterior, de
acabamento, ser obtida a forma desejada da peça. Portanto, as
duas etapas tem grande importância na determinação do tempo
total de usinagem.
Yárias estratégias tem sido propostas para a geração do
caminho da ferramenta. Destas, destacam-se a usinagem
paralela a uma direção, em ziguezague, e .equidistante ao
contorno (offset), conforme ilustra a Figura 4.

Figura 4 - Principais estratégias: offset e ziguezague.

Inicialmente, a linguagem APT (Automatically Programmed
Tools) foi amplamente utilizada para a geração do caminho de
corte . Neste método, as cavidades devem ser planas, de
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contorno fechado e poligonal convexo, com no máximo 20
vértices. Um comando promove a geração da trajetória da
ferramenta equidistante ao contorno (offset):

PDCKET/Re, c, f, FI, n ,F3, Of; p, ptl, pt2, pt3, ..:
Onde:

Re = raio efetivo da ferramenta;
c := fator de corte para offset;
f:= fator de corte de acabamento;
FI =velocidade de avanço para entrada;
n = velocidade de avanço geral;
F3 = velocidade de avanço para acabamento;
Of= indicador de offset;
p =indicador de tipo de ponto, e;
ptl, pt2, pt3, .. = pontos definidos na cavidade.

Inúmeros trabalhos tem tratado deste tema. Dragomatz e Mann
(1997), apresentam uma ampla revisão de artigos sobre
usinagem com CNC. Tratando especificamente de usinagem
cavidades, Hatna et al. (1998), também apresentaram uma
ampla pesquisa. Muitos estudos consideraram contornos
poligonais para demonstrar algumas propostas. A seguir, serão
apresentadas as principais estratégias para usinagem das
cavidades 2 Yz D.

3 USINAGEM EMZIGUEZAGUE

A usinagem em ziguezague é realizada em trajetórias paralelas
a uma determinada direção. Wang et al. (1988), verificaram
que para contornos poligonais convexos, os movimentos
paralelos à maior aresta proporcionaram um menor
comprimento da trajetória da ferramenta. Held (1991), estudou
como determinar a inclinação da trajetória em ziguezague para
cavidades 2 Y2 D quaisquer.
De acordo com Li et al. (1994), a usinagem em ziguezague é
indicada para geometrias convexas e a usinagem em offset é
indicada para as não convexas ou com ilhas.
Prabhu et al. (1990), propuseram um modelo matemático para
geração do caminho de corte em ziguezague, em cavidades 2 Yz
D triangulares, e concluíram que a trajetória deve ser paralela à
maior aresta para obter um menor deslocamento da ferramenta
e, conseqüentemente, menor tempo de usinagem. Seguindo esta
idéia, Lakkaraju et al. (1992), consideraram polígonos
convexos, mantendo o movimento paralelo à maior aresta.
Posteriormente, Sun e Tsai (1994), melhoraram o método de
Lakkaraju et al. e em 1998, Jamil, considerando cavidades
triangulares, promoveu mais alguns aprimoramentos para
reduzir ainda mais o tempo de usinagem.
Jamil (1997), verificou que neste tipo de trajetória torna-se
necessário a remoção das saliências deixadas pela ferramenta
(Figura 5). Isto é realizado com movimentos paralelos às
arestas do contorno. Portanto, além do movimento em
ziguezague existe um movimento eqüidistante ao contorno para
remoção do material deixado. Em seu artigo, apresentou um
método destinado a polígonos não convexos, propondo a
divisão das cavidades para polígonos com mais de um vértice
não convexo.

Figura 5 • Saliências 'deixadas na usinagem em
ziguezague.



40. SBAI- Simpósio Brasileiro de Automação Inteligente, São Paulo, SP, 08-10 de Setembro de 1999

4 USINAGEM EM OFF5ET

De acordo com Tsuzuki & Moscato (1995), a estratégia de
usinagem paralela ao contorno utiliza o conceito de deslocar
elementos do contorno paralelamente para definir o caminho
de corte.
Esta estratégia pode ser dividida em duas técnicas principais:
a) contorno das reentrâncias, e;
b) diagramas de Voronoi.

Os algoritmos que implementam a primeira técnica estão
.concentrados na definição de offsets sucessivos a partir do
contorno original. O problema principal nesta técnica é a
necessidade de se determinar as auto-intersecções.
Vários autores propuseram métodos para obtenção do caminho
de corte eqüidistante ao contorno. Ferreira (1993), propôs uma
técnica que ele denominou por "shrinking", que é baseada na
teoria de grafos. Cota et aI. (1993,1995), propuseram e
aprimoraram uma técnica baseada em subcontornos que são
deslocados paralelamente ao contorno original.
Persson (1978), propôs uma eficiente técnica baseada em duas
etapas. Inicialmente, toda reentrância é dividida em sub-áreas
independentes e, em seguida, o caminho de corte é criado
diretamente a partir das sub-áreas. A idéia principal do método
é que um ponto entre dois segmentos de caminho de corte
consecutivos possui a mesma distância mínima de dois
elementos de contorno e está a uma distância maior de
qualquer outro elemento de contorno. Considerando o conjunto
de pontos que possuem esta propriedade obtemos um grafo
conhecido como Diagrama de Voronoi. Desta forma, o
algoritmo para gerar o caminho de corte fica assim:
1) construa um segmento de offset elementar a partir do

elemento de contorno;
2) interseccione o segmento de offset elementar com os

bissetores que delimitam a área de Voronoi associada ao
segmento de offset.
3) conecte os segmentos de offset de forma a produzir o

caminho de corte.

Figura 6 • Vários passos na definição dos bissetores que
compõem o Diagrama de Voronoi.

Considerando cavidades limitadas por contornos de forma
livre, Jeong & Kim (1998) também usaram o Diagrama de
Voronoi para gerar o caminho de corte.

5 POSSIBILIDADES DE OTIMIZAÇÃO
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Atualmente, busca-se métodos para otimização do caminho de
corte. Certamente, muito já foi proposto com relação às
condições de corte, aumentando os valores das velocidades
envolvidas e, em alguns casos, aumentando a seção de corte,
visando redução do tempo. Baseadas nos métodos
apresentados, · algumas propostas surgiram proporcionando
alguma redução no comprimento do caminho de corte e,
portanto, do tempo de usinagem. Guyder (1990) e Tang et al.
(1998) proposeram algoritmos para reduzir o número de
retrações na usinagem, sendo a primeira considerando offset e
os últimos em ziguezague. Li et ai. (1998), usando grafos,
também propôs algoritmos para reduzir o tempo de usinagem
em cada plano de corte de cavidades de forma livre. Li et ai.
(1994) e Hu et al. (1998) desenvolveram técnicas para
identificação da melhor estratégia para usínagem de
determinado plano de corte, analisando padrões de contorno da
cavidade. Também tratando da usinagem em planos de corte,
Suh et al. (1996) propuseram o uso de um método de redes
neurais, chamado SOM (self-organizing map) para gerar o
caminho de corte.
Nesta seção são apresentadas algumas técnicas para melhorar o
rendimento da usinagem de cavidades 2 v.z D, nas duas
estratégias descritas, assim como uma nova técnica de seleção
automática das dimensões das ferramentas.

5.1 Usinagem emziguezague

Conforme já descrito, esta estratégia consiste de uma usinagem
interna em ziguezague e uma posterior usinagem paralela ao
contorno (offset) para a remoção das saliências deixadas.
Na figura 7 observa-se que a usinagem interna, em ziguezague
pode ter como contorno de referência um contorno interno com
espaçamento igual ao raio da ferramenta. Conforme pode ser
observado na mesma figura, esta providência permite a redução
do comprimento do caminho de corte, entretanto quando há
inclinação do contorno, este espaçamento pode ser excessivo e
alguns cuidados devem ser tomados, como pode ser visto na
região escura da figura 7. Tais problemas podem ser evitados
com a correta determinação do contorno auxiliar da usinagem
interna. .

Figura 7 - Usinagem em ziguezague.

5.2 Usinagem em offset

A trajetória eqüidistante ao contorno, determinada com o uso
do Diagrama de Voronoi, caracteriza-se como uma boa
estratégia, sendo indicada para cavidades de geometria mais
complexa. .
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Observa-se que, para remoção de todo o material da cavidade,
o espaçamento entre as trajetórias deve ser igualou inferior ao
raio da ferramenta (FIg. 8). Desta forma, evita-se que nos
cantos, ou na região dos bissetores, exista material após a
usinagem.

Figura 8 - Offset com espaçamento igual ao raio da
ferramenta.

Visando a redução do comprimento do caminho de corte e a
conseqüente redução no tempo de usinagem propõe-se a
usinagem em duas etapas:

1) usinagem em offset com espaçamento maior que o raio
da ferramenta, podendo chegar até o valor do diâmetro desta
(Fig.9);
2) remoção do material não usinado com trajetórias sobre

os bissetores obtidos na geração do Diagrama de Voronoi .

Figura 9 -Offset com espaçamento maior.

5.3 Seleção automática de ferramentas de
corte

As maquinas atuais oferecem a possibilidade de troca
automática de ferramentas, o que indica o uso de mais de uma
ferramenta visando a redução do tempo de usinagem. Muitos
pesquisadores tem se interessado por este tema. Bala & Chang
(1991) afirmaram que a dimensão da ferramenta é um dos
fatores que mais afetam o tempo usinagem e desenvolveram,
então, uma proposta de trajetória para usinagem de cavidades 2

D usando duas ferramentas. Kyoung et alo (1997)
apresentaram uma metodologia de seleção de ferramentas
calculando os tempos de usinagem de todas as combinações
possíveis do conjunto de ferramentas disponível. Lee et ai.
(1992) e Oliveira (1997), trabalhando com superfícies de forma
livre, também consideraram o uso de duas ferramentas , sendo
uma para desbaste e' outra para acabamento. Para cada etapa
foram utilizadas ferramentas de geometria específica, sendo de
extremidade cilíndrica no desbaste em planos de corte e de
extremidade esférica no acabamento.
Veeramani & Gau (1997) propuseram a utilização de
programação dinâmica na seleção automática das ferramentas

287

de corte a fim de obter um menor tempo de usinagem. O
método basea-se na utilização de estratégias de usinagem pré-
definidas, como ziguezague (usinagem paralela a uma direção)
e offset (usinagem eqüidistante ao contorno), e determina a
melhor combinação de dimensões de ferramentas para
minimizar o tempo total da operação de usinagem. As
trajetórias são geradas e os tempos de usinagem, somados aos
tempos de posicionamento e troca de ferramentas, são
tabelados para, com o uso de programação dinâmica, definir o
conjunto de ferramentas que proporciona o menor tempo total
de usinagem

6 CONCLUSÃO

Muitos aspectos da usinagem de cavidades 2 D foram aqui
apresentados e demonstram características das estratégias
descritas.
Nos trabalhos consultados, observa-se que várias estratégias de
usinagem são apresentadas, mas as aplicações principais são os
métodos do ziguezague e da trajetória em offset, com suas
combinações.
Outra constatação muito clara refere-se ao grande interesse na
otimização das trajetórias. Com o avanço tecnológico'
proporcionando máquinas mais robustas e ferramentas mais
avançadas, o incremento nos valores usados nas condições de
corte proporcionou uma sensível melhora no tempo de
usinagem. Entretanto, verifica-se a possibilidade de gerar
trajetórias otimizadas evitando retrações e movimentos
desnecessários. A possibilidade de seleção ótima de
ferramentas, considerando suas dimensões e o uso para redução
do tempo de usinagem, também é um importante campo a ser
pesquisado . Todas estas propostas, que estão intimamente
ligadas ao planejamento do processo de fabricação, reafirmam
o interesse no desenvolvimento de ferramentas para o auxílio à
manufatura de forma bastante ampla .
.Certamente, estas informações contribuirão para a
escolha da estratégia de usinagem e também para
auxiliar no desenvolvimento de novos sistemas de
geração de caminho de corte visando sua otimização
com sensível redução no tempo de usinagem.
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Abstract: In this work the suppIy-chain co-ordination in the
virtual enterprise environment is subject of deeper analysis.
The system developed by UFSC - DBPMS - for the
management of distributed business process is presented and
some basic concepts for its definition and development are
detailed. The DBPMS provides means for getting, analyzing,
making available and managing the information from and
about a virtual enterprise , enabling the enterprises to make their
logistics more efficiently by means of a integrated information-
based supply-chain management

Keywords: Virtual Enterprise, Supply Chain Management.

1 INTRODUCTION
Even more ' the use of information technology is being
encouraged for sharing and exehanging information right
across individuaIs and organízations. This trend can be
understood as a consequence of a new strategy of eonducting
business, which is the concept of Virtual Enterprises (VE).
Aceording te the terminology and definition used by the
projeet eonsortium (Prodnet, 1996; Camarinha-Matos &al.,
1997)1,the paradigm of virtual enterprise is a temporary
alliance of enterprises that come together to share skills and
resources in order to better respond to business opportunities
and whose cooperation is supported by computer networks and
adequate Information Technology (lT) tools and protocols.

In the manufacturing sector, the Virtual enterprise is most1y
composed by small and medium-sized enterprises behaving as
suppliers and having no definite relations , policies and
implications. Therefore, it is not difficult to perceive the degree
of complexity to manage this kind of value-chain as weil as to
co-ordinate the logistics of a business process that is
distributed.

The PRODNET-ll (production Planning and Management in
an Extended Enterprise) is a three-year (October/96 -
September/99) international cooperation project supported by
the Európean Union and by the CNPq (lhe Brazilian Council
for Technological Development and Research). The project
. aims to design and develop an open platform and lhe adequate

1 CSIN (P), ESTEC (P), HERTEN (BR), Lichen Informatique (F),
MIRALAGO (P), Uninova (P), Uníverslty of Amsterdam (NL),
Universidade Federal de Santa Catarina (BR), and Universidade Nova
de Lisboa (P).
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IT protocols and mechanisms to support industrial virtual
enterprises with special focus on the needs of smail and
medium sized enterprises (SMEs). PRODNET-ll focuses on
means to inter-operate with severaI value chain networks
employing new emerging standards and advanced technologies
in communication, cooperative information management and
distributed decision making.

As a general requirement for an infrastructure to support VEs,
it can be pointed out thatthe companies must be able to inter-
operate and exchange information in real time so that they ean
work as a single integrated unit although keeping their
indepcndence / autonomy. It also has to be taken into account
that legacy systems were not designed with lhe idea of directly
connecting to corresponding systems in other enterprises.
Typically, enterprises pre-exist before they decide to join in an
information sharing and exchange network. Consequently,
every enterprise is autonomous, developed independently from
other enterprises and uses distinct information management
and control strategies that serve its own purposes. Thus lhe
situation is extremely heterogeneous and requires adaptation of
existing production planning and control systems (pPC) to
electronic linking.

To support this environment and coping with lhe legacy
systems in enterprises, PRODNET-ll proposes, for each node
of aVE . network, an architecture where, among others,
Aâvanceâ Co-ordination Functionatities address a few
advanced co-ordínatíon aspects: (i) Partners search and
selection; and (ii) Integrated logistics decision support system.
The logistics decision support system aims at providing lhe
enterpríse with "real-time" information about the current status
of the orders in the involved enterprises.

In this work, lhe supply-chain co-ordination in lhe VE
environment will be subjeet of deeper analysis. The system
developed by UFSC for lhe management of distributed
business process wilI be presented and some basic concepts for
its definition and development wiil be detailed.

2 BUSINESS PROCESSES IN THE
VIRTUAL ENTERPRISE ENVIRONMENT

Thc Virtual Enterprises must also deal with orders requests. In
this case, these orders are named distributed business processes
(DBP). A DBP is a dynarnic and temporary set of "orders"
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(business processes - BP) which jointly gives rise to the end client-enterprise, whereas node-I, node-3 and node-5 are its
product of the VE. As the BPs are supposed to be performed by direct suppliers. Each node has some (sub-) BPs under its
several enterprises, the enterprise that triggered the format ion responsibility (and so the respective Enterprise Activities -
of a given VE normalIy must co-ordinate their execution in EAs), placed into the dashed circle around them. They
order to avoid business chaos (Rabelo et al., 1996). In a VE rcpresent the value added by each enterprise on the product ion
scenario the management of the value-chain is a complex task, chain, along the time . For examplc, node-l has to perform four
especialIy when some degrees of co-ordination are envisaged interdependent BPs (BPI_lO, BPI_22, BP l_22A and
to be supported. Figure I illustrates a DBP concept via its BPI_22B), whose result has to be sent to node-2 so that the
production graph. The enterprise '2' (node 2) is currently the BP1_1 can be done .and so the whole production can be kept,

Figure 1: DBP concept

__I BP_2

end-producf 2

..
time horizon

Since these BPs are supposed to be performed by several
enterprises, the client-enterprise must manage their execution.
As such, it is also liable to unexpected events, like BP delay,
BP or DBP cancellation/rnodification, changes on DPB
priorities as welI as to local communication deficiency and
network overloading or failure. When one of these problems
occurs and the responsible enterprise cannot solve the problem
locally, it offends the DBP contract, and then causes a conflict.
This conflict basically influences the DBP production dates
(the planned delivery date) and can affect the whole production
chain, Because the components of a DBP are alI inter-related,
an enterprise cannot (re)plan itself for its own benefits only,
but it must also look for the benefits of the whole net,
Consequently, a close cooperation has to exist both intra-
enterprise and inter-enterprises in order to minimize the global
loss in the "DBP contract",

The complexity of the resolution of a conflict may vary quite a
101. Because an enterprise usualIy plans with some temporal
intervals between the BPs (just to absorb the unexpected
occurrences), a re-planning ncgotiation may be relegated to
adjust the planned delivery date either to the earliest delivery
date or the latest delivery date. This policy could be one
solution for a rapid contract re-negotiation and hence for a fast
DBP plan re-establishment. However, depending on the
problem severity, the solution may involve a deeper - and
possibly complex - analysis. Many considerations and
evaluations have to be taken into account, specialIy regarding
that an enterprise usuaIly does not have only one DBP
contracted, but plenty of them, which in turn can be indirectly
affected by the problematic BP. Thus, the whole complexity
makes almost impossible a user or a system solve the problem
individually, Neither a single user has alI knowledge and
enough capabilities (in terms of time and technical
background) nor a system has the natural human 'business
flexibility' and experience for good trade-off analysis /
decisions.
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In that sense, a balanced approach seems to be the suitable
solution to contemplate lhe enterprise with these two
'knowledge sources' sirnultaneously, In other words, a DSS
which can help and assist the user in a decision-making, In this
context, a DSS has to cope with lhe folIowing stages (O'Neill,
1995): identify the problem situation; data acquisition and
analysis; determine causes of problem; define objectives;
generate alternative solutions; comparing and evaluating
altemative solutions; select (the 'best ') solution.

A framework for this DSS must provide the decision-maker
with selected inforrnation, describing both the competi tive
externai environrnent and the way the enterprise is operating.
Besides that, it must also provide well-established decision-
making support models and lechniques.

In that direction, the irnplemented DBPMS (Distributed
Business Processes Management System) offers an enterprise
with an environment that provides reliable and timely
informat ion about the supply-chain and a support for rapid
decision-rnaking, two extremely important enabler aspects to
support the enterprise agility and hence its cornpetitiveness.

3 AGILE COORDINATION
The co-ordination is a subject of great importance for the
realization of aVE. Considering that the network of enterprises
is formed due to the requirements of specific orders, there must
be a way to co-ordinate these activities, In the Prodnet-II
project this is made through "Advanced Co-ordination
Functionalities" (ACF) . ACFs correspond to specialized
software modules being developed -to help solving specific
problems that require co-ordination actions within the VE.

The co-ordination functionalities are, in fact, a subset of the
functional requirements for aVE. The Prodnet-II architecture
and implemented platform comprises a number of semi-
autonomous software modules that provides the enterprise with
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several other functionaJities, such as: exchange of cornrnercial
data (using EDIlEDIFACf and WWW), exchange of technical
product data (STEP), quality related information exchange, VE
information management, and incomplete and imprecise orders
management. Ali these "services" are supported by other basic
software modules to guarantee the privacy and safety
cornrnunication, distributed data management, architecture /
services configuration and global co-ordination among the
modules (Camarinha-Matos &al., 1998).

From the enterprise point of view, ali those functionalities are
seen as a "black box" which offers VE services - lhe Prodnet
Platform. It corresponds to an upper software layer to be
installed on lhe "top of" enterprises' legacy systems (their
internal modules) so that the enterprises can operate in a VE
scenario in a "transparent" and integrated way. In fact, two
main modules constitute this platform: the Prodnet
Cooperation Layer (PCL) and the ACFmodules.

The ACFs can be seen as high-Ievel services to be offered to an
enterprise/users and that uses the core services from the PCL's
-modules. The cornrnunication between the ACFs and the PCL

is supported by means of a specific (but open) API
(Application Program Interface).

The DBPMS represents an ACF which aims to provide means
for getting, analyzing, making available and managing lhe
information from and about aVE, enabJing the enterprises to
make their logistics more efficiently by means of a integrated
inf0"!1ation-based supply-chain management. It was designed
to act mainly in the operation phase of a VE life cycle (Spinosa
&al., 1998b), comprising a bit of the creation/configuration and
dissolution phases.

In fact, the main fundamentais of the implemented DBPMS
functionalities refleet lhe consideration of the emergent and
wider concept of logistics called "integrated logistics
managernent" (Christopher, 1994). In that sense, the DBPMS
extends lhe intra-organizational logistics carried out by lhe
c1assical PPC systerns, with a higher-Ievel vision about the
VE's logistics, giving rise to an inter-organiuuional logistics
(Klen &al., 1998b). Its general approach is iIIustrated in the
Figure 2.

Figure 2: DBPMS General Approach

PCL

Shopfloor
VE Coordinalor

The whole process starts when the VE-Coordinator (the VE
trigger) wants to monitor, after a given VE is created, the
processing of a certain BP at a given VE-Mcmber's site (a
Supplier). During lhe VE creation phase a set of agreernents is
made, including the specification of a number of information
that the VE-Member 's PPC should send to the VE-Coordinator
(like order status, remaining process time, the amount of parts
already produced , etc.) as well as the periodicity this should be
made.

These specification are indicated in the "supervision clauses",
an innovative information structure logically aggregated to the
respective BP's contract (the "purchase order's contract" in the
PPCs), which is filled up by the user via a specific graphical
interface. Supervision c1auses are used to specify the VE-
Coordinator and VE-Members' rights and duties in terms of
information access for monitoring purposes. In general, they
specify what, how, when, where and how far a given set of
information about an order should be monitored from each VE
supplier.

Once a given VE is created, ali the information about it - and
the one required by the DBPMS - is stored into the Distributed
Information Management System (DIMS). The information
being monitored (specified in the rights ofthe VE-Coordinator)
is sent and managed by DIMS - one of the PCL's modules -
which acts as federated and distributed database (Afsarmanesh
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Shopfloor
VEMember

&al., 1998), providing a "transparently", secure and enerypted
inter-communication between the VE-Coordinator and every
VE-Member (Osorio &al., 1998). Depending on the
complexity of the transaction, another PCL's module is
invoked to better coordinate the PCL's services workflow
intemally .

In the Prodnet-Il approach, the VE-Members ' PPCs should
obtain the set of duty information (in predefined cycles of time)
from their shop floors and put them available in their respective
DIMS, so that the VE-Coordinator' s DBPMS can have access
to them in order to reason about. The continuous arrows in the
figure 2 iIIustrate this flow.

In the other direction there are the rights of the VE-Member, or
in other words, the duties of the VE-Coord inator. It is also
important to endow the suppliers with reliable information. In
this sense, the VE-Coordinator may have to inform the VE-
Member about a set of information, previously agreed and
specified in the supervision c1auses / duties . The dashed arrows
in the figure 2 iIIustrate this flow. It means that a minimum set
of DBPMS services should also be provided to the VE-
Member side.



The implemented DBPMS functionalities are comprised into
three main blocks:
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THE OBPMS FUNCTIONALlTIES aims to offer an electronic way to get information from lhe
suppliers so that the enterprises can constantly update their
production plans and schedules (Ràbelo &al. , 1997).

4.1 Supervision Clauses Configuration
It allows lhe user to interactively configure the supervision
clauses to be applied upon every VE-Member of a given VE. It
comprises the mapping between lhe VE-Members' PPCs
capabilities in terms of information gathering against the
DBPMS needs, and also the set of (different) clauses at the
leveis of requested / purchase orders, required items and
production orders.

4.2 VE Supervision
One of the main probJems the enterprises face nowadays is lhe
difficulty for obtaining reliable information from the partners
about the real status of some contracted BPs, which directly
affect lhe DBP (lhe entire client order). This situation obliges
the enterpriscs to frequently re-plan their actions due to the
occurrence of unexpected events, representing in delays or
anticipations. It means an increasing of lhe enterprise's global
costs because a delay or anticipation of one supplier can affect
lhe execution of other inter-related BPs. This functional block

4.3 Oecision Support System (OSS)
The introduction of a decision-support system (DSS) that helps
an enterprise to evaluate and to decide in the presence of a
confIict is a key point for its efficient reaction. This kind of
system can play its role much better if it is fed with reliable and
real-time information from the supply-chain, which is provided
by lhe functionality previously explained. It incorporates
analytical procedures as a support for the VE (re)scheduling
and its evaluation, including means for a trade-off analysis
(Spinosa &al., 1998a) (Rabelo &al., 1998). This DSS assumes
a strong interaction with the enterprises' end-users,

Figure 3 illustrates lhe implemented DBPMS architecture,
involving seven main modules to which the user can interact
with:

Supervision Clauses Configuration: configuration of the rights
and duties of the VE-Coordinator and VE-Members of a given
VE;

DBP monitoring: real-time information gathering from lhe
suppliers' PPCS (in terms of orders) ;

Figure 3: DBPMS Architecture and the Main Functionalities
DSPMS

Conflicl detection: detection and identification of unexpected
problems during lhe orders processing;

Reaclive decision-making: support for a decision-making
according to lhe conflict detected;

Simulation & assessment of alternatives : support for lhe
selection of a simulated decision by the user;

VE Analyzer: has lhe objective to provide an intra-
organizational analysis of lhe VE in operation as well as an
inter-organizational analysis of lhe alternative solutions.

DBP Control: set of actions that should be carried out in order
to implement a selected (simulated) decision.

In fact, those functionalities represent a subset of a wider
functional requirement analysis, which was supported by a
specific methodology (Klen &al., 1998a) and that had three
main inputs: a research made in the literature; a spccific
questionnaire conceived and sent to other research projects;
and lhe consideration of the end-users needs by means of the
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application of another methodology also especialIy conceived
for knowledge acquisition.

Taking the maio DBPMS modules into account, figure 4
ilIustrates one of the graphical interfaces of the Sirnulation of
Alternatives module. The DBPMS is implemented in C++,
running on a PC / Windows-NT / TCPIIP platform. .

5 MOOELLlNG THE OISTRIBUTEO
BUSINESS PROCESS

For lhe system development, one of lhe importaot steps was the
modeling of the Distributed Business Process (DBP). From lhe
DBPMS point of víew, a DBP is an object-oriented information
structure that models lhe VE's goal, i.e. lhe final "product" in
lhe Prodnet-Il ontology. It was designed in order to fulfil lhe
DBPMS requirements in a VE scenario. In a real case, the DBP
concept encapsulates all the suppliers, all lheorders and
operations, among other information, involved in a given VE.
It differs from the traditional information that is managed by an
.enterprise, which stores information (via the Prodnet's
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EDIIPPC modules) about its supplier and customer orders , but
anything about its "production orders" as required by the

DBPMS, i.e. about what it should do 1 produce for a given
DBP/VE.

Figure 4: Ao example of how alternative solutions are showed

The DBP structure was designed taking some concepts of the
CIM-OSA project into account (AMICE , 1993). In this sense, a
DBP is a hierarchica1 rnodel, composed by the basic entities
showed in figure 5. Regarding the usual lack of terminology
standards in the production dornain , lhe DBP modeling 1
specification was strongly based on the dictionary elaborated
by the American Production & Inventory Control Society
(APICS, 1983).

Figure 5: DBP model general structure

Representslhe set cI VEsInwhldl lhe VE<oordlnator Is IfMJIved m,
TM 06P PcoI00jeCtIS""'--" bV0BPs.

-=tRepresents a spedtk: VElhe VE<ootdlnatochas to supervtse.
ADBP tscompo:sed bV OFS.

gepeesentsa specJ(ic VE''''''''!ler (OP = Dana ln Procesf).
ACPnas (oneOI'"mcre)ROs (Rec!uested Oróers).

Rcprcsents a specn: RequestedOrdet fDf a Member.
AROIS<XlfTlIXl"'d bV(a ... 01)Requested llems

4 Re1Xe5ents a specltk Requested tten,
A Rl ISccmpcsed bV(a sei 01)ProdU<1lon Onle<s(POs).

Deta1led desot:tlon d a PC to be supervtsed.

-? DescrlPlIon0/ ue"produc1" """"'00 10lhe PC
and RI to be supervtsed .

6 CONCLUSIONS
AIl the Iiterature researched and lhe conceptual work presented
in this work was actually motivated by the need to identify
some advanced coordination functionalities (ACFs) in order to
try to avoid the business chaos when coordinating one or more
DBPs ofa VE.

One of lhe identified and imp1emented ACFs is the Distributed
Business Process Management, which aims to support means
to get, provide, and to manage the information from and about
a VE, enabling the enterprises to make their logistic s more
efficiently in an integrated way. This ACF is represented by the
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Distributed Business Process Management System (DBPMS), a
system that intends to "implernent" the emergent concepts of
Supply-Chain Management 1Integrated Logisti cs Management.

The system is modular, comprising basically three main
interactive and cooperative modules: Supervision Clauses
Configuration (to specify the rights and duties of lhe VE
participants from the information monitorin g point of view),
VE Supervisor (to monitor the DBP execution ) and DSS (a
Decision Support System to help the user in the decision-
making process based on lhe information obtained by the VE
Supervisor).

It should be noted that the DBPMS , once providing some
scheduling capabilities for conflict solving, can offer some
support to keep a "DRP" (distributed requirements planningy
coherent during the execution of a given DBP and hence can be
seen as a powerful module for an ERP (enterprise resources
planningy .

Additionally , it is important to point out that, considering: (i)
the DBPMS cornplexity, (ii) the innovative aspects being
investigated, and (iii) the open questions still presented in the
VE paradigm; lhe experiments exploited by the DBPMS
module have their scope and scenarios Iimited and tested only
in the Prodnet-Il (homogeneous) platforms. In terms of
functionalities, they have been oriented to the demonstration
pilot prototype (but using real data e situations), even because
it is still not c1ear the possible overlapping between some
"future" PPC functional ities and those ones the DBPMS shou1d
have.
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Resumo: É apresentado neste trabalho uma proposta para a
geração automática de trajetória de ferramenta para a usinagem
de superfícies esculturais em fresadoras de 3 ·eixos. Foi
utilizado um CAD bastante popular (AutoCAD) e os seus
recursos de programaç ão para gerar um sistema capaz de
identificar a superfície de um objeto criado por malhas e a
partir de então gerar o programa CN composto por uma série
de interpolações lineares em movimentos de ziguezague. A
profundidade de desbaste e de acabamento são valores de
entrada que determinarão as trajetórias preliminares à da
superffcie acabada.

Palavras-chaves: Geração de trajetória, AutoCAD, AutoLisp,
Superfícies esculturais.

Abstract: This paper presents a system to create tool-paths for
sculptural surfaces milling in CNC 3 axes machines. A quite
popular CAD was used (AutoCAD) and its programming
resources to generate a system capable to identify the surface
of an object created by meshes and to create a CN programo
The depth cut in rough and finisli stage are entrance values
. that will determine the preliminary trajectories to the one of
the finished surface.

Word-keys: tool-path generation, AutoCAi), AutoLisp,
sculptural Surfaces.

1 INTRODUÇÃO
A trajetória das ferramentas (do inglês , tool-path) é o conjunto
de movimentos a ser executado pela ferramenta para usinar
determinada superfície de uma Peça mecânica.

Embora a primeira máquina-ferramenta com Comando
Numérico tenha surg ido no início e a primeira linguagem de
programação no final da década de 1950, somente em 1970
iniciou-se o desenvolvimento dos sistemas destinados à
geração automática de programas CNC.
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Dentre os trabalhos pioneiros destacam-se o de Cremerius
(1973), que apresentou um sistema de programação CNC
baseada na linguagem APT e de Davies (1973), um sistema
para preparação de programas CNC partindo de uma interface
gráfica em 2 D. O sistema usava uma linguagem própria para a
definição das geometrias a serem fabricadas .

Outros sistemas foram apresentados em 1977, sendo na sua
maioria, sistemas interativos com representação plana .

Os sistemas de geração de trajetórias podem ser divididos
com base no modelo geométrico utilizado, o qual pode ser um
modelo para cavidades (2Vz D), superfícies paramétricas,
modelos octree, CSG, etc., no entanto, ·muitos estudos de
geração de trajetória de ferramentas foram desenvolvidos com
base no método das superfícies paramétricas que permitem a
modelagem matemática de geometrias bastante complexas
através da combinação de curvas paramétricas.

Tratando de superfícies esculturais, Choi (1989) apresentou
um algoritmo que converte CCDATA (Cutter Contact Data)
em um CLDATA (Cutter Location Data) livre de
interferências côncavas e convexas e considerações sobre o
custo computacional deste algoritmo.

Suh e Lee (1990) apud Oliveira (1997) se dedicaram à geração
de trajetórias para cavidades arbitrárias definidas por
superfícies esculturais. Seu método permite usinar cavidades
com superfícies livres côncavas ou convexas limitadas por
linhas, arcos e curvas livres. O método determina o CLDATA
diretamente com eficiência computacional sem a necessidade
de iterações .

Hwang (1992) apud Oliveira apresentou um método de geração
de trajetórias livres de interferência para superfícies paramé-
tricas compostas. Neste método as superfícies paramétricas são
poligonalizadas, e da forma poliédrica criada são geradas as
trajetórias de ferramentas.



Isoparamétrico. Este tipo de trajetória é formado por
movimentos em ziguezague criadas através da análise
paramétrica da superfície.

•
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Cox et aI (1994) discutem em seu artigo a aplicação de curvas • Espiral. A usinagem é realizada do centro para o contorno,
de preenchimento de espaço para usinagens de superfícies com trajetórias igualmente espaçadas.
esculturais . Neste trabalho é feita uma comparação entre
trajetórias de curvas de preenchimento, trajetórias convencio-
nais de direção simples e trajetórias convencionais de 2
direções.

Xiong-Wei (1995), descreve em seu trabalho um algoritmo
para a geração de trajetória de ferramenta para a usinagem em
5 eixos com fresa cilíndrica em superfícies esculturais
complexas.

Em 1996, Srinivas et aI (1996) apresentaram o uso de patches
cicloidais na geração de superfícies. Tal modelagem trouxe
algumas vantagens para a geração de programas CNC para a
usinagem destas superfícies em trajetórias isoparamétricas
como: trajetórias formadas apenas por arcos, programas
menores, consumindo menos memória e com maior rapidez de
transmissão dos dados e as facilidades do uso de trajetórias
isoparamétricas evitando interseções de superfícies e outros
processamentos demorados.

o interesse em desenvolver sistemas de geração de trajetórias
de ferramentas partindo de modelos criados por superfícies
paramétricas é grande em função da possibilidade deste método
de modelar superfícies muito complexas, com características
impossíveis de obter através de outros métodos. Com este
recurso tomou-se possível obter formas suaves e com menor
concentração de tensões internas.

Algumas das aplicações mais difundidas do uso de modelagem
através de superfícies paramétricas está na produção de peças
plásticas obtidas por injeção. Tais peças, de uso bastante
variado em todos os ramos, tem as mais diferentes formas e
portanto, necessitam destes sistemas para auxiliar na fabricação
das matrizes para a injeção (Oliveira, 1997).

Atualmente os trabalhos relacionam a geração de trajetórias de
ferramenta à casos específicos, como pode ser visto em Hwang
and Chang (1998). Estes desenvolveram um algoritmo para a
geração do CLDATA específico para o fresamento de
superfícies complexas 3D, com ferramentas de base plana ou
cantos arredondados.

As trajetórias de ferramentas podem ser classificadas
em 4 grupos: '

• Ziguezague. Trata-se de deslocamentos da ferramenta
rotativa em trajetórias paralelas com um afastamento
geralmente uniforme. Este tipo é muito usado em
operações de desbaste onde são usadas ferramentas de
maior diâmetro e não há grande preocupação com precisão
ou acabamento da superfície.

• Preenchimento (Space-filling),

O objetivo do presente trabalho é apresentar uma metodologia
para a geração das posições de contato da ferramenta de corte ,
CCData (Cutter Contact Data), para a usinagem de superfícies
esculturais livres a partir da modelagem por malhas em um
CAD e conseqüente criação do programa CN. Mesmo não
utilizando de modernas técnicas de otimização de trajetória o
sistema busca uma alternativa a usuários de CAD que queiram
desenvolver superfícies esculturais usinadas não dispondo de
programas sofisticados e aproveitando as facilidades e
conhecimentosde CAD.

O sistema foi implementado na forma de aplicativo para o
software AutoCAD R14 Autodesk (1997), explorando-se seus
recursos de programação proporcionados pela linguagem
AutoLISP Krammer (1995).

O AutoCAD torna possível a modelagem de superfícies de
objetos por meios de malhas compostas de faces planas
poligonais. Para tal existe diversas funções geradoras deste tipo
de objeto, incluindo funções para a criação de formas
primitivas como esfera, toróide, cone, etc. A densidade da
malha, ou o número de faces, é definido em termos de uma
matriz M e N vértices que representam as colunas e linhas
respectivamente. Pode-se criar malhas em 2D ou 3D, no
entanto as últimas são mais extensamente utilizadas.

As malhas são utilizadas quando não se necessita de
propriedades físicas do objeto (isto é, massa, peso, centro de
gravidade e assim por diante), que podem ser adquiridas por
meio da modelagem sólida. Não obstante, a modelagem por
superfície propicia recursos para ocultar linhas posteriores,
aplicação de cores e efeitos de luz. Outra utilização das malhas
é para a criação de superfícies de formas raras como modelos
topográficos em 3D para terrenos montanhosos ou superfícies
esculturais de matrizes para a injeção de plásticos (Ahrens,
1994).

Aproveitando os recursos citados para a geração de malhas e os
recursos de programação do CAD, foi desenvolvido uma rotina
para gerar os pontos de contato da ferramenta com a peça
CCData, a partir de uma superfície 3D, criada no CAD. Além
da seleção da malha, o usuário deve entrar com os valores
desejados de profundidade de corte para as operações de
usinagem e acabamento.
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2 METODOLOGIA
A metodologia adotada consiste no uso dos recursos de
programação do software AutoCAD, através da linguagem
Autolisp, para gerar funções adicionais que permitam gerar o
CLDATA através da seleção de uma malha criada no
AutoCAD. O usuário deve ainda entrar com os valores
desejados de profundidade de corte para as operações de
usinagem e acabamento. Esta entrada é feita via o prompt do
AutoCAD.

Nos sistemas CAD as entidades de desenho (retas, arcos,
blocos, etc.) são armazenadas numa base de dados. O acesso à
esta base de dados do AutoCAD pode se dar através de 2
formas: (1) gerando arquivos nos formatos DXF (Drawing
Interchange File) ou IGES (lnitial Graphics Exchange
Standardi e (2) através de funções especiais do AutoUSP, que
geram listas associadas que contém os dados relativos a cada
entidade (TelIes e Galib, 1993).

Outra vantagem do Autolisp está em poder executar via uma
rotina, qualquer comando do AutoCAD. Com isto
possibilitando a utilização de todos os seus recursos.

A seguir é dado um exemplo de uma lista associada de uma
entidade, retirada da base de dados do AutoCAD . Uma lista
associada é uma lista formada por outras listas chamadas sub-
listas. A entidade selecionada, é uma linha reta "LlNE" com
origem no ponto (3,4,0) e término no ponto (10,15,0)
construída com o Layer "CONTORNO".

(-1 .<Entity name: 600000d8)

(O. "UNE")

(8 . "CONTORNO")

(lO 3.04.00.0)

(l11O.0 15.00.0)

Profundidade
dedesbastee de
acabamento

ProgramaCN

Figura 1· Fluxograma da metodologia aplicada

L =int(aptotal - apacab ) +1
ap'ec

Através das funções do Autolisp é possível selecionar
uma malha diretamente no CAD e acessar o seu banco de
dados contendo as coordenadas de todos os nós. A partir de
então utilizar estes dados para a geração da trajetória.

A figura 1 ilustra um fluxograma contendo as etapas
da função implementada em Autolisp. Primeiramente é feita a
seleção da malha com o mouse através dos recursos da função
entget do Autolisp que acessa a base de dados da entidade
selecionada e cria a listaI contendo as coordenadas de todos os
nós. A seguir um algoritmo transforma a lista de nós na lista2
contendo as coordenadas em seqüência de · trajetória
ziguezague.

onde:

L =>

apncab =>

número de passe no desbaste

profundidade de corte total

profundidade de corte no acabamento

profundidade de corte máxima admissível

(1)

(2)

A especificação .da profundidade de corte (ap) está diretamente
relacionada coma ferramenta e a superfície trabalhada dapeça.

No processo de fresamento, movimentos de desbaste serão
necessários se a profundidade total (medida na direção da
profundidade de corte - aplOtaI) for maior que a profundidade de
corte admissível da ferramenta Com o objetivo de
manter a profundidade de corte constante para todos os passos
de desbaste e otimizar o percurso da trajetória, o número de
passos pode ser definido por: .

297

As variáveis apmax e apacab são obtidas de informações
sobre dados de corte recomendados. Da equação (1) resulta a
profundidade de corte para o desbaste, ou seja:

ap = aptotal - apacab
L

A profundidade de corte total é determinada através
de um algoritmo que identifica o ponto extremo na direção z e
calcula a profundidade total aprotal e através das equações (1) e
(2) determina o número de passos para este ponto extremo.
Para os demais pontos da malha a profundidade de corte total
pode ser diferente e então aplica-se a equação (2) para todos os
pontos utilizando o número de passos encontrado para o ponto



A peça em bruto (blallk) poderá ter dimensões de
40x40x20mm, sabendo que o nó mais elevado da malha está a
10 mm do plano interior da superfície. O blank poderá ser
fixado por uma morsa em duas faces opostas.

Através do editor gráfico do AutoCAD, o operador do
sistema seleciona no desenho a entidade geométrica da figura
2. Após a seleção, as rotinas escritas em Autolisp geram uma
lista contendo as coordenadas da malha e a partir da entrada da
profundidade de corte para o desbaste e do sobre-metal para
acabamento gera-se a lista e incrementos. A figura 3 ilustra as
trajetórias de desbaste e de acabamento para uma seção do
blank que formará a superfície desejada. Pode-se notar que a
profundidade de corte mantém-se constante em todos os pontos
mais baixos da superfície final. Na figura 3 existe um número
maior de desbaste apenas para a ilustração.

Finalmente o CLDATA é transformado no código da
máquina baseado na norma DIN 66025 . . .
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extremo. Com esta operação é gerado uma lista de incrementos usinados .
para cada nó da malha. Com este procedimento é gerado a
lista3 que contém o os pontos da trajetória fmal da ferramenta
(CLDATA).

o sistema foi implementado juntamente com um sistema
CAD/CAM descrito em Da Silva et ai (1997) . Este sistema
possui uma interface facil itada para a geração de programas
CN, que foi utilizada para a determinação e entrada dos
parâmetros de corte para a usinagem da peça exemplo. O
sistema possibilita ainda uma verificação e simulação da
trajetória do programa CN gerado e envio do programa CN
para fresadoras de 3 eixos com comando MACH IV (ROMI,
1994).

3 ESTUDO DE CASO
O exemplo apresentado é simples, e tem como

objetivo mostrar a estrutura de funcionamento do sistema
proposto. A figura 2 apresenta uma malha desenvolvida com os
recursos de geração de malha do AutoCAD.

Para se referenciar a ferramenta alguns cuidados
devem ser tomados desde a geração da malha. No momento de
execução da rotina, a malha deve estar posicionada com um
dos seus vértices na posição X=O e Y=O e, quanto a Z, esta
deve ser a coordenada do nó mais inferior. Este valor é
facilmente determinada com os recursos do AutoCAD. A

Figura 2 • Malha exemplo

O processo de usinagem a ser utilizado, é um
fresamento em fresadora CNC de 3 eixos, a ser feito em duas
etapas. O programa deve considerar passos de desbaste e de
acabamento. Os passos de desbaste devem ser constituídos de
trajetór ias que possibilitem a formação de uma superfície de
sobre-metal para que o acabamento sej a feito com uma única
profundidade de corte em todos os pontos. As trajetórias
durante o desbaste devem ser otimizadas evitando passar por
trechos sem material , como acima do blank ou lugares já

Figura 4 • Simulação da trajet6ria gerada

figura 2 indica onde foi referenciado a peça. Portanto o Zero
Máquina dever ser o vértice do blank.

A Figura 4 ilustra a execução da simulação pelo sistema
CAD/CAM. Pode ser observado na figura , 2 passos de desbaste
e um de acabamento.

4 CONCLUSÕES

Figura 3 • Trajet6rias de desbaste e acabamento para
uma seção central
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A rotina desenvolvida possibilita a geração de
trajetória para malhas tridimensionais e posterior programa CN
para usinagem em fresadoras de 3 eixos, aproveitando-se dos
recursos de geração e programação do AutoCAD.

O acabamento final da superfície depende além da
ferramenta utilizada, de condições de corte da resolução da
malha gerada. Em contra partida quanto mais refinada a malha
maior será o tempo de usinagem. No entanto a geração da
trajetória para passos de desbaste pode ser independente da
trajetória para acabamento. É possível uma trajetória para
acabamento a partir de uma malha gerada com mais nós.

O tamanho do programa gerado pode ser extenso, pois
.o mesmo é composto de uma série de interpolações lineares e
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torna-se maior, quanto maior for a dimensão e a complexidade
da . peça. No entanto, a possibilidade de transferência de
programa para máquina "on-line" elimina tal problema.

As trajetórias geradas não conseguem manter a
profundidade de corte constaste durante toda a usinagem,
porém apresenta uma trajetória otimizada pois impede que a
ferramenta passe em locais sem material.
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Abstract: Nested Generalized Exemplar (NGE) theory is an
incrementai form of inductive Iearning from examples. This
paper presents a Fuzzy NGE learning system which induces
fuzzy hypotheses from a set of examples described by fuzzy
attributes and a crisp elass . 11 presents and discusses lhe main
concepts which supported lhe development of this system. Ao
empirical evaluation of lhe FNGE prototype system is given.

Keywords: machine learning, knowledge acquisition, fuzzy
domains, exemplar-based learning.

1 INTRODUCTION
One of the most widely adopted and studied paradigms for
concept learning is known as inductive learning frorn
examples. In this paradigm lhe learning task consists of
building a general concept description, or hypotheses, from a
given set of instances and non-instances of lhe concept, knowri
as training set,

With few exceptions, existing inductive machine learning
systems are non-incremental, i.e. lhe training set must be
available to lhe system at lhe beginning of lhe learníng process;
lhe expression of lhe concept is induced by considering ali lhe
examples at once . If by any chance new training instances
become available after the learning process has already started,
lhe onIy possible way to incorporate them into the expression
. of the concept is to start lhe whole learning process again, from
scratch, using lhe updated training set. In this kind of
environment, an ideal learning system couId modify online lhe
expression of a concept as new training instances are presented.
A new training instance can potentially bring about a
rearrangement of lhe current expression of lhe concept,
although constraints on the extent of lhe arrangement may be
desirable.

Nested Generalized Exemplar (NGE) theory [Salzberg (1991)]
is an incrementaI form of inductive learning from examples
that can be considered a variant of lhe nearest neighbour
pattern elassification [Cover (1967)]. This paper presents
FNGE, a learning system based on a fuzzy version of lhe NGE,
describes its main modules and discusses some empirical
results from its use in public domains. Section 2 introduces lhe
main ideas of lhe NGE paradigm. Section 3 presents lhe Fuzzy
NGE algorithm [Nicoletti (1996)] and lhe two fuzzy functions
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adopted for implementing distance and generalization. Section
4 describes the details of lhe FNGE prototype system by
describing lhe functional and operational aspects of its three
rnain modules. Section 5 highIights some empírícal results
obtained by testing FNGE in five different domains and finally ,
in Section 6 we present lhe final remarks.

2 NGETHEORV
Nested Generalized Exemplar theory is a learning paradigm
based on elass exemplars , where an induced hypothesis has lhe
graphical shape of a set of hyperrectangles in a n-dimensional
Euclidean space. Exemplars of classes are either
hyperrectanglcs or single training instances, i.e, po ints known
as trivial hyperrectangles. '

The input to a NGE system is a set of training examples,
presented incrementaIly, each described as a vector of numeric
feature/value pairs and an associated class. NGE generalizes an
initíal user-defíned set of points, or seeds, expanding them
along one or more dimensions as new training examples are
presented. The choíce of which hyperrectangle to generalize
depends on a distance metric. In a universe where lhe attributes
have crisp values, such a metric is a weighted Euelidean
distance, either point-to-point or point-to-hyperrectangle.

NGE initializes the learning process by randomly picking a
user-defined number of seeds and transforming them into
exemplars; lhe seeds become virtual hyperrectangles and are
collectively lhe initial expression of the concept, Then for each
new training instance Enew, NGE finds among alI
hyperrectangles built to date, lhe elosest to Enew, H closestl and lhe
second elosest, HeloseSl2' These are lhe candidates to be
generalized. If Enew and Helosesll have lhe same class , Helosesll is
expanded to include E"ew, a process called generalization;
otherwise lhe class comparison wilI take place between Enew
and Helosest2. If they have lhe same class, NGE will specialize
Helosesth reducing its size by moving its edges away from Enew'
so that Helosest2 becomes lhe closer of lhe two to Enew along that
dimension, and stretching Helosesl2 to make ·it absorb Enew• If lhe
class of Enew differs from the classes of both Helosestl and
Heloscst2, Enew. itself becomes a new exemplar, assuming lhe
shape of a trivial hyperrectangle.



The Fuzzy NGE algorithm is a constructive version of lhe NGE
algorithm suitable for learning in fuzzy domains, i.e. domains
of vague concepts expressed in natural Ianguage. The examples
::Jlhe training set are deseribed by n fuzzy attributes and an
assoeiated erisp class. Eaeh attribute is deseribed by a linguistie
variable that ean assume different lingu istic values. Each
linguistie value is represented by a fuzzy set.
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3 FUZZY NGE ALGORITHM For both attribute and exemplar weights the default value of
0.005 is used as lhe adjustment constant. This is an arbitrarily
eho sen Iow value lhat aims to prevent weights from reaehing
high values. The lowest value a weight ean reach is O. After
reaehing O, it remains O unless the attribute starts to provide
information for helping classifieation. The same poliey is
adopted for exemplar weights. Allhough attribute and exemplar
weights have a Iower limit of O, an upper lirnit does not exist
for either of them,

Fuzzy NGE differs from the NGE mainly in the functions used
for choosing the closest exemplar to lhe new example and for
generalizing it. Like the NGE algorithm, lhe Fuzzy NGE
algorithm initializes the learning proeess by picking a number
of seeds and transforming them into fuzzy exemplars. These
seeds are ehosen at random from lhe training set and, as in
NGE, its number is dete rrnined by the user . The Iearning phase
of Fuzzy NGE eonsists of two eonseeutive steps: ehoosing the
best exemplar and then generalizing it.

3.1 Choosing the Best Exemplar
Given lhe new training example, Enew, lhe Fuzzy NGE
algorilhm evaluates the proximity of Enew to all available
exemplars built to date in order to choose lhe closest two . To
do that we propose a weighted distanee measure based on lhe
possibility measure between lhe fuzzy sets that deseribe Enew
and H, for each existing attribute. Let us assume that associated
with eaeh fuzzy attribute Fk (1::; k::; n), there exist ik fuzzy sets .
These will be noted by v jPj , where 1 ::; j ::;n and 1::; Pj ::; ij .

Let Encw and a generie exemplar H be deseribed respeetively
by:

where p'. and are two instanees of 1 ::;Pj ::; ij, for 1 ::;j ::;n.
J J

The attribute-to-attribute distance metric between lhem will be
defined as the measure of possibility between the
eorresponding fuzzy sets associated wilh eaeh feature that
deseribes Enewand H , i.e; for j =1,. . ..n

The next step towards eaIculating the distance between Enew
and H is to combine alI the individual attribute-to-attribute
distanees into a single number. To do that lhese individual
attribute-to -attribute distances are weighted using the
corresponding attribute weight. So lhe weighted attribute-to-
attribute proximityu is defined as follows:

Afte r that the obtained value is weighted by the weight of lhe
exemplar. Weights are dynamically modified during the
learning phase. Attribute weights are always updated for both
Helosesll and Hclosest2. The only exception to this rule is when
Heloscstl classifies lhe example eorrect1y and consequently
Helosest2 is no t used; in this case, only Hclosestl has its attribute
weights updated.

E new =[v1 ',vz ' , v3 ',...,V ,]
PI P2 P3 npn

H=[v1 .., vz " ,v3 " ,... , V ,, ]
PI P2 P3 nPn

poss [v. ' Iv . ..] = max x [v. ' A V. ,, ]
jPj jPj jPj jPj

n
I,(poss[v . '.Iv . ,:]x weight ",- at j )
j=l jPJ jPJ .

n

(1)

(2)

(3)

(4)
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For a eertain attribute fi> let H fi and Efi represent lhe values
of f in lhe exemplar H and example E, respectively. In order to
adjust the weight of each attribute, Fuzzy NGE evaluates lhe
degree in which the fuzzy set lhat describes Efi is contained ,

in lhe fuzzy set lhat deseribes Hfi . In order to do that , lhe
system adopts a heuristic based on the fuzzy measure of
eertainty between lhe fuzzy sets which deseribe lhe new
example and eaeh of the exemplars for eaeh attribute. lf Enew
and H are generically described by the expressions (1) and (2) ,
then for j = 1,. .. .n

eert [v . " I v . ' ] =minx [v. " v v. ' ] (5)
jPj jPj jPj JPj

The adjustment of an attribute weight w fi fo11ows the role

showed in Table I (lhe value 0.8 has been empiriea11y
determined). Table 2 shows the proposed poliey for exemplar
weight adjustment.

ifclass (E) = class (H)
then
for eacb fido
ifeert ( Hrj IEri ) 0.8 then wri = Wi; + 0.005

e/se w ri =wri - 0.005
e/se
for each fi do
ifcert ( Hrj IEri ) 0.8 then \Vri = wri - 0.005

else wr; =wri+ 0.005
Table 1. Adjustment of attribute weights

Classof C/assof Weight ofExemplar
H dostsl/ Hc/oseS/z

Class = - Hclosesll : WH = WH + 0.05
Hcloscst2 : WH remains the same

of "* = Hclosesll : WH = WH - 0.05

I Helosc,<J2 : WH = WH + 0.05

"* "* Hclosest1 : WH =WH - 0.05
Example Hclosest2 : WH = WH - 0.05

Table 2. Adjustment of exemplar weights

Using the 'measures of proxirnities, weighted by attr ibute and
by exemplar weights, the Fuzzy NGE defines the first and
second closest exemplars to Enew, identified by the names
Hclosesll and HclosestZ, and starts the generalization step.

3.2 Generalizing the Exemplar
The Fuzzy NGE algorithm behaves exactly as the original
NGE, in how it ehooses between Helosesll and Helosest2 'to
generalize. The process of generalizing an exemplar H using an
.examp le Enewean 'be described as an absorption of Enew by H,
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which is accomplished by "extending" lhe limits of the
exemplar in order to inelude the example. The fuzzy version
will generalize an exemplar through generalizing the fuzzy sets
associated with lhe attributes used to describe both Enew and H.
So, if Enew and a generic exemplar H are described by the
previous expressions (1) and (2) respectively, lhe generalized
expression of H will be given by lhe union of lhe fuzzy sets
associated to each attribute, in Enew and H, i.e.:

[VI ' v vI ", vI ' v vI ,... , v . ' v v."] (6)
Pl Pl P2 P2 JPn ' JPn

As commented earlier in this paper, at lhe beginning of lhe
learning process (Section 3.1); associated to each attribute Fk
(I k n) there exist ik fuzzy sets. The number ik can increase
when new fuzzy sets are created during lhe generalization
processo This gives the system its constructive characteristic.
The pseudocode of the Fuzzy NGE learning phase is described
in Figure 1.

for each new lraining example Enew do
begln
weights of allribules = 1
weighlof exemplar=1
for each exlsling exemplar H do
begin
• determine lhe allribule-lo-allribule dislance belween Enew
and H, uslng lhe concept of possibilily between fuzzy seIs
to compule distances

• welght each allribule-to-atlribute dlstance by lhe
correspondínqwelghl of the attribute

• calculate lhe rneanvalue of these dislarices
• calculale lhe final distance by weightlng lhe mean value
usinglhe corresponding weight of lhe exemplar

end
choose lhe two closest exemplars to Enew,
naming them Hclo"'11 and Hclo-""""

If E""wand Hci=ls11 have the sam écrisp class
then
begin

• generalize Hcioscst1 withEnow uslng union of fuzzy sets for
each allribute value

• update weighls of attríbutss and the weight of Hei",,"'"
end
else
if E.- and Hc_ have the sarne crisp class
lheh
begin
• generalize Heio.e.t2 with Enow. using union of fuzzy seis for
each allribute value

• update lhe weighls of atlribules, and lhe weighls of
Hclosostl and HcIo<ost2H

end
else
begin
• slore E""wínto a new exemplar
• update lhe weights of attribules, and the weighls of

end
end

Figure 1. Pseudocode of the Fuzzy NGE Algorithm

4 FUZZV NGE PROTOTYPE SYSTEM
The Fuzzy NGE algorithm has been implemented as a
prototype system called FNGE. Its three main modules,
identified as Attribute Definition, Training and Classification
Modules are described next.
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4.1 The Attribute Definition Module
Through this module lhe user provides the system with: (a) the
number of attributes which describe the examples in the
training set; (b) a11 the possible attribute linguistic values which
exist in the training set; (c) the fuzzy set associated with each
possible attribute linguistic value; (d) the number of elements
and the elements themselves that constitute the universal set
(provided it is finite and discrete). The last three items are
given as an ASCn file, as shown in Figure 2, where each of its
records has the syntax: <number of elements in the universal
set, linguistic value, list of the elements ofthe universal set, list
ofmembership function values for the elements of the universal
set».

6,1ow,150,160,170,180,190,200,1,0.8,0.2,0,0,0
6,ta11,150,16O,170,180,190,200,O,O,O.2,0.5,I,1
7,light,40,50,6O,70,80,90,100,1,1,0.8,0.5,0.1,0,0
7,heavy,40,50,60,70,80,90,100,0,0,0,0,0.1,0.8,1
7,very heavy,40,50,60,70,80,90,100,1,1,0.64,0.25,0.01,0,0
7,litlle educated,O,1,2,3,4,5,6,1,0.8,0.5,0,0,0,0

Figure 2. Defming attribute values to FNGE

The first line of Figure 2, for example, reads as: 6 - number of
elements in the universal set; low - linguistic value being
defined; 150,160,170,180,190,200 -list of the 6 elements ofthe
universal set; 1.0,0.8,0.2,0,0,0 - list of the six membership
function values of the elements in lhe universal set. Besides
providing attribute values, the user should also inform lhe
systern, via Dialog Box, the number of attributes that describe
the examples in lhe training set. Assuming that all info rmation
has been correctly given during the Attribute Definition phase,
thc system is ready to start the next phase, i.e., the Training
phase.

4.2 The Training Module
The Training Module is the main .module of the FNGE system
and implements the Fuzzy NGE algorithm described in Section
3, Figure 1. It is the module responsible for choosing the
elosest exemplar to the new example and for generalizing it
(when appropriate).

The Training Module expects as input an ASCn file (train.txt)
which contains lhe training set and the number of seeds, s,
given by lhe user via Dialog Box. Each record in the input file
corresponds to a fuzzy example, where the last value is
assumed , by default, to be the example class (see Figure 3).
The system splits the input file train.txt into two new files: a
new train.txt and a file test.txt, containing 75% and 25% of the
examples, to be used in training and testing respectively. After
lhe first splitting, lhe llew train.txt is split into two other files:
seeds.txt and new.txt; seeds.txt contains the s (number of seeds)
fírst examples of new train.txt andnew.txt contains what is left
after extracting the seeds . Each example in the file ·new.txt is
treated as a new example that becomes, in an incremental way,
available to the learning system. Each example in the file
seeds.txt is considered already an exemplar and, consequently,
has an associated weight, Initially, lhe weights of exemplars
and attributes are initialized to 1 and are updated during the
training process, according to lhe weighting process,
previously described in Section 3.1. The input files used by
FNGE are shown in Figure 4.



low .light.little educated,C
very low, very light, very little educated,C
low, very light, more or less little educated.J
very tall, average heavy,very highly educated,A
tall, very heavy,highly educated,A
average tall, average heavy, more or less highly educated.J
low, very light, more or less little educated,C
tall,heavy,highly educated,A

Figure 3. An example of a training set

low
150,160,170,180,190,200
1,0.8,0.2,0,0,0
fuzzyl
150,160,170,180,190,200
1,0.8,0.8,0,0,0
fuzzy2
40,50,60,70,80,90,100
1,1,0.9,0.6,0.1,0,0
fuzzy3
150,160,170,180,190,200
0,0.5,0.8;0.5,0,0

tall
150,160,170,180,190,200
0,0,0.2,0.5,1,1
very tall
150,160,170,180,190,200
0,0 ,0.04,0.25,1,1
fuzzy4
40,50,60,70,80,90,100
1,1,0.8,0.5,1,0.3 ,0
fuzzy5
150,160,170,180,190,200
1,0.8,0.2 ,0.5 ,1,1

Figure 4. Files used by FNGE

The system initializes the leaming phase by making the s
training examples contained in seeds.txt, exemplars. After that,
each new fuzzy example from the new. txt file is compared to
each existing fuzzy exemplar, to find the first and second
exemplars closest to it. If the current example is equidistant to
various exemplars, the implemented heuristic chooses the
oldest exemplar. After finding the two closest exemplars, the
system proceeds by choosing which of them to generalize
(when generalization can be applied).

The learning phase ends after each example in new.txt has been
processed, The result of this phase is the fuzzy expression of
the leamed concept which can be defmed as the induced set of
vectors of attributes, where each attribute is given by a fuzzy
value. The learned concepts and the descriptions of alI fuzzy
sets are recorded on two files, concepts.txt and fuzzy.txt,
Examples of the contents of both files can be seen in Figure 5
and Figure 6respectively.

fuzzy 1,fuzzy2,little educated.C
very low,fuzzy6,little educated,C
low.very light,more or less little educated,1
. fuzzy5,not very ligbt,more or less higbly educated,V
average tall ,fuzzy4,higbly educated,A
average tall ,average ligbt,little educated.J

Figure 5. Concepts learned by FNGE

As mentioned earlier, the NGE induces hypotheses with the
graphical shape of hyperrectangles as a consequence of its
generalization process, which "grows" the hyperrectangle
when it makes a correct prediction in order to absorb the
current training example that lies outside its boundaries. Due to
its fuzzy nature, FNGE generalizes hypotheses by (generalIy)
creating new. fuzzy values for attributes. In this sense, the
FNGE learning phase can be considered a type of constructive
process; however it does not create new attributes as
constructive algorithms usually· do. Instead, it creates new
fuzzy values for the existing attributes · (attributes
fuzzyl, ... fuzzy6 in Figure 6).
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Figure 6. Fuzzy values used in the description of the
concept

4.3 The Classification Module
The Classification Module is responsible for c1assifying new
instances using the concept learned in the previous module. It
requires, as input, thedescriptions of the coneepts (files
concepts.txt and fuzzy.txt). It can be used for (a) c1assifying
new instances andlor (b) checking the predictive accuracy of
the system (in this case the system should be provided with the
testotxt file created by the Training Module).

5 EXPERIMENTALRESULTS
This section presents some experimental results concerning the
performance of the FNGE system. Due to the lack of available
real-world fuzzy domains, five datasets from the DCI .
Repository [Merz (1998)] were "transformed" into fuzzy
datasets, i.e., datasets where attributes are described by fuzzy
sets. These datasets are well-known and their descriptions can
be found in many references, including in the DCI Repository.
Since we have used only subsets of the original domains, Table
3 lists the figures related to the number of examples used in the
experiments.

Table 3. Domains and number of examples

Domain training testing number ofclasses
Breast Cancer 69 22 2

Glass 82 27 7
Lung Cancer 24 8 3
Pima Diabetes 88 29 2
Postoperative 68 22 3

We have worked with subsets of the original domains for two
reasons: a) in some domains (Breast Cancer, Glass and Pima
Diabetes), due to the transformation process, different crisp
examples can be transformed into the same fuzzy example; b)
examples which had attributes with absent value were
discarded. It is important to note that irrelevant attributes that
were part of the original domains have not been included in the
corresponding fuzzy dornain. In order to obtain the fuzzy
domains, the following roles were used:

• numerical attributes: these attributes have values within an
intervalo The interval was divided into smal1er intervals
(smalIer sets) and for each of them, a fuzzy set associated to
. a linguistic value was defined. Tables 4 and 5 exemplify
this process for one attribute.

• symbolic attributes: for each possible symbolic value, a
fuzzy set was defined to represent that value. Such fuzzy
sets were defined using the information about the domain
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found in lhe Repository which states for lhe Postoperative
domain, for example, that high temperature is above 37°C,
medium is between 36°C and 37°C and low is below 36°C.
Tables 6 and 7 show an example of lhe transformation
process for the temperature attribute.

Table 4. Transforming a oumerical attribute of the Pima
Diabetes domain (oumber of times pregoaot) ioto a fuzzy '

aUribute - creating linguistic values

Subsets Lineuistic value
{O} very low
{I} low

{2,3,4 } medium
{5,6,7,8,9} high
{lO,l1 ,12} very high

Table S. Defioiog the fuzzy sets associated with the
Iinguistic values showo in Table 2

verv low 1 0.8 0.04 0.01 O O O O O O O O O
low 1 0.9 0.2 0.1 O O O O O O O O O
mediurn O O ' 0.1 1 0.8 0.1 O O O O O O O
rum· O O O O 0.1 0.5 0.8 I 1 1 I I 1
verv rum O O O O 0.01 0.25 0.64 1 I 1 1 1 I

Table 6. Transforming a symbolic attributeof the
Postoperative domain (temperature) into a fuzzy attribute •

creating linguístic values

Symbolic Linguistic Values
Values
hizh high

medium medium
low low

Table 7. Defíning the fuzzy sets associated with the
Iinguistic vaIues shown in Table 5

For testing lhe FNGE prototype an approach inspired by lhe
one adopted in [Wettschereck (1995)] was used . For each
dataset, tive different training tiles(and lhe corresponding
testing files) were consecutively generated. It can be s éen in
TabIe 6 that FNGE (with weights) has a performance over 70%
. in three domains. The performance of FNGE (with weifhts)
was shown to be approximateIy lhe sarne as that of NGE on
the Pima Diabetes domain and is slightly superior, on lhe
Postoperative domain (Table 8). We believe that one of the
reasons for the low performance of FNGE (inferior to 50%) in
two domains is the low number of training examples. However,
that could be explained by a possible inadequacy of the
transformation process used in those domains. By looking at
the figures in Table 8 we could risk saying that on average, lhe
FNGE with weights tends to have a better performance than its
counterpart; nevertheless, we still believe we do not have

1We have conducted some experiments with the NGE system,
available via ftp (http://www.gmd.de/ml-archlvelframes/software/
Sollware/Software-frames.htmll. on 13 domalns trom the UCI
Repository.
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enough data to confirm this and further investigation needs to
be carried on.

Table 8. Average performance (%) of FNGE and NGE

Domain FNGEwith FNGE without NGE
weights weights

Breast Cancer 85.19 95.54 95.66
Glass 42.16 23.82 85.50

Lung Cancer 30.59 34.51 36.00
Pima Diabetes 72.08 56.65 69.69
Postoperative 73.08 61.19 44.74

6 FINAL REMARKS
In this paper we have presented a prototype of a new inductive .'
learning system based on the Nested Generalized Exemplar
theory, designed for fuzzy domains, called FNGE. It is an
incrementaI, supervised and constructive learning melhod.
Since its design was substantially based on the NGE theory, we
kept this narne only as a reference. The FNGE cannot be
thought of as a system that induces nested exemplars because
this does not mean anything in fuzzy domains.

FNGE is an easy-to-use fuzzy learning environrnent. The
interactive prototype has been designed as a window-driven
environrnent and offers an interactive interface. FNGE runs
under Windows and has been programmed in C++ using an
object oriented approach . Some of its features are. still under
development: a second option for the Classification Module, an
automatic help and a more refined set of error message. Others ,
such as the use of modifiers, are scheduled to be implemented
very soon. A few others such as the proximity distance based
on the possibility measure and the generalization process,
based on the union of fuzzy sets, need further investigation and
empirical validation .
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Resumo Os conceitos e os métodos de número nebuloso' são
abordagens apropriadas ao modelamento e análise dos
problemas de engenharia nos quais as relações matemáticas são
bem conhecidas, porém os dados acabam sendo definidos
arbitrariamente com base na experiência ou intuição devido a
escassez das informações disponíveis. Por causa das
dificuldades de execução das operações algébricas dos
números nebulosos, as abordagens tradicionais são baseadas
em formulações simplificadas e, portanto, relativamente
limitadas em termo de aplicabilidade. Como parte de uma
pesquisa sobre metodologias de projeto e de planejamento
automatizado que envolvem variáveis subjetivas e com o
objetivo de contornar as dificuldades intrínsecas das.operações
algébricas dos números nebulosos, desenvolvemos neste
trabalho uma técnica alterna tiva baseada no Método de Monte
Carlo. A validação foi feita com base nas operações algébricas
básicas das quais possuímos soluções exatas. Subrotinas para
os cálculos dos números nebulosos L-R e TFN foram
implementadas para esta finalidade. Dos estudos concluímos
que a técnica baseada no Método de Monte Carlo, largamente
empregada nos estudos de fenômenos aleatórios, é também
adequada para o estudo dos fenômenos nebulosos utilizando a
função de pertinência como o indicativo da distribuição. Além
disso, a aplicação do Método de Monte Carlo para determinar
as soluções da álgebra nebulosa resultou numa técnica
bastante eficiente e t1exível.

Palavras Chaves: número nebuloso, Matemática Nebulosa,
Método de Monte Carlo, Fuzzy Number, Fuzzy Mathematics

1 INTRODUÇÃO
Nas atividades de engenharia, tais como projeto e
planejamento, é comum surgir os problemas nos quais os
modelos matemáticos são bem conhecidos, porém, devido a
escassez das informações disponíveis, os dados acabam sendo
definidos arbitrariamente com base na experiência ou intuição.
São casos típicos onde as relações matemáticas são bem
definidas mas os parâmetros ou as variáveis são nebulosas. O
procedimento mais adequado para o modelamento e análise
nestes casos é a aplicação dos conceitos e métodos de números
nebulosos ifu zzy numbers - Dubois e Prade, 1987). Na prática,
devido as dificuldades de execução das operações algébricas
dos números nebulosos, as abordagens tradicionais são
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baseadas em formulações simplificadas tais como número
nebuloso L-R (L-R fuZ<.jJ number) ou número nebuloso
triangular (triangular fuzzy numberi . Estas formulações são
satisfatórias para os problemas que não exigem boa precisão da
função de pertinência (membership function) do resultado. Fica
evidente que as limitações destas abordagens são gargalos para
o estudo dos problemas que exigem maior t1exibiJidade no
modelamento e precisão do resultado, tais como as análises
baseadas nos conceitos de medida nebulosa ifuzzy measure -
Sugeno (1972) e Dubois e Prade(1983)), entre outros.

Por estas razões e como uma das primeiras etapas do
desenvolvimento de metodologias para o projeto e o
planejamento automatizado que envolvem parâmetros ou
variáveis subjetivas, de natureza vaga ou nebulosa, neste
trabalho implementamos uma técnica baseado no Método de
Monte Carlo para manipular números nebulosos.

As vantagens da utilização das técnicas baseadas no Método de
Monte Carlo para O ' processamento de números nebulosos
foram discutidas por Juang et ai. (1991). Baseado nisso, Juang
et aI. (1992) propuseram um método alternativo para
determinar os valores nebulosos dos pesos relativos dos
critérios para a tomada de decisão. Entretanto, apesar de ser um
método já consagrado na Matemática Estatística, é necessário
uma investigação mais a fundo sobre as suas propriedades a
fim de esclarecer a sua aplicabilidade na Matemática Nebulosa.

A seguir faremos uma breve revisão sobre os números
nebulosos e apresentaremos o Método de Monte Carlo
adaptado, a implementação, os estudos e os resultados da
validação do método.

2 NÚMERO NEBULOSO

2.1 OperaçõesAlgébricas
Número nebuloso é uma generalização de números reais. Um
número nebuloso por definição é 'um conjunto nebuloso normal
e convexo definido na reta real R, cuja suporte supp(Ã) é
confinado (boundeá) e cujos conjuntos de nível a são
intervalos fechados da reta R. Tal como um conjunto nebuloso,
a sua definição é feita sempre pelo .par [valor, função de



(3)

Número nebuloso triangular2.3

A vantagem dos número nebuloso L-R reside no fato de que as
operações algébricas básicas podem ser feitas usando apenas os
3 parâmetros desta representação. As expressões exatas para
adição e subtração e as expressões aproximadas para a
multiplicação e divisão dos números nebulosos L-R foram
deduzidas pelo Dubois e Prade (1978).

Devido às limitações dos métodos existentes para as operações
algébricas de números nebulosos, a utilidade destes na solução
dos problemas de engenharia e outros problemas matemáticos
complexos que envolvem variáveis subjeti vas fica
relativamente restrita . Desta forma, torna-se evidente a
necessidade de formular algum método alternativo para
determinar os resultados das operações algébricas de números
nebulosos.

Número nebuloso triangular, cujas funções L e R são lineares, é
o número nebuloso mais usado devido a sua simplicidade. A
sua representação geralmente é feita pelo trio (aJ, a2. a3), onde
a, e a3 são os limites das dispersões à esquerda e à direita,
respectivamente, e a2 o valor modal. Para a operação de
multiplicação de números nebulosos triangulares usa-se a
representação por intervalo definido pelo conjunto de nível a
(Kaufrnann & Gupta, 1988). Para números nebulosos
triangulares definidos em R, deve-se tomar bastante cuidado
porque as operações de min e max são complexos. Porém, para
números nebulosos triangulares positivos .deflnidos em R+, as
operações são simples.

3 MÉTODODE MONTECARlO

Método de Monte Carlo é uma técnica de simulação baseado
no uso de um modelo matemático que · envolve uma
amostragem aleatória. A amostragem é ·gerada segundo uma
distribuição probabilística. Lembrando que na Matemática
Nebulosa (Fuzzy Methematics) a vagueza é forçosamente
relacionada a uma determinada propriedade e a função de
pertinência representa uma distribuição desta propriedade num
meio, podemos fazer uma analogia entre função de pertinência
e função densidade de probabilidade da matemática estatística.
Daí surge urna perspectiva de aplicar o Método de Monte
Carlo para processar as informações nebulosas.

Entretanto, apesar de ser um método já consagrado na
Matemática Estatística, é necessário uma invest.igação mais a

Podemos notar que, em conseqüência das simplificações
introduzidas nos números nebulosos L-R e TFN, a precisão dos
resultados também deixa a desejar.

Número nebuloso L-R é mais genérico no sentido de englobar
uma série de função de pertinência. No entanto, é um método
exato somente para as operações de soma e subtração. Mesmo
para operações simples de multiplicaç ão e divisão as
aproximações são grosseiras. TFN é o modelo mais simples e
amplamente utilizado, porém restrito a uma forma bastante
específica de função de pertinência . Seus resultados de
multiplicação são exatos. Entretanto, deixa muito a desejar na
operação de divisão .

(2)
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pertinência]. É um conce ito bastante adequado para modelar as Deste modo, uma vez definidas as funções de forma L(x) e
noções tais como ' em torno de 8', 'mais ou menos 5"'. Rix), um número nebuloso L-R pode ser simplesmente

representado através dos parâmetros de média e de dispersão

M=(m,a,{3)LRUma das maiores dificuldades de realizar operações algébricas
com os números nebulosos é a complicação que surge durante
a determinação da função de pertinência do resultado . Dados 2
números nebulosos M e ir suas funções de pertinência

JlI{(x) c JlN(Y) , respectivamente. De acordo com o
princípio de extensão do Zadeh , uma operação aritmética de 2
termos * definida em RI pode ser estendida para uma
operação de 2 termos ® entre os 2 números nebulosos através
da expressão: .

JliifÚ/(Z) = suprnin(Jlii(x) ,Jl;;(Y))

3) L(x) é decrescente no [0 ,+00].

1) L(x)=L(-x),

2) L(0)=1,

Denomina-se número nebuloso L (Left) um número nebuloso
cuja função de pertinência é dada pela função L(x) que satisfaz
as condições:

Nota-se que, apesar de moda (nwde) e dispersões (spread)
serem diferentes, os formatos das funções de pertinência
geralmente são similares. Este fato nos permite fazer uma
representação paramétrica dos números nebulosos. Dubois e
Prade (1978) introduziram o conceito de número nebuloso L-R
com a finalidade de aumentar a eficiência computacional das
operações aritméticas dos números nebulosos através do estudo
paramétrico.

Observe que a expressão (1) para a determinação da função de
pertinência do resultado envolve operações de minimização e
maximização . A execução das operações.algébricas se reduz,
portanto a solução dos problemas de programação matemática .
Ou seja, determinação das funções de pertinência dos
resultados é um trabalho que pode requerer um volume
significativo de cálculo.

Se considerarmos operação aritmética de 2 termos * definida
em RI como +, -, X ou +, podemos estendê-Ia para as
operações de adição, subtração, multiplicação e divisão entre 2
números nebulosos.

(1)

2.2 Número nebuloso L-R

Número nebuloso R (Right) e a função R(x) são
definidos analogamente. Um número nebuloso L-R possui
função de pertinência formada pelas funções L(x) e R(x):

x-s m; a>O
JlI{(x) =i XlR(p) x e m, {3>O

onde, o parâmetro m é a média (mean) ou a moda. a e f3 são
parâmetros de dispersão que representam a vagueza de um
número nebuloso. As funções L(x) e R(x) são denominadas
de funções de forma (shapefunctions) , pois definem o formato
da função de pertinência.
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fundo das propriedades do método para esclarecer a sua
aplicabilidade na Matemática Nebulosa.

4 DESENVOLVIMENTO E
IMPLEMENTAÇÃO

determinísticos pode ser obtida. Esta distribuição é então
usada para levantar a curva da função de pertinência do
resultado, reconstruindo desta manei ra o número nebuloso do
resultado.

4.3 Gerador de números aleatórios

(5)

inteiros positivos com m > k .onde: k , m :

De acordo com a sugestão do Mize & Cox (1968): m = 2b ,
sendo que b é o comprimento da palavra do computador;
k =8t+3, onde t é um número inteiro; Xo um número
ímpar qualquer. Neste trabalho, a fim de aumentar o

. d' I . 216 , Icompnrnento o CIC o, Impomos m = , que e o va ar
máximo permitido pelo computador utilizado. Nos problemas
com n variáveis, usamos a expressão

Xo = 2i+l '-1, 1- , ...,n,

A simulação por Método de Monte Carlo requer geração de
uma série de números aleatórios para poder obter observações
aleatórias a partir de uma função de distribuição. Existe uma
grande variedade de processos de geração de números
aleatórios. Na prática os mais utilizado são os geradores de
números pseudo-aleatórios. Uma seqüência pseudo-aleatória de
números não é verdadeiramente aleatória porque os números
são gerados por um procedimento matemático determinístico.
Apesar dos números assim gerados são tratados como
aleatórios porque passam por um certo número ' de teste
estatísticos, é imprescindível estudar o comportamento do
gerador de números aleatórios para detectar eventuais vícios
deste e tentar averiguar a influência destes nos resultados dos
cálculos. Com este objetivo em mente, na análise que
realizamos foram consideradas inicialmente 2 técnicas :
midsquared technique e congruential technique (Shamblim &
Steves, 1974). Abandonamos o midsquared technique porque o
comprimento do ciclo depende muito do valor inicial utilizado.
Técnicas congruenciais utilizam alguma fórmula recursiva para
gerar uma seqüência de números aleatórios. Por exemplo, o
método congruencial multiplicativo, que foi efetivamente
adotado neste trabalho, usa a fórmula:

xn+! =kxnffiodm, (4) ,

Existem vários pacotes comerciais específicos para a simulação
por Método de Monte Carlo no mercado . Apesar disso,
implementamos o método devido a necessidade de adaptá-lo às
exigências específicas do processamento de números
nebulosos .

4.2 Método de Monte Carlo para números
nebulosos

Em primeiro lugar, foram implementadas uma calculadora para
as operações dos número nebuloso do tipo L-R e uma
calculadora para os números nebulosos triangulares (Wulfhorst
& Cheng, 1998). Como as operações destes números utilizam
formulações aproximadas, os resultados, principalmente da
operação de divisão , deixam muito a desejar. Apesar disso,
estas calculadoras desempenham um papel importante na
validação da técnica alternativa de cálculo de números
nebulosos baseada no Método de Monte Carlo.

Fig. 1 - Fluxograma da técnica para o processamento
matemático de números nebulosos baseada no Método de
Monte Carlo.

4.1 Calculadoras dos números nebulosos

Vale ressaltar que, apesar do método ser bastante conhecido e
largamente usado em diversas área de conhecimento, a
formulação teórica sempre foi alicerçada na matemática
estatística, utilizando-se a função densidade de 'probabilidade.
No caso da matemática nebulosa, embora a função de
pertinência representa uma distribuição que possibilita a
analogia com a função densidade de probabilidade, a analogia
termina no fato do integral da função de pertinência, ao
contrário da função densidade de probabilidade, não é
necessariamente igual a 1. Pequenas adaptações do método
foram feitas sem dificuldade. A validade e o comportamento do
método adaptado são investigados nos próximos itens para
assegurar a sua eficácia e a precisão. A figura 1 mostra o
fluxograma do Método de Monte Carla adaptado. Seguindo a
distribuição definida pela função de pertinência de cada
variável de entrada, números determinísticos (crisp numbers)
são gerados através da simulação de Monte Carlo. Estes
números são usados como dados de entrada do modelo
matemático determinístico. Os resultados desta computação
também são valores determinísticos. Após executar um grande
número de simulações, a distribuição dos resultados

para gerar n seqüências de números aleat6rios diferentes.

5 VALIDAÇÃO

5.1 Testes com o gerador de números
aleatórios

Tendo em vista a possível influência do comportamento do
gerador de números aleatórios na precisão dos resultados dos
cálculos, fizemos diversos testes para verificar os seus
comportamentos. Os parâmetros estudados nesta e nas demais
validações são:

• Parâmetros do gerador de números aleatórios: Xo, k .

• Quantidade de números aleatórios gerados: ns .

• Largura da banda da díscretização da distribuição dos
dados de entrada: wi.
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• da banda da discretização da distribu içãodos dados disso, na prática, faz se urna estimativa baseado em algumas
de Salda (resultado): wr . hipóteses simplificadoras.

(6)

2001
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Assumindo que a média das amostras obedece urna distribuição
normal e um número suficientemente grande de amostras ,
utilizando o desvio padrão da amostragem s no lugar do desvio
padrão da populaçãoa, que é geralmente desconhecido, o
tamanho da amostragem pode ser estimado por:

s2(Za/2)2
n= d 2

onde: n = tamanho da amostragem;
a = desvio padrão da população;

Za 12= desvio da normal, correspondente a um nível de
confiabilidade de l -CI12 que a média verdadeira estará entre CI12
e I-CI12;

. -----nn ---.

d =diferença entre a média da amostragem e média
verdadeira .

SarrpIeSl",

A figura 4 mostra a relação entre o tamanho utilizado e o
. tamanho estimado para o caso da soma dos TFNs. Para este
caso, observa-se que n =1600 é um tamanho satisfatório.
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Fíg, 2 • Histograma dos números aleatórios Xo=3, K=19.

A figura 2 mostra que as seqüências de números aleatórios
apresentam urna distribuição próximo da uniforme. A
discrepância em relação a distribuição uniforme é semelhante
para as seqüências de 200, 400,800 e 1600 números aleatórios
gerados. Ao mesmo tempo , mostra um ligeiro comportamento
vicioso do gerador de números aleatórios . Os resultados
obtidos para outras combinações de Xo e k mostram que este
comportamento é função dos parâmetros Xo e k. Vale
ressaltar que a discrepância pode causar desvios nos
resultados.

Fig.3 • Função de pertinência do TFN (5,7,9) gerada pela
técnica baseada no Método de Monte Carlo Xo=3, K=19,
wi=O.25,wr=O.5.

Em seguida fizemos testes com um número nebuloso triangular
para validar o gerador de números aleatórios, A figuras 3
indica que, partindo de urna função de pertinência de um TFN,
a técnica baseada na simulação de Monte Carlo consegue
reconstruir satisfatoriamente um TFN. Para obter resultados
mais precisos , precisa-se adotar um gerador de números
aleatórios mais eficazes.

Dos resultados obtidos, nota-se que a precisão do método
depende da discretização feita no dado de entrada e do tamanho
da amostragem.. Adotando urna discretização mais refinada,
consegue-se melhorar o resultado. Por outro lado, aumentando-
se o número de amostras, o resultado tende a melhorar. Tudo
isso a um custo computacional maior.

Fig. 4 • Estimativa do tamanho da amostra para a operação
soma de números nebulosos.

Uma abordagem sugerida pelo Shamblin & Stevens (1974)
consiste em determinar o valor médio a cada ciclo de geração
de número aleatórios e repetir o processo do cálculo até que o
valor médio se aproxima de um limite . Esta abordagem elimina
a necessidade de determinar o tamanho da amostragem,

5.3 Validação da técnica baseada no
Método de Monte Carlo para os
cálculos de números nebulosos

As bases para a validação da técnica são os resultados teóricos
obtidos através das calculadoras de números nebulosos L-R e
TFN. Por isso, nos limitamos a verificar os resultados das
operações de subtração e produto. Os TFNs

A =(0,2,4) e B = (5,7,9) utilizados na validação.

5.2 Estimativa do tamanho da amostragem
A determinação do tamanho de uma amostragem antes de
executar a simulação de Monte Carlo é uma decisão importante
pois compromete tanto a eficiência como a eficácia do método.
Porém, muitas informações necessárias para dimensionar a
amostragem são desconhecidas antes da siinulação. Por causa

5.3.1 Soma
A figura 5 apresenta os histogramas dos resultados
determinísticos obtidos e as funções de pertinência dos
resultados da sorna dos TFNs para ' 200 e 1600 números
aleatórios. Da figura nota-se que as funções de pertinência dos
resultados apresentam distorções. Se analisarmos a distribuição
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figura 8, resulta numa curva oscilat6ria para a função de
pertinência. Além disso, na proximidade do valor modal, o
grau de pertinência passa de 1.0. Isso sugere que a
discretização precisa ser refeita. Refinando somente a
discretização dos dados de entrada consegue-se apenas
pequena melhoria no resultado.
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dos números aleat6rios (figura 2) podemos perceber que existe
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Fig. 7a - Função de pertinência do subtração dos TFNs
Xol =3,xo2=5,K=19, wi=O.5,wr=1.0.

5.3.4 Divisão
A função de pertinência da divisão de 2 números nebulosos é
extremamente difícil de ser determinada analiticamente .
Mesmo para os números nebulosos L-R e TFNs s6 dispomos de
formulações aproximadas. Por isso, não faz sentido falarmos
em validação devido a indisponibilidade de resultados teóricos.
Mostraremos agora um resultado obtido pela técnica baseada
no Método de Monte Carlo, que a priori é melhor do que os
obtidos pelas formulações aproximadas dos números nebulosos
L-Re TFNs.

A figura 9 mostra que se consegue um 6timo resultado para a
discretização com a largura da banda muito maior para os
resultados juntamente com uma discretização mais refinado
dos dados de entrada. Recomenda-se, portanto, na medida do
possível aumentar o número de amostras, refinar a
discretização dos dados de entrada e usar uma discretização
mais grosseira para os resultados.

. .
Fig. 7b - Função de pertinência do subtração dos TFNs .
Xol=3,xo2=5,K=19, wi=O.25,wr=1.0.

O ••

0.2

°!'os ....... ......

Fig. 6b - Função de pertinência do soma dos TFNs gerada
pela técnica baseada no Método de Monte
CarloXol=3,xo2=5,K=19, à esqueda wi=O.25,wr=O.5, à
direita wi=O.25,wr=1.0.

Fig. 6a - Histograma dos resultados determinísticos e
função de pertinência do soma dos TFNs gerada pela
técnica baseada no Método de Monte Carlo Xol=3,xo2=5,
K=19, wi=O.5,wr=O.5.

••

Fig. 5 • Histograma dos resultados determinísticos e função
de pertinência do soma dos TFNs gerada pela técnica
baseada no Método de Monte Carlo Xol=3,xo2 K=19,
wi=O.5,wr=1.0• .

A figura 6 ilustra que refinando-se exclusivamente a
discretização dos resultados e mantendo-se a discretização dos
dados de entrada, as curvas das funções de pertinência passam
a apresentar oscilações indesejáveis. As curvas s6 se tomam
suaves com o aumento de número de amostras. Tal como
observado no teste de geração do TFN. Refmamento na
discretização dos dados de entrada melhora ligeiramente a
curva da função de pertinência .

5.3.2 Subtração
A figura 7 apresenta os resultados obtidos para a operação de
subtração dos TFNs para 2 casos de discretização dos dados de
entrada. Os resultados indicam que, o refinamento da
discretização da distribuição dos dados de entrada faz com que
os resultados se convergem mais rapidamerite.

5.3.3 Multiplicação
Devido a drástica expansão da dispersão, se não aumentarmos
radicalmente o intervalo de descretização do resultado, o
número de bandas acaba aumentando e, conforme mostra a

A figura 10 fornece os resultados da divisão de 2 TFNs,
Ã= (0,2,4) por B=(5,7,9) obtidos pela técnica baseada
no Método de Monte Carlo. Nota-se que na banda
imediatamente inferior a moda, o grau de pertinência acaba
sendo ligeiramente maior que 1.0, o que não é possível na
prática. A causa provável é o acúmulo de 'bits' nesta banda, que
requer urna resolução maior para obter o valor do grau de
pertinência correto.
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Fig. 8 - Função de pertinência do produto dos TFNs
Xol=3,xo2=5,K=19, wi=O.5,wr=2.0.
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base nas operações algébricas básicas dos quais possuímos
soluções exatas. Subrotinas para calcular os números nebulosos
L-R e TFN foram implementadas para esta finalidade.

Os estudos da validação mostraram que: em primeiro lugar, a
técnica baseada no Método de Monte Carlo, largamente
empregada nos estudos de fenômenos aleatórios, é também
adequada para o estudo dos fenômenos nebulosos, utilizando a
função de pertinência como indicativo da distribuição; em
segundo lugar, a aplicação do Método de Monte Carlo pará
determinar as soluções da álgebra nebulosa resultou numa
técnica bastante eficiente e flexível com relação ao tipo de
números nebulosos e as operações algébricas. Por outro lado, a
fim de obter resultados mais precisos, precisa-se adotar um
gerador de números aleatórios melhor e mais eficiente . Precisa-
se tomar alguns cuidados no que diz a respeito ao tamanho da
amostragem e as discretizações das distribuições dos dados de
entrada e do resultado.
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Fig. 9 - Função de pertinência do produto dos TFNs
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ILROS: ·UM SISTEMA DE APRENDIZADO DE MÁQUINA
. PARA DOMíNIOS INCOMPLETOS

Joaquim Quinteiro Uchôa
UFLA - Univers idade Federal de Lavras
DEX- Departamento de Ciências Exatas

Caixa Postal 37
37200-000 Lavras - MO
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Resumo: A Teoria de Conjuntos Aproximados (TCA) tem sido
utiliZada em muitas áreas de pesquisa, principalmente naquelas
relacionadas à representação de conhecimento incompleto e
aprendizado de máquina. Este artigo apresenta o sistema
ILROS que disponibiliza, além de várias funções, a
implementação de uma versão otimizada do algoritmo de
aprendizado de máquina conhecido como RSI. O algoritmo
RSl é baseado em conceitos da TCA e viabiliza o aprendizado
em domínios incompletos. Apresenta também uma avaliação
empírica do desempenho do ILROS em alguns domínios de
conhecimento. .

Palavras-chaves: conjuntos aproximados, aprendizado em
domínios incompletos, aquisição automática de conhecimento.

Abstract: Rough Set Theory (RST) has been used in many
different research areas, mainly in those related to the
representation of incomplete knowledge and machine learning.
This papel' presents ILROS, a system that implements , besides
other functions, an ·optimized version of a machine learning
algorithm known as RS1. The RS1 algorithm is based on some
RST concepts and deals with learning in incomplete domains.
It also presents an empirical evaluation of ILROS' performance
in a few knowledge domains.

Keywords: rough sets, learning in incomplete domains ,
automatic knowledge acquisition.

1 INTRODUÇÃO
A Teoria de Conjuntos 'Aproximados (TCA) foi proposta em
[Pawlak (1982)] como uma nova ferramenta matemática para
tratamento de 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. A TCA tem
sido utilizada em Inteligência Artificial principalmente nas
áreas de representação de conhecimento incerto , aprendizado
indutivo, data mining, sistemas de suporte à decisão e sistemas

314

Maria do Carmo Nicoletti
UFSCar - Universidade Federal de São Carlos

DC - Departamento de Computação
Caixa Postal 676

13565-905 São Carlos - SP
e-mai!: marian@cse.unsw.edu.au

de controle em manufatura. A abordagem da TCA para
representação de conceitos vagos e de incerteza tem relações e
alguns paralelos com a Teoria de Conjuntos Fuzzy [Zadeh
(1978)]. .

Esse trabalho descreve o ILROS, um sistema indutivo de
aprendizado de máquina, baseado na TCA que, além de
disponibilizar a determinação de uma série de medidas .
propostas pela TCA para a avaliação de um determinado
domínio de conhecimento, disponibiliza também um
subsistema de aprendizado de máquina, que permite
generalizar o conhecimento disponível. Tal subsistema é .
baseado em uma versão otimizada , parte da proposta ILROS,
do algoritmo RSI [Wong (1986)] . O artigo está organizado da
seguinte forma: na Seção 2 são apresentados os principais
conceitos da TCA e descritas as medidas mais relevantes
propostas na teoria, que são necessários para subsidiar a
apresentação do sistema. Na Seção 3 é apresentado o algoritmo
de aprendizado indutivo conhecido como RSl , no qual se
fundamenta a versão otimizada por nós proposta, chamada de
RS1+. A Seção 4 descreve o sistema ILROS, caracterizando e
detalhando suas principais funções, bem como descreve alguns
experimentos realizados com o sistema e os resultados obtidos.
A Seção 5 apresenta as conclusões do trabalho realizado e
identifica as próximas etapas para a sua continuidade.

2 NOÇÕES BÁSICAS DA TEORIA DE
CONJUNTOS APROXIMADOS

Seja U um conjunto universo. Um espaço aproximado é um par
ordenado A=(U,R), onde R é uma relação de equivalência
sobre U, denominada relação de indiscernibilidade. Dados x,y
e R, se xRy então x e y são indiscemiveis 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 por R em U 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,y eE, onde E é um conjunto
elementar .em A, x e y são indiscemíveis, i.e., no espaço



Exemplo 1. Seja o SRC apresentado em [Pawlak (1991)] e
representado pela Tabela 1. Nesse caso, U={XhX2, ... ,X7},
Q={a,b,c,d,e}, V. = Vb = Vd = Ve= {O,I,2} e Vc =.{O,2}. Neste
SRC tem-se: p(xha)=l, p(x2,b)=O, p(xs,d) = 2, p(x7,e) = 2.

Dado um SRC identificado por S=(U,Q,V,p), é importante
observar que cada subconjunto de atributos P ç;;; Q define um
único espaço aproximado A=(U;P), onde P é a relação de
indiscemibilidade (equivalência) induzida por P.

Exemplo 2. Considere o SRC do Exemplo I e P = {e}. Neste
caso tem-se que os elementos Xl e X2 são indiscerníveis com
relação a P pois possuem o mesmo valor. Ainda, A=(U, P) é
um espaço aproximado e seus conjuntos elementares são E1 =

{X3.X4} {XS,Xó,X7}'

40. SBAI- Simpósio Brasileiro de Automação Inteligente . São Paulo, SP, 08-10 de Setembro de 1999

A=(U,R) não se consegue distinguir x de y, pois des(x) = é uma função de descrição tal que p(x,q) E Vq,

des(y) = desfE). Um conjunto definível em A é qualquer união para x E U e q E Q. Um SRC pode ser visto como uma
finita de conjuntos elementares. Seja A=(U,R) um espaço caracterização formal de um espaço aproximado.
aproximado e seja X ç;;; U um subconjunto arbitrário de objetos
de U. Com o objetivo de verificar quão bem o conjunto de
descrições {des([x]R), x E U}, reflete as funções de pertinência
de objetos a X, são definidas:

(2) a aproximação superior de X em A, AA'sup(X), como a
união de todos QSconjuntos que possuem intersecção não vazia
com X, ou seja. é o menor conjunto definível em A contendo
X,i.e.,

(I) a aproximação inferior de X ,em A, AA.in!<X), como a união
de todos os conjuntos elementares que estão contidos em X,
i.e., .

AA.sup(X) = {x E UI [X]R (] X 0}

AA.in!<X) = {x E UI [X]R c X}

Dado um espaço aproximado A=(U,R) e Xç;;;U, podem ser
identificadas as seguintes regiões:

• região positiva de X em A, POSA(X)= Ainr (X)

• região negativa de X em A, negA(X) = U - A,up(X)

• região duvidosa de X em A, duvA(X) = Asup(X) - Ainr(X)

Além disso são definidas as seguintes medidas:
• medida interna de X em A, CilA.inr(X) = IAA.in!<X)I. onde /YI

representa a cardinalidade do conjunto Y

• medida externa de X em A.CilA'sup(X) = IAA.sup(x)1
• qualidade do. aproximação inferior de X em A,

YA.inf = CilA.in!<X)/IUI

• qualidade da aproximação superior de X em A,
YA.sup = CilA.sup(X)!IUI

• acuracidade de X em A, CilA = ICilA.inr(X)IIICilA.sup(X)1

Seja A=(U,R) um espaço aproximado e seja Xç;;; U. O conjunto
X pode ou não ter suas fronteiras claramente definidas em
função das descrições dos conjuntos elementares de A. Isso
leva ao conceito de conjuntos aproximados: um conjunto
aproximado em A é a família de todos os subconjuntos de U
que possuem a mesma aproximação inferior e a mesma
aproximação superior em A. Ou seja , possuem a mesma região
, positiva, negativa e duvidosa.

Nas notações utilizadas, quando o espaço aproximado for
conhecido e não houver risco de dubiedade, a referência ao
espaço será abolida. Por exemplo, ao invés de AA.sup(X) será
usado Asup(X).

Os conceitos da TCA são utilizados principalmente no contexto
de Sistemas de Representação 'de Conhecimento. Um Sistema
de Representação de Conhecimento (SRC) é uma 4-upla
S=(U,Q,V,p), onde U é o universo finito de S. Os elementos de
U são chamados objetos, que são caracterizados por um
conjunto de atributos - Q - e seus respectivos valores. O
conjunto de valores de atributos é dado por V = UVq , onde

qeQ

Vq é o conjunto de valores do atributo q. Por sua vez,

Tabela 1 - SRC onde U={Xl,x2,...X7} e Q={a,b,c,d,e}
U a b c d e
Xl 1 O O 1 1
X2 1 O O O 1
XJ O O O O O
X4 I I O I O

1 ' I O 2 2
Xi; 2 2 O 2 2
X7 2 2 2 2 2

Dado um espaço aproximado A=(U, P), definido por um
subconjunto de atributos P ç;;; Q em um sistema de
representação de conhecimento S=(U,Q,V,p) e X ç;;; U, define-
se o índice discriminante de X em relação ao subconjunto de
atributos P s;;Q, notado por ap(X), como uma medida do grau
de certeza na determinação da pertinência de um elemento de
U ao conjunto X, de acordo com os atributos de P, dada por :

Note que a definição do índice discriminante é uma medida
obtida a partir do número de elementos que pertencem à região
duvidosa de X. Se essa região for vazia, o índice discriminante
de X é 1, Le., o melhor possível. Por outro lado, se ela for o
próprio U, tal índice resulta em zero, i.e.• não existe corno
discriminar os elementos do conjunto X, no sistema, usando o
conjunto de atributos P.

No contexto da TCA o interesse recai, principalmente, sobre
tabelas de decisão, um tipo particular de SRC. Uma tabela de
decisão é um SRC onde 'os atributos de Q são divididos em
condições e decisões. Tem-se então 'Q = C u D, onde C é o
conjunto das condições e D, o conjunto das decisões. Corno
geralmente o conjunto D é unitário, uma tabela de decisão é
descrita por S=(U,Cu{õ},V,p} , onde U e V são tais como num
SRC, C é o conjunto de condições e Õé o atributo de decisão.
De urna forma geral urna tabela de decisão é utilizada para a
representação da classificação feita por um especialista no
domínio de conhecimento; nela C é o conjunto de
características que descrevem uma situação e Ôé o resultado da
análise do especialista. Por Classs(Ô) entende-se a classificação
de S, i.e., a farrn1ia de conjuntos elementares do conjunto
aproximado induzido por {S}.
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Exemplo 3. Seja S o SRC do Exemplo 1. Seja e o.atributo de
decisão em S, i.e., {ô] = {e}. S é uma tabela de decisão, onde
C={a,b,c,d}. Os conjuntos elementares do espaço aproximado
induzido por C são {x.}, {X2}, {X3}, {X4}, [xj], {X6}, {X7}' Por
sua vez, Classs(e) = {{XJ,X2},{X3,X4} ,{XS,X6,X7}}'

Dada uma tabela de decisão S=(U,Cu{ô} ,V,p}, é importante
verificar o quão bem a família de conjuntos elementares
induzidos pelas condições P ç;;C espelha a farrulia de conjuntos
elementares induzidos por {ô}. Para isso, considerando o
espaço aproximado induzido por P, são definidas :

(1) região positiva de o induzida por P, pos(P,ô)
UAp -i,r(X)

Xe C1asss(õ)

(2) grau de dependência de o com relação a P,
K(P,Ô) = Ipos(P, ôWIUI

(3) fator de significãncia de um atributo a E P, com relação à
dependência existente entre O . e P,
FS(a,P,ô) = (K(P,Ô)-K(P-{ a},ô))!K(P,ô), se K(P,Ô) > O.
Diz-se, ainda com respeito a uma tabela de decisão
S=(U,Cu{ô},V,p) e P ç;; C, que P é independente com relação
à dependência existente entre Ôe P se, para todo subconjunto
próprio R c P, for verdade que pos(P,ô) * pos(R,õ), i.e., K(P,Õ)
* K(R,ô). Caso haja algum R c P tal que pos(P,õ) = pos(R,ô) ,
i.e., K(P,Õ) = K(R,Õ), então P é dito ser dependente com relação
à dependência existente entre Õe P. Um conjunto R c P é dite
ser um reduto de P com relação à dependência existente entre õ
e P se for independente com relação à dependência existente
entre õ e R, e pos(P,õ) = pos(R,õ), i.e., K(P,Õ) = K(R,õ).

Exemplo 4. Seja S o SRC do Exemplo I, onde e é o atributo de
decisão em S. A família Classs(e) foi determinada no Exemplo
3. A Tabela 2 mostra o valor do grau de dependência com
relação a alguns subconjuntos de C.

Tabela 2 - Grau de dependência de alguns subconjuntos
K(C.e)=717 =1 K({a,b,c} ,e)=5/7 K({a.b.d},e)=717

= 0.714 =1
K({b,c,d},e)=5/7= K({a,b },e)=517= K({a,c},e)=517=
0.714 0.714 0.714
K({b,c},e)=4I7=
0.571

Note que C é dependente e que [a.b.d] é o único subconjunto
de C a possuir um reduto de C, uma vez que {a.b.d] é o único
subconjunto com o mesmo grau de dependência de C.
Examinando os valores da Tabela 2 pode se dizer que o
conjunto R={a.b.d} é o único reduto do conjunto de condições
com relação à dependência entre õ e C. Mais ainda,
K(R,ô)=I=K(C,Õ).

3 O ALGORITMO RS1 E SUA VARIANTE,
RS1+

Nesta seção será apresentado o algoritmo de aprendizado
indutivo de conceitos subsidiado pela TCA conhecido como
RSI [Wong (1986)], que se baseia na determinação do índice
discriminante de atributos. A apresentação do algoritmo é
essenci al para que a sua otimização por nós proposta, chamada
de RS1+, possa ser entendida. Como será visto na Seção 4, o
sistema ILROS implementa o RS I+ como um subsistema.
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Conforme comentado na Seção 2, 6 índice discriminante de
atributos fornece o grau de certeza na determinação da
pertinência de um elemento de U a um. determinado conjunto
X, utilizando o conjunto de atributos P. Com isso, caso X seja
um elemento de Classtô), o índice discriminante fornece uma
medida de quão bem o espaço aproximado induzido por P
classifica os elementos de X. Tal índice é uma medida bastante
significativa, que promove um melhor desempenho do
algoritmo que o utiliza, quando comparado a outros índices, tal
como análise de dependência (ver, por exemplo, [Ohm
(1993)]).

A partir de uma tabela de decisão o RS 1 aprende regras de
decisão que obedecem à seguinte sintaxe: (ai = v.) & ... &

I

(ak= vaJ =} (b = Vb), onde o símbolo & representa o conectivo
de conjunção da lógica, um seletor do tipo (ar = v.) representa

r
um teste de valor de atributo e b representa o atributo de
decisão. A Figura 1 apresenta e mantém a descrição do
algoritmo RSl encontrada em [Wong (1986)]. Optamos apenas
por dividir alguns de seus passos com o intuito único de
facilitar o seu entendimento. As principais melhorias e
modificações acrescidas ao RSl, que deram origem à versão
RSl+foram:

1. O RSl prossegue adicionando atributos ao conjunto B',
mesmo quando não há um aumento nos índices discriminantes.
Isto é problemático' quando da geração de regras inconsistentes,
pois o RSI irá adicionar atributos a B' (passos 4 e 5), enquanto
houver atributos em C. Ou seja, o RS I não "percebe" quando a
adição de atributos a B' não melhora o índice discriminante do .
B' anterior. Este problema foi solucionado armazenando o
valor do maior índice discriminante para futuras comparações.
Isto evita a presença de termos desnecessários em regras
inconsistentes,

2. Eventualmente, o passo 4 do RS I pode trazer o
inconveniente de gerar regras com um grau de especificidade
maior do que o necessário. Isso acontece quando nesse passo
são encontrados dois conjuntos de atributos B' com o mesmo
índice discriminante, Com o melhoramento descrito no ítem
anterior implementado, esse problema só ocorrerá com regras
consistentes, pois o algoritmo irá adicionar atributos a B'
apenas quando esse aumento significar uma maior
discriminação da classe em questão. O problema foi
solucionado . eliminando os atributos desnecessários e
escolhendo um reduto de B'.

3. Quando da geração de regras, é . extremamente vantajoso
possuir um mecanismo que possa avaliar a representatividade
de uma regra . Isso permite, por exemplo, que quando da
existência de regras inconsistentes, se possa fazer uma seleção
das regras mais representativas, excluindo-se as menos
representativas. O método discutido a seguir viabiliza isso.

Com o objetivo de permitir a análise de conjuntos aproximados
nos moldes da Teoria de Conjuntos Fuzzy, podem ser
encontradas na literatura da TCA, propostas de algumas
funções de pertinência aproximada. A mais promissora é a
encontrada em [Pawlak (1994)] . Dados um espaço aproximado
A=(U,R), X ç;;U e x EU, o valor da pertinência aproximada de
x a X, no espaço aproximado A é dado por:
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Em [Pawlak (1995)] é proposta a associação de um fator de
credibilidade a cada regra gerada utilizando-se os conceitos da
TCA. Este fator de credibilidade indicaria um grau de suporte
(e de confiança) associado à regra. Nessa referência ainda, o
autor sugere que a função por ele definida seja usada com essa
finalidade. O processo consiste em, dada uma regra de decisão
(ai = va) & ...& (am = v« ) (b = Vb)' onde a., 'H' aIO E B e B é

I rn
subconjunto da classe de condições, calcular a pertinência do
elemento que gerou essa regra ao conjunto de elementos que
possuem valor Vb no atributo de decisão. Essa pertinência é
calculada no espaço aproximado induzido por B. Este método
fornece o percentual dos elementos do SRC que sustentam a
regra. e foi implementado no sistema ILROS . Embora a adoção
do fator de cred ibilidade tenha apresentando bom resultados,
pretendemos ainda continuar com a investigação deste aspecto
com o intuito de viabilizar técnicas que promovam uma maior
hierarquização das regras geradas.

1. Calcular Classs(ô) = (XI>'.. ,Xn}, a fanúlia de conjuntos
elementares do espaço aproximado induzido por (ô}

2.j=1

3. U'=U; C'=C; B=0 ; X = x, S'=(U' ,Cu( o}.V,p)
4. Calcular o conjunto de índices discriminantes (ao'(X) I B'=B
u (c ), 'Vc E C'} emS'

5. Selecionar o conjunto de atributos B'=B u (c) com o maior
valorao-(X)

6.B=B'

7. Se AO.in({X) = 0 , executarpasso 10

8 . Identificar os conjuntos elementares E = (EIo... ,E,1do espaço
aproximado induzido por B, que estão contidosemAO.in({X)

9. Para cada elemento E, E E. gerar uma regra de decisão
determinística (consistente). Considerando que B possui m
atributos, então cada regra tem a forma (ai= Vai) & .. .& (a; = VaIO)

(b = Vb), onde ajo .. .,am E B. Cada seletor (a, = vak) do
antecedenteé construídoda seguinte forma: ak recebeo nomedo
k- ésirno atributo de B e v\ recebeo valor atribuídoa Eko por esse
atributo. O consequente (b = Vb) é construído de forma
semelhante: b recebeo nomedo atributode decisãoe Vbrecebeo
valor atribuídoa Ek por esse atributo

10. U' = U' - «U' - Ao.sup(X» u An-in({X» . X = X - An.in({X) e
S' = (U',C u (o},V ,p)

11. Se U' = 0 executar passo 16

12. C' =C' -B

13. Se C' i' 0 , voltar ao passo 4

14. Identificar todos os conjuntos elementares E = (EIo.. ..E,} do
espaço aproximadoinduzidopor B

15. Para cada elemento Ek E E, gerar uma regra de decisão não
determinística (inconsistente) de forma semelhante à descrita no
passo 9

16. j = j + 1
17. Se j :5; n voltar ao passo3

1a. Devolvertodas as regrasencontradas nos passos9 e 15

Figura 1 • Descrição do RSl
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4 O SISTEMA ILROS
O ILROS (lnductive Learning with ROugh Sets ) é um sistema
automático que disponibiliza a dete rminação de dóze funções
relativas à caracterização da informação disponível sobre um
domínio de conhecimento bem como à sua classificação,
utilizando os conceitos da TCA. São elas :

I. representação de um SRC
2. aproximação inferior de um dado conjunto
3. aproximação superior de um dado conjunto
4. precisão de uma aproximação (acuracidade)
5.dependência (ou independência) de um conjunto de atributos
6. redutos de um conjunto de atributos
7. grau de pertinência de um elemento a um dado conjunto
8. índice discriminante de um conjunto de elementos em
relação a um conjunto de atributos
9. grau de dependência de um atributo em relação a um
conjunto de atributos
10. fator de significância de um atributo
I I . redutos de um dado conjunto de atributos com relação à
dependência existente entre um dado atributo e este conjunto
12. subsistema de aprendizado indutivo de máquina, que
implementa o RS I+, para a geração de regras de conhecimento

O sistema ILROS foi implementado em Borland C++ Builder e
é invocado via a execução de um arquivo .exe, em ambiente
Windows de 32 bits (95/98 ou NT). Durante o
desenvolvimento do sistema buscou-se ao máximo isolar o
ambiente gráfico dos algoritmos da TCA. objetivando maior
portabilidade para outros ambientes de programação. bem
como para outros sistemas operacionais com compiladores
C++ .

No ILROS a iteração usuário/sistema acontece via telas e
acionamento de botões disponibilizados nas barras de
ferramentas das várias telas do sistema. A informação básica
que o sistema espera é descriç ão do domínio de dados
disponível , que deve especificar o nome do SRC , número de
elementos, número de atributos, nome dos atributos e exemplos
que caracterizam o domínio, cada um 'deles descrito como um
vetor de valores, separados por vírgulas.

Figura 2 - Tela inicial do sistema ILROS
A tela inicial do sistema, mostrada na Figura 2. apresenta uma
barra horizontal de ferramentas, com as seguintes opções: New,
Open, Save, Redefine e Close. As três primeiras são relativas a
operações com o arquivo que descreve o SRC e a última,
utilizada para sair do sistema. O acionamento de cada uma
dessas opões leva o usuário a novas telas , com novas opções
disponibilizadas. As doze funções elencadas anteriormente
estão disponibilizadas por meio de botões dispostos em uma
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barra vertical de ferramentas, que são identificados como:
Elementary Sets, Approximations, Membership, Dependence,
Reducts e Rules. As funções de tais botões estão implícitas em
seus próprios nomes. Seguem 'algumas considerações sobre
elas.

Elementary Sets - a determinação dos conjuntos elementares
relativos a um SRC considera o espaço aproximado induzido
por todos os atributos.

Approximations - fornece ao usuário informações sobre um
determinado conjunto, relativas a: sua aproximação inferior,
aproximação superior, acuracidade, bem .como as medidas de
avaliação das aproximações, i.e., medida interna, medida
externa e qualidade de ambas as aproximações.

Dependence - permite verificar se um conjunto de atributos é
dependente ou não. O uso dessa opção implica a seleção, por
parte do usuário, dos atributos que farão parte do conjunto.

Reducts - permite calcular todos os redutos de um dado
conjunto de atributos selecionado pelo usuário. .

Rules - aciona o subsistema de aprendizado de máquina. A
utilização dessa opção implica' o uso do RS1+, na indução de
regras de decisão a partir da descrição do SRC fornecida pelo
usuário.

O ILROS foi avaliado em dados de domínio público, todos
disponibilizados para download em [Merz (1998)]. Os três
domínios inicialmente escolhidos foram Mushroom, Cal' e
, Monks (optamos aqui por manter os nomes originais dos
domínios, para facilidade de identificação). As descrições mais
detalhadas dos três domínios podem encontradas naquela
referência.

Mushroom (Mu): consiste de um conjunto de dados com
descrições de 23 espécies de cogumelos das famílias Agaricus
e Lepiota. Cada instância deste domínio é descrita por 22
atributos, todos com valores nominais (não numéricos). O
conjunto original de dados possui 8124 instâncias, muitas delas
com valores ausentes, Como o ILROS ainda não trata esse tipo
de dado, os testes foram realizados com um subconjunto de
5936 instâncias do conjunto original.

Cal' (Car): consiste de um conjunto de dados descrevendo a
aceitação de vários modelos de carros. A descrição de cada
instância é feita através de 6 atributos discretos, 4 com valores
nominais e 2 com valores nuinéricos. As' quatro possíveis
classes são: inaceitável, aceitável, bom e muito bOIIL à
conjunto original, com 1728 instâncias, foi usado
integralmente.

Monks (Mo): os dados do domínio Monks são relativos às
instâncias que descrevem um robô, usando seis atributos
nominais e duas possíveis classes. Três diferentes conjuntos de
dados, identificados como Monksl(Mol), Monks2 (Mo2) e
Monks3 (Mo3) foram utilizados, cada um deles com 432
instâncias. O que deu origem a três diferentes versões de um
mesmo problema foi o processo de geração dos dados. Para
cada um deles, uma determinada expressão lógica envolvendo
atributos é satisfeita pelas suas instâncias.

Para cada um dos domínios de 'dados, foram realizados cinco
testes e, em cada um deles. o seguinte procedimento foi
adotado: o conjunto original de dados foi randomicamente
dividido em dois, contendo respectivamente 75% e 25% do
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total das instâncias. O primeiro conjunto (conjunto de
treinamento) foi usado para a indução do conceito e o segundo
(conjunto de teste), para a avaliação do conceito gerado. A
Tabela 3 apresenta as 10 características que foram
contabilizadas nos experimentos e a Tabela 4, a média dos
valores obtidos de cada uma das características, nos cinco
experimentos, para cada um dos domínios.

Devido ao pouco espaço disponível, nos limitaremos apenas a
alguns comentários sobre os valores obtidos no experimento
relativo a dois domínio de dados Mushroom (Mu) e Monks3
(Mo3). Mais detalhes podem ser encontrados em [Uchôa &
Nicoletti (1998)] e [Uchôa (1998)].

No domínio Mu, o fato do número de elementos ter variado
entre 1 e 1.4 indica que as regras obtidas são de fácil leitura,
podendo ser facilmente avaliadas por um especialista da área.
O valor médio do grau de suporte, em torno de 83% indica que
o sistema induziu regras relativamente "boas" (regras com
razoável poder classificatõrio), Note, entretanto, que o fato do
conjunto de teste ter sido gerado randomicamente, produziu
uma avaliação de apenas um pequeno percentual das regras
geradas (uma média de 73% das regras não foram deflagradas
por qualquer instância de teste). Note também que em média
18% das instâncias de teste não satisfizeram o antecedente de
qualquer das regras. Sistemas .de aprendizado disponíveis
tratam esta situação disponibilizando uma regra default, que
atribui a classe mais frequente às instâncias que não são
classificadas por qualquer das regras. O ILROS ainda não
implementa qualquer tratamento deste tipo. Os resultados
obtidos usando dados de Mo3, por sua vez, permitem dizer que
ou este conjunto de dados ,é bastante homogêneo ou então que
a caracterização de suas classes está muito bem definida (o que
pode ser deduzido a partir do fator de credibilidade e do grau
de suporte). Cabe aqui observar que, quando da geração das
regras, o ILROS produziu regras idênticas em todos os cinco
testes realizados no domínio, alterando apenas a ordem das
mesmas.

Tabela 3 Características contabilizadas
A- # regras geradas ,
B- # mínimo de elementos no antecedente da regra
C- # máximo de elementos no antecedente da regra
D- # médio de elementos no antecedente da regra
E- valor médio de credibilidade de cada regra
F- desvio-padrão da credibilidade de cada regra
G- valor médio do grau de suporte de cada regra
H desvio-padrão do grau de suporte de cada regra
1- # 'regras não deflazradas na avaliacão
J- # elementos do conjunto de teste que não
satisfazem o antecedente de uualcuer regra

Tabela 4. Valores médios das várias características,
nos vários domínios

Mu Car MoI Mo2 Mo3
A 8.8 166.4 14.6 6 12
B 1 1 1 1 1
C 1.4 6 2.2 1 2
D 1.23 4.27 ,1.77 1 1.92
E 1 0.99 0.83 0.5 1
F O 0.04 0.09 0.19 O
G 83.35 66.08 51.42 50 100
H 27.92 36.59 41.07 22.26 O
I 6.4 101.8 7.2 2.4 O ,
J 270.4 O 14.8 O O



Este artigo descreve inicialmente os principais conceitos da
TCA, com o objetivo de subsidiar a apresentação do sistema
ILROS, um sistema automático que disponibiliza a
determinação de vários dos conceitos e medidas da TCA. O
ILROS disponibiliza, também; um subsistema de aprendizado
indutivo de máquina, que implementa o RS1+, uma variante
otimizada de um dos algoritmos de aprendizado de máquina
disponível na literatura.
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CONCLUSÕES Uchôa, J. Q. (1998). Representação e Indução de
Conhecimento usando Conjuntos Aproximados.
Dissertação de Mestrado. São Carlos, PPG-CC UFSCar,
256p.

Uchôa, J. Q. e Nicoletti, M. C. (1998). ILROS: um Sistema de
Aprendizado Indutivo de Máquina Baseado em
Conjuntos Aproximados. Relatório Técnico do
Departamento de Computação. São Carlos, DC-
UFSCar, 38p.

O uso do ILROS permite que o usuário avalie precisamente a
informação relativa ao domínio de conhecimento disponível,
bem como viabiliza que tal informação possa ser generalizada,
na forma de regras de decisão e utilizadas posteriormente em
sistemas classificat órios.

Como continuidade do trabalho descrito neste artigo, pretende-
se implementar as seguintes melhorias no algoritmo RS1+
(bem como no protótipo ILROS): tratamento de dados com
valores desconhecidos e tratamento a valores contínuos. Além
disso, como pode ser percebido na descrição do algoritmo
RS1+, o processo de geração de regras é facilmente
paralelizável , pois é possível fazer chamadas independentes
para cada elemento de Classtô), onde Õé o atributo de decisão.
Dada essa facilidade , pretende-se disponibilizar paralelismo em
futuras implementações do protótipo, visando aumento de
desempenho do sistema. Atualmente, encontra-se em
desenvolvimento uma versão UNIX do sistema.
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2 THE FUZZV THEORV

2.1 Basic Concepts

Now, some important concepts of fuzzy sets will be presented.
The a-cut of a fuzzy set Ã is the crisp set Ãa that contains alI
the elements of the universal set X whose membership grades
in Ã are greater or equal to a given value of a (see figure I) .
The strong a-cut of a fuzzy set Ã is the crisp set Ãa+ that
contains alI the elements of lhe universal set X whose
membership grades in Ã are greater than a given value of a
(Klir & Yuan, 1995) . Thus, given a fuzzy set Ã of elements in
the universal set X and a number a E [O, I] , the a-cut and the
strong a-cut can be written, respectively, as the folIowing:

Given a cIassical (crisp) set A, its characteristic funcLion
assigns a value either 1 or O to each element x in the universal
set X, discriminating betwcen members and nonmembers of A.
As fuzzy sets are an extension of crisp sets (Zimmermann,
1996), this function can be generalized so that values assigned
to elements of the universal set falI within a continuous range
of real numbers in the interval [O, 1]. Such function is calIed a
membership function. Fuzzy sets will be represented with the
character u_" associated in order to distinguish them from crisp
sets, Thus, a general fuzzy set will bewritten in the form Ã and
its membership function denoted by !LÃ(x) (Klir & Yuan,
1995), as shown in figure I . FormalIy,

!LÃ: X -? [0,1]. (I)

(2)

(3)

Ãa and

Ãa+ ={x I !LÃ(x) >a}.

Since 1965, a higher imporlance in scienLific environmenl has
been given to fuzzy theory due to Lotfi A. Zadeh paper "Fuzzy
Sets" (Zadeh, 1965). In that paper, the basic concepts of fuzzy
sets theory are presented, which can be viewed as an extension
of lhe cIassical sets theory. As a consequence, fuzzy theory
became a useful tool for automating human activities with
uncertainty-based information, vague information or imprecise
information.

1 INTRODUCTION

Abstract: A tool based on the Markov model is described,
using fuzzy theory, for the reliability evaluation of fault-
tolerant computational systems , composed of replicated
modules. As the Markov model requires some parameters
which may not be welI known during the calculation, this
rnethod alIows uncertainty-based parametcrs represented as
fuzzy numbers. As a consequence, lhe reliability time response
is also fuzzy and each resulting curve has an associated degree
of confidence (in the sense of fuzzy membership).

Keywords: fuzzy theory, fuzzy arithmetic, reliability, Markov
model, fuzzy Markov model

Neither a new system des igner nor an already existent system
analyst always have alI parameters precisely defined for the
reliability evaluation, especialIy necessary for criticaI system
analysis. In criticaI system applications (Husseiny et. aI., 1990;
Perry & Adam, 1991; Craigen, Gerhart & Ralston, 1994), the
incorrect performance of lhe system wilI almost certainly yield
undcsirable or disastrous resuIts, such as materi al,
environmental or human damage. However, the fuzzy theory
suppl ies a mechanism to deal with imprecise information.

This paper focuses on an altemative approach, using fuzzy
theory, for the reliability evaluation based on a welI-known
Markov model, and wilI be calIed "Fuzzy Markov Model" .
This method alIows a mathematical treatment of parameters
defined with some degree of uncertainty (Evans, 1992) and
provides reliability curves with associated degree of confidence
as welI (degree of membership) .

The support of a fuzzy set Ã is defined as a crisp set obtained
by the application of a strong a-cut with a=0. A particular type
of fuzzy sets occurs when a single point defines the set; in this
case, lhe fuzzy set is calIed fuzzy singleton. A fuzzy set Ã is
calIed normal when the largest mernbership grade obtained by
any element in the set is equal to 1 (Dubois & Prade, 1980; Klir
& Yuan, 1995).
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3 A GENERALlZED MARKOV MODEL

Figure 2 - TMR System with Three Identical Modules and
a Voter

(8)

(5)
(6)

(7)

Output

[a+c,b+d],
[a-d, b-c],
[rnin(ac,ad,bc,bd),
max(ac,ad,bc,bd)] ,

[[a,b] · [11d, lIc]
[min(a/c,a/d,b/c,b/d),
max(a/c,a/d,b/c,b/d)]
for Oe [c.d] .

[a,b]+[c,d]
[a,b]-[c,d]
[a,b] . [c,d]

[a,b] / [c,d]

Particularly, any real number r may also be regarded as a
special interval [r,r]. When one of lhe intervals is in Ihis form
(degenerated), lhe arithrnetic operations are simplified; and,
when bolh of Ihem are degenerated, lhe result is a standard
arithmetic operation of real numbers.

The Markov model incorpores two main concepts: lhe system
state, that describes lhe system at any given instant of time, and
lhe state transition, that represents lhe state transition
probability. Electronic components may be considered wilh
constant failure rate (Â) during Ihcir useful life períod and,
during a small period of time Lit, the probability Ihat a module
will fail within this time period is approximately (Johnson,
1989).

The reliability of a system may be defined as lhe conditional
probability Ihat lhe system will perform correctly throughout
lhe interval [to,t] , given Ihat lhe system was perforrning
correctly at time to (Johnson, 1989). Among lhe analytical
system reliability models , combinatorial modeling and Markov
modeling are lhe two most commonly used approaches. When
lhe coverage factor (lhe capacity of a failure occurrence
detection in a module of a system) must be considered, the
Markov model is more suitable (Johnson, 1989; Siewiorek &
Swarz, 1982).

Several Markov model approaches are described in lhe
literature: wilhout coverage and wilhout repair, including
coverage and including repair. Now, a generalized system with
coverage factor, corrective repair rate and preventive repair
rateis described, proposed in Cugnasca (1999).

Let us consider lhe Markov model of a triple-modular
redundancy (1MR) system wilh three identical modules in a
voting arrangernent, shown in figure 2. Each module has a
constant failure rate .â (obeying lhe exponential failure law), a
coverage factor C, a corrective repair rate fl<: and a preventive
repair rate j1p. The definition of lhe faulty and fault-free states
will depend on lhe considered voting type (majority for safety
applications and non-majority for high reliable applications).

x

ex
1

ex
2

Figure 1 - Example of a Membership Function and a-cuts

2.3 Fuzzy Arithmetic
Two properties of fuzzy numbers are essential for fuzzy
arithrnetic (KIir & Yuan, 1995): .

(1) As fuzzy numbers are fuzzy sets Ihey can fully be
represented by Iheir a-cuts;

(2) · The a-cuts of fuzzy number are closed intervals of real
numbers, for all a E (0,1].

2.2 Fuzzy Numbers
Fuzzy numbers are fuzzy sets defined on lhe set 9\ (Lee, 1990)
of real numbers and have special significance. They represent
the intuitive conception of approximate numbers, such as
"numbers dose to a given real number", A fuzzy set Ã defined
on 9\, qualified as a fuzzy number, must possess at least the
following properties (Klir & Yuan, 1995):

• Ã must be a normal fuzzy set;
• The support for Ã must be bounded; and
• Ãa must be a closed interval for every a E (O,I] .

As a resulto arithmetic on fuzzy numbers can be defined in
terms of arilhmetic operations on their a-cuts 01', in other
words, in terms of arithmetic operations on closed intervals,
which is supported by classical malhematics (Klir & Yuan,
1995). The four arithrnetic operations: addition ("+"),
subtraction C'-"), multiplication (" . ") and division (" / ") will
be gen érically denoted by lhe character " '"". Thus, any
operation between two elements f e g, belonging to lhe
intervals [a,b] and [c,d], respectively, can be written as

[a,b] *[c, d] = {r*g Ia:5IS:b, cS:gS: d} (4)

excepl Ihat [a,b]/[c,d] is not defined when OE [c,d].
Consequently, lhe result of an arilhmetic operation on closed
intervals is aIso a closed interval. .

Then, lhe four arilhmetic operations on closed intervals are
defined as follows (KIir & Yuan, 1995; Bowles & Peláez,
1995):
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The state diagram resu ltant for this TMR system is shown in
figure 3. GenericalIy, each state is represcnted as SI" where i
is lhe number of fault-free modules and a is lhe number of
faulty modules wilhout coverage. The system begins in state
S3,,' without fauIty modules. Upon a module failure, lhe
system transits to a more failure representative state (wilh
probability iÂ.L1tC, if lhe fauIt is detected, or iMt(l-C), if lhe
fault is not detected). A repair may lead lhe system to a less
failure representative state (with probability aJl.p,1t, if lhe
preventive repair corrects a not detected fault , or (3-i-a)J.LcM, if
- lhe corrective repair corrects a de tected fault) . In a given
instant of time t, lhe system is in a generic state Si, ' The

following events may occur wilhin the time period ót when the
system is in state Si. :

• module fault with coverage;
• module fault without coverage;
• eorrective repair of a module; and
• preventive repair óf a module.

For smaIl vaIues of ót, it is reasonabIe to eonsider that at most
one event oceurs during this period. AlI possibIe trans itions and
their associated probabilities are shown in figure 3, aeeording
to lhe Markov model.

I-3Mt 1-2Mt-1J.LcÃt

Figure 3 • State Diagram: States and Transitions for a TMR System with Coverage and Repair (Corrective and Preventive)

For an N-moduIar redundancy (NMR) system with n identicaI
modules, in a given state Si.' the following considerations are
true:

• there are (O fault-free modules;
• there are (n- L) faulty modules;
• lhere are (a) faulty modules without eoverage;
• there are (n-i-a) faulty modules with coverage; and
• (i+a) 11.
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Then, for lhe generic state Si of lhe system, its probabilityof. -
being in this state at time t+Myields:

Pio = [1-(i)Mt-(n-i-a)Jl.cÃt-(a)Jl.pM].pi.
+ [(i + I)MtC). P1+1 for (i+a)<n
+ [(i +1}Mt(1-C)). n«: for a>O (9)

+[(n - i+1-a)Jl.cMJ. Pi-I, for i>O
+[(a +1)Jl.pM].Pi-I.+. for »o.
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4 A FUZZY RELlABILlTY MODEL P(n!!J) = An.P(O) . (13)

P(t) is the probability state vector at time t, P(t+L1t) is the
probability state vector at time t+L1t and A is the transition
matrix. Assuming some initial values of the probability state
vector P(O), the value ofP(n.L1t) can be obtained as

(l4)

C

= Ãn .P (O) .

The Markov model parameters (ít ; C, Jlc and J.l.p)will now
be modeled as fuzzy numbers in order to incorporate all the
uncertainty related to their values. This way, as designers and
analysts know the system and its constítuent modules well,
they are able to choose the best functions that modeI their
knowledge on these parameters. Then, these new fuzzy
parameters will be represented as X, C, Jic and Jip, and are
exemplified in figure 5, where they are modeled by triangular
membership functions. For instance, ítN, ítI and Â.s are the
nominal value (N), inferior limit (f) and superior limit (S),
respectively, of the parameter ít, modeled as a fuzzy number
(X).

Figure 5 - Markov Model Parameters Modeled as
Triangular Membership Functions

Particularly, if one or more parameters have no uncertainty
associated, they are represented by fuzzy-singletons (crisp
values). And also, if a given parameter has no significance on a
given system, it can be modeled as a fuzzy-singleton with zero
value.

As transaction matrix A is composed byfuzzy numbers in this
fuzzy approach, it wilI be by Ã . The same occurs
with the vector which will be denoted by P(n!!J).
Consequently, the resultant equations in a matrix form is

Applying the fuzzy arithmetic on intervals to simplify this
transition matrix, it can be seen that two fuzzy operations are .
necessary: subtraction and multiplication of fuzzy numbers.
Although the result of the addition or the subtraction operations
on two triangular fuzzy number is another triangular fuzzy
number, the result of the multiplication operation on two fuzzy
numbers is similar to a triangle, but with curved edges. The
exact result is obtained by evaluating the operation for each a-
cut. However, it is a common practice to approximate
multiplication result by triangular functions . Hence, the
resultant matrix Ã is shown in figure 6. Normalizing the
extreme points of alI triangles (for each column), matrix Ã' is
achieved (see figure 7). The normalization becomes necessary
because the sum of alI elements of a given column of the crisp
matrix A must be equal to 1, as a column represents the
transition probabilities from a determinate state to another
(including the transition to itselt) .

(11)

(12)

[
po(t + !!J)] [po (t)]

P(t+ = (t + , P(t)= (t)
PI (t +!!J) ' PI (t)o . o

O . MtC]
A = O 1- ÂAt(l- C) .

Jlc!!J 1-Mt

In order to simplify the presentation of this model, a non-
redundant system with on1y one module with coverage factor
will be considered, as shown in figure 4. The system begins in
state 10, without faulty modules. Upon a module failure with
coverage, the system transits to state 00 and a corrective repair
may lead it again to the fault-free state; otherwise, if the failure
is without coverage, the transition to state OI takes place and
only a preventive repair can make the system retum to state 10'
A state diagram showing the possible states and the state
transitions for this system with coverage, and corrective and
preventive repair rate is also shown in figure 4.

This fuzzy approach is a superset of the classical Markov
modeI, because 'it alIows uncertainty-based parameters in the
mathematical reliability evaluation. These parameters
incorporate alI the uncertainty about their values, and are
modeled as fuzzy numbers. Consequently, the expected result
is a set of reliability curves where each has a possibility degree
associated (Cugnasca, 1999).

where

Figure 4 - State Diagram for a Non-redundant System with
Coverage and Repair

Furthermore, it should be observed that these considerations
may be generalized to an NMR system, with n identical
modules, using the Generalized Markov Model previously
presented.

For this system, the equations of the Markov model in a matrix
form can be written easily from the state diagram shown in
figure 4, and are the folIowing :

P(t+M) = A .P(t) , (lO)
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Ã=

Figure 6 - Evaluated Matrix Ã

o

o

i
i
!
i
i
I
!
i
i
j

JY l-ptl!l- f! M Cf i Àf'iCi À Me "s&Csi i N N

... u_u .•_••.!__. . ---.-u---.-,...-----.---.-------....I.... n .._..
! j
i l-fl pM i
i i
!
! !
i i
! !
i i
! !
! i
i l-iJ"tI ij , l-f.!P

N
M i

! (l-jIp,tI)+lLJY (l-iJ,..tI)+flp,JY!
I $ ' I} I S I...-....u-n-.--..-.-----u_.. u_.. u_.. ._.. .t-u .. ._.. .._ .._u.... n u....---j_ _ .__. ._.._u...._.._. . ·
i i: i
i i
l i
! !
i i
i l
j !
i i
i i
! Jlr,tI "lit IIp,JY ii r p1/ !
! (l-jIp' b )+IIl}tI (l-iJr,b)+Jlp'JY i
! i

Figure 7 - Normalized Matrix Ã'
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As the multiplication operation may be approximàted by a
triangle, it is sufficient to normalize the extremes of the
resuItant triangles because the resultant sum of the nominal
values of their elements (where the pertinence function equals
1) is already equal to 1 (1ikein the crisp reliability evaluation).
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provides reliability curves that show the variation of the
"fuzziness" degree of reliability at each instant of time.
Furthermore, these curves depend on the parameters
imprecision used. As imprecision tends to zero, these curves
approximate that obtained through the traditional Markov
mode!.

i.S:

0-+--é----4...---....- ......--.
O Rl..i!J.t) R,.{i!J.t) RsCiM)

Another application of this model is in the risk analysis area,
where risk may be classified in leveis (Bowles & Peláez, 1995)
according to the system fault probability (higher leveis are
more serious) . In this case, using fuzzy theory, the designer
may define a risk fuzzy set (composed of fuzzy numbers) and
specify, at a given instant of time, the maximum membership
grade of the failure situation related to the risk fuzzy set
desired for the particular system.
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R(i!J.t)t

a-cut-l.O
a-cut=O.O

1

R(t)

Computationally, for each simulation step i, relative to time
i.ôi, the matrix k is normalized. FinaIly, the fuzzy system
reliability in time n...1t, for the example of system considered, is

R(nM) = PIo (nM) , (15)

where PIo(nM) is obtained from P(nM) .

This time response yields several reliability curves, one for
each a-cut. For instance, considering three values for a-eut
(0.0, 0.5 and l.0), the fuzzy reliability produced by this method
couId be similar to that shown in figure 8, where there are five
curves, each with a particular confidence grade (Cugnasca,
1999).

Figure 8 - Reliability Curves for Three a-cuts
FinaIly, in a given instant of time i.M (see figure 8), the fuzzy
reliability may be approximated by a triangle, as shown in
figure 9, where each value of reliability has a membership
grade in which the developer 01' analyst believe the system has
(Rl..i...1t) and RsCi.L1t) define a range of reliability values, each
with its membership grade) .

Figure 9 - Reliability in a Giveo Instant of Time.

5 CONCLUSION
The greatest benefit from the application of the Fuzzy Markov
Model is to take advantage of the designer's 01' analyst's
experience, specialIy when there are uncertainty-base values on
the Markov model parameters. In this case , the lack of exact
knowledge about one 01' more parameters values does not avoid
obtainíng the system reliability. As a result , this modeI

Zadeh, L.A (1965). Fuzzy Sets. Infonnation and Control, No.
8, pp. 338·53 .

Zimmermann, H.-J '(1996). Fuzzy .Set Theory anti Its
Applications. K1uwer Academic Publishers, Boston -
USA.
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CONSIDERAÇÃO DE FATORES SUBJETIVOS NO PROJETO

Liang Yee Cheng
Depto de Engenharia de Construção Civil- Escola Politécnica da USP

Av. Prof. Almeida Prado, Trav. 2 No, 271
CEP055D8-900São Paulo - SP

Resumo Este trabalho apresenta urna metodologia para os
problemas de projeto de engenharia onde os modelos
matemáticos são bem conhecidos, mas os parâmetros ou as
variáveis são nebulosas , ou seja, definidas com base na
experiência ou intuição devido a indisponibilidade dos dados
necessários. A metodologia é baseada na quantificação dos
valores subjetivos por números nebulosos. As relações
funcionais são -resolvidas com aritmética de números
nebulosos. Com a finalidade de superar as limitações da
aritmética nebulosa, adotamos uma técnica baseada no Método
de Monte Carlo. Os resultados obtidos são analisados
aplicando-se os conceitos de medida nebulosa. Desta maneira,
a metodologia do projeto leva em conta todas as informações,
nebulosas ou não, desde o modelamento dos dados até a análise
dos resultados"

Casos simples de dimensionamento da seção de uma barra
sujeita a tração e análise do custo operacional de sistema
predial de água quente foram apresentados para fins
ilustrativos. Os resultados mostram que é possível realizar uma
interpretação mais significativa em função do aproveitamento
integral das informações, inclusive aquelas imprecisas e vagas
devido aos fatores ou parâmetros definidos subjetivamente.

Palavras Chaves: número nebuloso, medida: nebulosa,
metodologia de projeto, variável subjetiva, fuzzy number, fuzzy
measure.

1 INTRODUÇÃO
Muitos problemas reais de engenharia são demasiadamente
complexos e mal definidos para serem modelados por
procedimentos determinísticos convencionais. Particularmente,
nas fases iniciais de um projeto de engnharia ou de um
planejamento, os dados disponíveis geralmente são escassos e
incertos. Consequentemente, os requisitos e os critérios do
projeto ou do planejamento são fortemente influenciados pela
subjetividade decorrente da comunicação verbal e julgamento
dos usuários, especialistas e projetistas.

Devido a indisponibilidade de abordagens adequadas para
considerar tais informações subjetivas, nebulosas na sua
natureza, na prática os valores típicos, de natureza
determinística, são usados. Fica evidente que os resultados
assim obtidos são pouco significativos e de uso restrito porque
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toda a análise foi baseada num modelamento inadequado dos
dados de entrada.

Este trabalho faz parte de uma pesquisa cujo objetivo é estudar
a aplicação da Teoria de Sistema Nebuloso (Fuzzy System
Theory) no projeto e no planejamento automatizado e
desenvolver metodologias para resolver os problemas do
projeto e do planejamento que envolvem parâmetros ou
variáveis subjetivas.

O modelamento de sistemas através da Teoria de Sistema
Nebuloso pode ser feita de acordo com uma das seguintes -
abordagens principais:

1. descrição do sistema através da relação nebulosa (fuzzy
relation);

2. descrição através da proposiçao nebulosa tfuzzy
proposition) na forma de SE - ENTÃO - SENÃO -;

3. extensão das descrições matemáticas clássicas através do
princípio de extensão.

Durante o projeto de engenharia geralmente surgem muitos
problemas de cálculo onde o modelo matemático é bem
conhecido, mas os dados são nebulosos. Devido à importância
desta categoria de problemas, adequados a abordagem (3),
apresentaremos neste trabalho uma metodologia para o projeto
que considera variáveis subjetivas. A metodologia é baseada na
quantificação de dados qualitativos por números nebulosos. As
relações funcionais são resolvidas com aritmética de números
nebulosos (fuzzy numbers) e a análise dos resultados, ou seja, a
comparação dos resultados representados por números
nebulosos, é feita aplicando-se os conceitos de medida
nebulosa lfuzzy measure, Dubois e Prade (1987». Desta
maneira, a metodologia do projeto leva em conta todas as
informações, nebulosas ou não, desde o modelamento dos
dados até a análise dos resultados.

Como exemplos ilustrativos da metodologia do projeto,
apresentamos casos simples de dimensionamento de seção de
uma barra sujeita a tração e análise do custo operacional de
sistema predial de água quente. Os resultados mostram que é
possível realizar uma interpretação mais intuitiva e mais
significativa que a abordagem determinístca por causa do
aproveitamento integral das informações , inclusive aquelas
imprecisas e vagas devido aos fatores subjetivos ou parâmetros



(5)

(6)

(7)

Segundo o Zadeh (1965), 2 números nebulosos são iguais se
M =N <=> J.lM(U) =J.lN(U)

Medida de Possibilidade (Possibility Measure) é um caso
particular da medida nebulosa em que a condição de
monotonicidade é dada impondo a igualdade da equação (5).

Medida de Necessidade (Necessity Measure) também é um
caso particular da medida nebulosa em que a condição de
monotonicidade é dada impondo a igualdade da equação (6) .

No entanto, as funções de pertinência geralmente são
determinadas subjetivamente e de modo aproximado . Portanto,
a equação (7) , segundo a qual as 2 funções de pertinência
devem ser exatamente iguais, é excessivamente rigorosa e não
tem muito sentido na prática.

2.3 Relação de igualdade entre 2 números
nebulosos
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definidos de fenômenos não explicitamente Da condição (2) temos:
g(AuB) e
g(ArI B) s min(g(A),g(B»

arbitrariamente
conhecidos.

No próximo item faremos uma breve revrsao de alguns
conceitos utilizados na formulação da metodologia.

-
Na análise dos resultados da aritmética nebulosa, é comum
surgir o problema de comparação de resultados, ou seja,
determinar as relações de igualdade ou de desigualdade entre
os números nebulosos. Uma das maneiras de definir estas
relações é através da atribuição de pesos para alguns
parâmetros de números nebulosos . Baseada nesta idéia,
Kaufmann e Gupta (1988) apresentaram 3 métodos de
ordenamento usando, respectivamente, os conceitos de
afastamento, moda e divergência. São métodos simples mas
que muitas vezes precisam ser empregados juntos e em
seqüência como critérios de desempate.

2.1 Ordenação de números nebulosos

2 CONCEITOS BÁSICOS

2.2 Medida nebulosa .
Com o intuito de considerar a vaguesa decorrente da
subjetividade humana num processo de avaliação , Sugeno
(1972)introduziu o conceito de medida nebulosa.

Dada uma função g que relaciona um subconjunto clássico
(crisp set)A do conjunto universo X a um intervalo fechado
[0,1]

A medida nebulosa é uma extensão do conceito clássico de
'medida'. Esta extensão é feita através da relaxação da
propriedade aditiva da definição clássica da medida,
substituindo-a pela propriedade de monotonicidade. A medida
nebulosa assim definida é utilizada como uma escala subjetiva
de avaliação.

onde Q(X) é o conjunto de subconjuntos de X, incluindo o
conjunto vazio 0 . Por definição, a função g . é medida
nebulosa se ela satisfizer as seguintes condições:

1. condição de contorno:
g(0) =0, g(X)= 1; (2)

[3] grau de necessidade de M conter em N:
NN(M)
= max(J.lM(u),I- IJw.(u»

UER

=Nes(M::::> N) ; (10)

onde Pos e Nes representam possibilidade e necessidade.

2.4 Relação de desigualdade entre 2
números nebulosos

Dubois e Prade (1983) aplicaram os critérios da relação de
igualdade entre 2 intervalos fechados para determinar as
relações de igualdade entre 2 números nebulosos. Dados 2
números nebulosos M e N, segundo Dubois e Prade:

[2] grau de necessidade de M estar contido em N :
NM(N)
= infmax(l- J.lM (u), J.lN (u»

ueRl ,

=Nes(M C N);· (9)

[1] grau de possibilidade de M ser igual a N:
IIM(N) .
=SUR min(J.lM(u),IJw (u»

,iER

=poseM =N) ; (8)

Analogamente às relações de igualdade entre 2 números
nebulosos, Dados 2 números nebulosos M e N, segundo
Dubois e Prade (1983):
[1] grau de possibilidade de M ser maior ou igual a N:

IIM([N,oo»
=supmin(J.lM(u), /lr.N.oo)(U»

U

=supmin(J.lM(u),J.lN (v»

=poseM N); (11)

[2] grau de possibilidade de M ser maior que N:

(1)g(x): Q(X) [0,1] ,

2. condição de monotonicidade:
.A C B g(B), VA,Bc;;;, X . (3)

Quando X é um conjunto infinito , a função s precisa
satisfazer a condição de continuidade:
se AI C A2 ... ou AI::::> A2 •••

limg(A,,) = g(lim A" )
então (4)

Observe que a propriedade de monotonicidade de medida
nebulosa é uma condição bastante 'flexível' , sem a qual não
seria possível definir uma escala para a avaliação. Por outro
lado, a propriedade aditiva da definição clássica de medida é
uma condição extremamente rigorosa, de modo que seria
inadequado usá-la como escala de medição dos valores
subjetivos .
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2.5 Interpretação dos critérios de
desigualdade de números nebulosos

Neste trabalho, estas relações de desigualdade e igualdade
entre 2 números nebulosos, -com base nos critérios de
possibilidade e necessidade, são utilizados para a análise dos
resultados de cálculos que envolvem números nebulosos.

TIM(]N,oo»
=suprnin(uM(u), f.1JN._)(U»

u
=supinfmin(JlM(u),l- JlN(V»u

= Pos(M>N);
[3] grau de necessidade de M ser maior ou igual N:

NM([N,oo»
= JlM(U)'J1.r.N._>(U»
= infsup rnax(l- f.lM(U),f.lN(V»

u vSu
= ,

[4] grau de necessidade de M ser maior que N:
NM(]N,oo»;
= JlM(U),JllN ._)(U»

=l-suprnax(f.lM(u),f.lN(V»
usv

= Nes(M>N)

(12)

(13)

(14)

R> Lma - na; (15)
[2] a condição necessana e suficiente para que
poseM >N) a.

R> R
ma - (16),

[3] a condição _necessária e suficiente para que

L > Lml _a - na; (17)
[4] a condição necessana e suficiente para que
Nes(M> N) a:

m/'...a (18)
[5] a condição necessária e suficiente para
poseM = N) a:

R> L L< ama - na e ma - na; (19)
[6] a condição necessária e suficiente para
Nes(McN)

L>L R<Rml-a - na e - na; (20)
[7] a condição necessária e suficiente para
NestM':» N) a:

mL <nL mR >
(21) -a - l-a e a - -a

No item anterior, apesar das expressões matemáticas
complicadas, os critérios de comparação podem ser
interpretados graficamente como ponto de intersecção entre as
curvas de f.lM. f.lN, 1- f.lM , 1- JlN (Sakawa, 1990). Por
exemplo:

PostM N) é o valor da interseção do lado direito da f.lM
com o lado esquerdo da JlN.

Pos.(M> N) é o valor da interseção do lado direito da f.lM

com o lado direito da Jl'N,onde N é o número nebuloso 'não
N,.

Nes(M N) é o valor da interseção do lado esquerdo da

Jl'M com o lado esquerdo da - f.lN, onde M é o número
nebuloso 'não M-'. -

Nes(M> N) é o valor da interseção do lado esquerdo da

f.l'M com o lado direito da f.l'N -, onde M é o número nebuloso
'não M ' e N - é o número nebuloso 'não N'.

Expressando as relações em termos de conjunto de nível a e
fazendo a analogia com as funções L e R de números nebulosos
L-R (L-R fuzzy numbers - Dubois e Prade, 1978), podemos
chegar as seguintes relações para determinar os pontos de
interseção, ou seja, o grau em que os critérios são maiores que
um dado valor a:

[1] a condição necessária e suficiente para que
a:
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A seguir, apresentaremos as idéias básicas utilizadas na
metodologia do projeto proposta neste trabalho .

3 METODOLOGIA DO PROJETO
Neste trabalho lidaremos com os problemas do projeto nos
quais os modelos matemáticos dos fenômenos a serem
estudados são conhecidos. Entretanto devido a escassez das
informações disponíveis, os parâmetros ou as variáveis
numéricas de entrada são definidas subjetivamente.

A idéia fundamental da metodologia proposta é aproveitar
efetivamente as informações subjetivas, vagas mas importantes
dos dados nebulosos, através de um tratamento adequado
desde o modelamento até a análise dos resultados.

A metodologia é baseada na quantificação dos dados nebulosos
por números nebulosos. As relações funcionais são resolvidas
com aritmética de números nebulosos e os resultados são
analisados aplicando-se os conceitos de medida nebulosa.

A figura 1 mostra o fluxograma da metodologia do projeto
que leva em conta a subjetividade dos parâmetros e variáveis
definidas arbitrariamente.

Analogamente aos procedimentos tradicionais, a solução do
problema começa com a definição do modelo matemático do
problema. Uma vez definido o modelo matemático (neste caso,
a relação funcional), passamos a modelar os parâmetros ou as
variáveis na forma de números nebulosos.

Os resultados são obtidos através da aritmética nebulosa. A
análise dos resultados, se resume basicamente ao problema de
ordenação dos números nebulosos. Para esta finalidade, ao
invés dos métodos sugeridos pelo Kaufmann e Gupta(1988),



40. SBAI- Simpósio Brasile iro de Automação Inteligente, São Paulo. SP, 08-10 de Setembro de 1999

adotamos os critérios de medida de possibilidade e .medida de e função densidade de probabilidade adaptamos o Método de
necessidade. . Monte Carlo para processar as informações nebulosas.

e a conclusão

O"<R.

4 EXEMPLOS ILUSTRATIVO

4.1 Exemplo 1
Análise do dimensionamento de uma barra de seção circular
sob tração simples.

Dada uma barra metálica com as característica apresentadas na
tabela 1.

TblDddb b

temos o resultados da abordagem determinística:

o=600Mpa

Seguindo a distribuição definida pela função de pertinência de
cada variável de entrada, números determinísticos (crisp
numbers) são gerados através da simulação de Monte Carlo.
Estes números são usados na solução do modelo matemáticos
determinístico. Após executar um grande número de
simulações, a distribuição dos resultados determinísticos pode
ser obtida. Esta distribuição é então usada para levantar a
curva da função de pertinência do . resultado, reconstruindo
desta maneira o número nebuloso do resultado.

Os resultados do estudo (Cheng, 1999) mostraram que a
aplicação do Método de Monte Carlo para determinar as
soluções da álgebra nebulosa resultou numa técnica bastante
eficiente e flexível.

Assumindo uma força de tração entre 55 a 65 N, podemos
modelar a força de tração por um TFN

F=(55 ,60,65) kN.

Como exemplos ilustrativos da metodologia, apresentaremos a
seguir 2 casos simples de análise.

-Usando os valores típicos determinísticos, ou seja, moda dos
números nebulosos, na equação:

4F
0"=--2

1dJ

a - a os a arra so tração SImples .

Variável Descrição TFN

tensão de ruptura mais ou menos de R=(650,750.850)MPa
750MPa com dispersão
simétrica de lOOMPa

diâmetro da barra em tomo de 11.28mm D=(9 .77.1128,12.61) mm
circular com dispersão

assimétrica

É importante ressaltar que, conforme as expressões (15) a (21).
tanto o grau de medida de possibilidade como o grau da
medida de necessidade são obtidos com base nas funções de
pertinência dos números nebulosos. Portanto, a exigência
fundamental com relação às operações aritméticas, para o bom
desempenho desta abordagem, é o cálculo preciso das funções
de pertinência do resultados.

Análise dos resultados por
MedidaNebulosa

Solução das equações com
números nebulosos por
Método de MonteCarlo

Fig. 1 - Metodologia proposta para o projeto

. Atualmente, números nebulosos L-R e números nebulosos
triangulares (triangular fuzzy numbers) são largamente
utilizados para obter a solução algébrica dos números
nebulosos. No entanto, a primeira formulação é exata somente
para as operações de sorna e subtração. A segunda é restrita a
uma forma bastante simples de função de pertinência. Além
disso, para números nebulosos triangulares definidos em R,
deve-se tomar bastante cuidado porque as operações de min e
max são complexos.

Tendo em vista estas limitações, adotamos uma técnica
baseada no Método de Monte Carlo para determinar a solução
algébrica de números nebulosos.

Método de Monte Carla é uma .técnica de simulação baseado
numa amostragem aleatória gerada segundo uma distribuição
probabilística. Através da analogia entre função de pertinência

Agora, considerando as informações subjetivas do problema,
introduzindo números nebulosos F e D na equação
determinística acima, podemos calcular o valor nebuloso da
tensão O" através da técnica baseada no Método de Monte
Carlo. A função de pertinência do resultado O" é dada na figura
2.
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Plotando o TFN da tensão de ruptura R=(650,750,850)MPa no
mesmo gráfico, e utilizando os conceitos de medidas
nebulosas, podemos interpretar a relação entre a tensão atuante
na barra metálica e a tensão de ruptura:

Método de Monte Carlo, obtemos os custos operacionais CE e
CG para os sistemas elétricos e a gás, mostrados na figura 3.

C=PMcM
W

t d 'dTb2 Dd d lsta • - a os os SIS emas eaquecunen o e aaua
Variável Descrição TFN

variação da mais 011menos de SOoC L1/=(40.S0.60) °C
temperatura da com dispersão simétrica
água de 10°C

consumo diário mais ou menos de 3001 M=(250.300,3S0) 1
com dispersão simétrica
de SOl

potência mais ou menos de 860 WF(8S0,860,870)
calorífera do kcallkWh com dispersão kcallkWh
sistema elétrico simétrica de 10

kcallkWh

potência mais ou menos de WC;=(9OOO,110OO,13OOO)
calorífera do 11000 kcallkg com kcallkg
sistema a gás dispersão simétrica de

2000kCallkg

preço da energia mais ou menos de PF(0.09S.0.100,0. lOS)
elétrica 0.100/kWh com /kWh

dispersão simétrica de
O.ooS/kWh

preço do gás . mais ou menos de Pc;=(O.62.0.77,1.10) /kg
0.77/kg com dispersão
assimétrica

02

p(x)

O.

06

Da+--------f--nt-r--f--\:---r----j

1.o-r---------r'l-.......-----,r-----,.----,

o
400

Segundo Dubois e Prade (equações 15, 16, 17 e 18) a relação
de desigualdade entre a tensão atuante e a tensão de ruptura,
sob os critérios de medida de possibilidade e de medida de
necessidade, são:

Pos(C) R) = ai = 0.55
Posta > R)=a z=0.17
Nes(C);::: R)= a3 =0.00
Nesta >R)= a 3 =0.00

Da figura 3 podemos concluir que, apesar da moda do custo do
sistema elétrico ser maior do que o do sistema a gás, devido a
maior imprecisão com relação a potência calorífera do sistema
a gás e a variação do preço do gás GLP no mercado, existe a
possibilidade

Pos(CG CE ) = ai =0.27.

Fig. 2 • Análise das tensões aplicada e de ruptura da barra
metálica

Em outras palavras, os resultados da análise são:

1. A possibilidade 'de C) R é 0.55

2. A possibilidade de C) > R é 0.17

3. Necessariamente C) não será maior ou maior igual a R . J.!Cx)

Na abordagem tradicional cálcula-se a tensão atuante com os
valores determinísticos para depois aplicar o coeficiente de
segurança - também conhecido como coeficiente de ignorância
devido ao desconhecimento sobre a exatidão dos valores
utilizados no cálculo.

Na metodologia apresentada neste trabalho, os valores incertos
são assumidos arbitrariamente, dentro de uma faixa da qual
temos a certeza de sua validade. Estas informações são
consideradas desde o começo e são modeladas como números
nebulosos. Como resultado, consegue-se realizar uma
interpretação mais significativa do problema e
dimensionamento mais racional e consciente.

Da

06+-----I--+---\-I----\--'-------i

04

02

4.2 Exemplo 2
Analisar o custo operacional de um sistema de aquecimento de
água num edifício. Os dados dos sistemas de aquecimento de
água são fornecidos na tabela 2.

Introduzindo as variáveis nebulosas na seguinte equação
determinística e resolvendo-a através da técnica baseada no

Fig. 3 - Análise dos custos diários dos aquecedores de água
elétrico (CE) e li gás (CG)

Vale ressaltar que este tipo de conclusão não pode ser obtida
através da abordagem determinística tradicional, ilustrando,
portanto, a importância de se considerar as incertezas e
aproveitar, de modo efetivo, as informações subjetivas no
processo do projeto.
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Neste trabalho abordamos os problemas do projeto nos quais os
modelos matemáticos são conhecidos, porém os dados são
subjetivos. Na metodologia do projeto apresentada, as variáveis
subjetivas do projeto são modelados na forma de números
nebulosos. As relações funcionais são resolvidas com
aritmética de números nebulosos. As operações aritméticas dos
números nebulosos são realizadas através de uma técnica
baseada no Método de Monte Carlo. A análise dos resultados
obtidos, que são números nebulosos, geralmente são feitas por
comparação com outros valores, muitas vezes, também
nebulosos. Esta comparação é realizada através da aplicação
dos conceitos da medida nebulosa.

Casos de estudo simples foram apresentados para ilustrar a
metodologia proposta. Os resultados mostram que a
metodologia é mais racional e oferece interpretações . mais
significativas do que a abordagem determinística tradicional.
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Resumo Este artigo apresenta um novo modelo orientado a
objeto para simulação do processo de laminação a frio. Este
modelo introduz uma representação do processo de laminação
na forma de objeto, onde o contexto é o comportamento
cinemático do processo. O modelo inclui os sub-sistemas
desbobinadeira, bobinadeira de tensões à ré à frente e o sub-
sistema laminador.

Para obter um modelo de simulação do laminador a frio, é
necessário uma representação para calcular a espessura de
saída e a carga de laminação. A expressão deve ser uma função
dos outros parâmetros operacionais : espessura de entrada,
tensões à frente e à ré, tensão média de escoamento, coeficiente
de atrito, entre outros. Neste trabalho, a representação é
baseado em redes neurais artificiais e desenvolvimento
orientado a objeto.

O paradigma orientado a objeto permite a descrição do modelo
de laminação numa forma modular e permite o reuso destes
modelos independentemente do ambiente nos quais estão
embutidos. Finalmente resultados e conclusões para mostrar a
aplicação do modelo orientado a objeto são apresentados.

Palavras Chaves: Modelamento orientado a objeto, Processo
de laminação, Redes Neurais. Simulação .

Abstract This paper presents a new object-oriented model for
lhe simulation of the coíd rolling processo It introduces a
representation of the rolling process in object form, where
. context is the cinematic behavior of the processo The model
includes uncoiler and coiler subsystems, back and front
tensions and roIling mill subsystems.

In order to obtain a model for the simulation of a cold roIling
rnill, it is necessary a representation to calculate lhe outgoing
thickness and the roIling load. The expression must be a
function of lhe other operational parameters: input thickness,
back and front tensions, average yield stress, friction
coefficient and others. In this paper, the representation is based
in Artificial Neural Networks and Object-oriented
development

The object-oriented paradigm allows the description of roIling
rnodels in a modular fashion and permits the reuse of these
models independently of the environment in which they are
embedded. Finally , ·simulation results and conclusions to show
the application of the object-oriented model are presented.
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Keywords: Object-oriented modeling, Rolling mill process,
Neural networks, Simulation.

1 INTRODUCTION
In recent years, more than 90% of lhe rolling process
operations have been automated as the results of equipment
investment for automation. In this field, new technology is
required for continuous processing to improve the quality and
accuracy ofproducts and also to enhance the productivity.

In the cold rolling process, requirements for enhanced quality
of products are everlasting and typical aspects being thickness
and shape. One means to attain these requirements is through
supervision systerns, so that the output of on-line simulation
can be directly feedback into the process to restore the
outgoing thickness, when alterations in the rolling process
occur. The existent theoretical rriodels for simulation of the
rolling process demand a great computational effort (such is
the case of Alexander 1972). It prevents its use in on-line
control and supervision systems.

Is necessary, a new representation for lhe rolling process with
less computational effort. Besides, lhe representation should
permit the reuse independently of the environment in which
they are to be embedded.

Zárate (1998) proposed a representation for the cold rolling
process based on Artificial Neural Network (ANN). Theses
nets use simple processing elements with high computational
efficiency and constant operation time. Some relevant
contributions in lhe area of neural networks applied in lhe steel
industry are lhe paper from Andersen et. aI. (1992), Srnartt
(1992) and Sbarbaro et. alo(1993).

An object-oriented representations permit reusability and less
time in the development of new systems as fault-diagnosis
(Cellier and Elmqvist 1993 and Otter et. aI. 1996).

The model for simulation of lhe cold rolling mill includes
uncoiler and coiler subsystems, back and front tensions and
rolling mill subsystems. Where lhe rolling process is
represented by ANN and object-oriented development.

This paper is organized in fivesections. In section two, object-
oriented rolling process is described. In section three, lhe
model for a cold rolling mill is presented. In section four, the



(4)
neural representation of the rolling process is presented. In
section five, the application of the object-oriented model to a
strip rolling process is presented. Finally, conclusions are
presented.

2 OBJECT-ORIENTED REPRESENTATION
OFTHE ROLUNG PROCESS

!:!.h =!:!.g+ !:!.P.W
o M

By adequate manipulation of the Eqs. (3) and (4), the
expression to calculate the outgoing thickness, without the
"algebraic loop'', Eq. (5) can be obtained. This equation
requires the calculation of the sensitivity factors.

In general, everything existing in nature might be represented
as an object In this sense, the object-oriented modeling is a
paradigm that seeks to represent a system through the
identification of its fundamental characteristics. The modeling
procedure consists of identifying the object attributes and
actions. Attributes are usually known as data and actions as
operations.

(5)

The existent theoretical models for the rol1ing process allow to
calculate the rolling load by means of non-linear expression
such as Eqs . (2):

To obtain the data structure and transformation functions for
the object-oriented model, ís necessary an expression to
calculate the outgoing thickness and the rolling load, Eq. (I):

Normally, the sensitivity factors are calculated from equations
that may have a difficult analytic soIution, such the case of
Alexander's model.

The transformationfunctions are the mathematical functions of
the outgoing thickness (Eq 5) and of the rolling Ioad (Eq, 2).
The third aspect, the events sequence, determines the tirning of
execution of the functions.

Class rolling-process
(
<Attributes»
Attribl: Nominal values of the stand rolling mill h;,

Considered the cold rolling process as the problem domain, the
identification process leads to the following attributes and
operations of the Class rolling processo

e', hj' , s' , f.l*, t;, t;, y*;
Attrib 2: Current values of the stand rolling mill ho• P, hj, g, f.l ,

(1)

(2)

where: h j =input thickness; ho = output thickness; tb = back
tension; tI = front tension; y = average yieId stress;

f.l =friction coefficient; E = Young modulus of the strip
material; R =roll radius; W =strip width; P =rolling load; M =
rigidity rolling mill modulus; g = rol! gap.

The proposed object-oríented modeI includes three aspects of
the object o representation: data structure, transformation
functions and events seqllence. o o

(3)

3 MODEL FOR ROLUNG MILL SYSTEM
To analyze the behavior of the system in stationary state, the
following subsystems were identified: Uncoiler, Coiler, Stand
rolling mill and Interstand tensions subsystems.

Access:
<Operations >
Oper 1: inputloutput operations of data
Oper 2: o CalcuIation of the sensibility factors through the

differentiation of the neural network for nominal
operation point;

Oper 3: Calculation of the output thickness (ho ) through Eq.
(5);

\Oper 4: C álculation of the rolling load (P) through ANN;
};

àP àp àp
àth 'atl 'ày

th. 'r- y;
3: Sensitivity Factors ap ap ap

o ah 'ah.' a 'o I Jl

Note in Eq . (I) and (2), the rolling load value depends on the
output thickness value and vice versa . Therefore, an "
algebraic loop" exists in Eq. (1) that prevent the analytically
calculation of those parameters.

To solve this problem, a numerical algorithm involving
successive interactions can be applied. This method demands a
great computational effort in order to find the new operation
point when a disturbance takes place in the roll íng processo The
timing of execution are not the same for different operation
points . This prevents.the use of interaction solutions in on-line
control and supervision systems.

Another form to represent the rolling process isfurough
sensitivity factors (Zárate 1998), Eq. (3).

AP = a P Ah .+ a P Ah + a P At
ah . I ah f d t r

I o b

ap ap . ã P -
+ _ o-D.tf+ --Af.l+ -=Ay
at f a f.l a y

Since the rolling mill structure is not perfectly rigid, the
outgoing thickness is governed by the elastic equations of the
rolling mill, and any variation in the roIl gap can be expressed
as:

3.1 Uncoiler subsystem
To represent uncoiler and coiler subsystems, it is necessary to

o consider variations of the coil radius. The reduction of the
radius of the input coil causes an increase in the speed of the
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the foIlowing expression for interstand tension is obtained:

T(t,)= EhW (Vo -v,».+T(O)L

strip (for constant angular speed). This alters the back tension
on the stand that wilI cause variations in the outgoing
lhickness.

Each decrease on the radius of the coil (Ór,lC) is equivalent to

an average input thickness hi , Therefore, in each rotation, lhe
radius ruc is reduced in ôr.uc =h, :

Considering:

Vit) =Vil for
Vo(t) = Vb for

O s t i,

O s t t.
(11)

(12)

(6)

where: (JJ angular speed (rad.ls); rue input-coil radius.

To calculate the interstand tensíons; it is necessary to obtain
expressions for lhe input and output strip velocities Vj and

Vo respectively. TIlese are obtained as:

3.2 Coiler subsystem .
Each increase in radius .af the coil (Óre ) is equivalent to

average output lhickness ho , Therefor, in each rotation, lhe
radius re (O) is increased in Llre =ho :

(13)

where : v.: e v: are nominal values
Since lhe volume of lhe metal is practicaIly unaffected, and in
wide-strip roIling, lhe lateral spread of lhe strip is very small,
its width may be considered as constant, lherefore:

(f)-
'"c(t) = '"c(o)+_ehst

27c
(7) (14)

3.3 Stand rolling mill subsystem

Normally, the uncoiler and coiler systems are controIled to
maintain constant the back and front tensions and
consequently, lhe outgoing thickness.

The single stand rolIíng miII governing equation is a non-Iinear
function on several parameters, Eq. (8). This equation is
equivalent to Eq. (5) and wiIl be represented in lhe object formo

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

considering: LlVoLlho "" O

v», =Vo' h; +Vo' ho+ ÓVoh;

By constancy of volume :

Voh o =v:h;

:. V = V *( 2 h; - h o )
o o h *

o

Equating Eqs. (16) and (17), it is obtained:

Vo'óho+ ÓVoh; = O
combining Eq.(13) and (18):

Yo _ 2 ho
y* - -f[
o o

The expression to calculate output velocity is:

as:

(8)(ho)=f (P, W;g,M, y,hj,tb,t f,jl,E,R)

where: (j) angular speed (rad.ls); Te output-coil radius.

Any alteration on either of them: lhe entry thickness, the front
or back tensions, lhe average yield stress or lhe friction
coeffícient, wilI cause aIterations on the roUing load and,
consequently on the outgoing lhickness.

In Zárate (1998) a new representation for lhe cold rolling
process based on sensitivity factors is presented. The
representation (Eq. (5» is obtained through lhe differentiation
ofan artificial neural network previously trained. .

The model for lhe simulation of the cold rolIíng miII system is
given by lhe set of equations (6), (7), (8), (12), (19) and (20) .

3.4 Interstand tensions subsystems
Previous works have used Eq. (9) to calculate lhe interstand
tensions (Zárate, 1998).

dT = EhW CV _ li: ) (9)
dt o L o b

The expression to calculate input velocity is:

:. V. = Voho
I h.

I

(20)

where: T = Interstand tension; L = distance between stand
and coils ; h =strip thickness; Vo - Vb=variation of lhe strip
velocity. Note lhat T can be the back or front tensions.

In a period ti, the integral of the Eq. (9) is:

(10)

Note that in the equations of lhe model, the outgoing thickness
value depends on lhe interstand tensions, that depends on lhe
strip velocity, that depends on the outgoing thickness.
Therefore, another "algebraic loop" exists in the modeI.

To solve this problem, it is necessary to calculatethe output
thickness one interaction step ahead. Therefore, expression (8)
becomes:
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Note that, expression (21) is represented through of the
sensitivity factors (Eq. 5) obtained by differentiating of a
neural networks previously trained in the object formo

4 REPRESENTATION OF THEROLLlNG
PROCESS THROUGH ANN AND
SENSITIVITY FACTORS

The "computational algorithmic implemented considers the
following sequences of calculation:

for: t=O;

(23)

(24a)

cmax N ; cmin N

emax N - cmin N

WJ.'N

cmax N - emin N

o

N h- (. r WljX j)
(1 + exp • = o )2

-( WiI.X .)
exp i = o 2. I

N 11-(.r W2 jX j)
(1 + exp , o ) 2

N 11-( r W LiX. )
cxp ; =0 '

-v
. exp I

(smax I - smm I) _ V
(l+exp 1 )2

ex - v2
( smax 2 - srnin 2) P _ V

(I + exp 2 ) 2

. cxp-vM
( smax M - snun M) _ V

(I + exp M)2

N h- (.r WLi X j )
( I + exp .=0 )2

w1t
emax 1 - emin 1 cmax 2 - emin 2

wA
emax 1 emin 1 cmax 2 ; emin 2

W W t2
emax 1 - emin 1 cmax 2 - cmin 2

Ln = (Lo - Lmín) / (Lmax - Lrnin)

3).Lmín and Lmáx were computed asfollows:

Lmín = (4 x Limitelnf. - LimiteSup) / 3

where Ln is the normalized value, Lo value to normalize, Lmín
and Lmáx are minimum and maximum the variable values,
respectively.

Lmáx = (LimiteInf. - 0.8 x Lmín) / 0.2 (24b)

In Zárate (1998) equation (25) is presented, that allows to
obtain the sensitivity factors of a Neural Network with N:
inputs, M : outputs and L: number of neurons of the hidden
layer. .

"(21)
ho(t +1)=f (P(t), lv,g (t),M, y(t),

h, Ct),t b Ct),t f (t),J.l(t),E,R)

As already mentioned, the sensitivity factors from Eq. (5) are
normally calculated from equations that may have a difficult
analytic solution. In this item, the factors are obtained by
differentiating the neural network output. In this case, the
neural network considered is:

TucCt)=TucCO)- C;;; hjt
01-

Tc Ct) =Tc (O)+_c hot2n

tit)= Ehit)W (Vit)-Vit)) t+tiO)
" L

tit)= Eh/t)W (V;(t)-Vjt)) t+tiO)
. " L
ho(t +1)=f (P(t), lv,g (t),M, y(t),

h, (t) ,tb (t),t f (t),J.l(t),E,R)

"Vo(t +1)=Vo*( 2h; - + 1))
ho

V.(t + 1) = Vo(t + 1) h o(t + 1)
, . h/t)

Neural Network
(22) Where:

(25)

In this case, a back-propagation neural network, with six
entries (N=6), two exits (M=2) and one hidden layer with 13
neurons (2N+1), is used . A sigmoid function was selected as
the activating function.

Generally, the largest effort to get a neural network trairted
relies on collecting and pre-processing neural network input
data . The pre-processing consists on the data normalization
such that the inputs and outputs values must be within the Oto
1 range. .

The following procedure was adopted to normalize the input
data before using it in the ANN structure:
1) In order to improve convergence of the ANN training the
normalization interval [O, 1] was decreased to [0.2.0.8] (notice
that for a sigmoid function, Oand 1 are values at infinity).

2) The data wasnormalized through lhe following formula :

Uj' i =O, ...,N are the inputs ofthe net and Uo =1 it is a
polarization input

X j ' i =0,...,N are the normalized inputs and Xo =Uo
wJ' i =1,...,L and j =O,...,N it contains the weight of
the neuron i and input j

w; i 1....,M and j =O,...,L it contains the weight of
the neuron i and input I, for the exit layer

Zj' i =1,...,M are the outputs of the net

e maxjvemin, k =1,o.,N are the maximum and rninimum
. values of the inputs
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The events sequence to execute object-oriented roIling process
model are described next:

srnax.vsmín, k =1,..,M are the maximum andminimum
values of the outputs.

The equation (25) provides a linear form for the equation
process in the neighborhood of an operation point (Ui) and it is
valid for smalI variations in the process parameters. The
sensitivity factors are calculated directIy from the network
inputs and the network weights . .

with:

W20L· . .· . .· . .
W;;L

5.2510
6.0337
- 3.8967
5.1585
5.4216
-1.0687

IV':" = - 7.2570
0.2414
-3.2n7
- 0.9663
- 5.8385
3.7317
- 3.0088

·3.1772 - 2.9064
- 0.0878 . 0.0705
- 0.0626 - 0.0884
0.1237 0.0306
0.0126 0.0401
0.0767 - 0.0340

IV' = 0.0418 - 0.0196
- 2.4975 - 2.2320
0.0412 - 0.0437
- 0.0568 0.0361
0.0205 0.0008
- 0.1528 0.1381
- 0.0468 0.0634

W. =[ '3.2107]'w 2.8861

Where, the index "o" means the product 01' the first element of
the vector with the whole first line of the matrix, extended to
alI the lines of the matrix.

5 SIMULATION RESULTS
To ilIustrate the performance of the object-oriented model
proposed, a numerical application to a roIling milI system, wilI
be presented. The chosen operation point is: hj=5.0 mm; h",=
3.6 mm; g=1.846 mm.; JL = 0.12; !j = 9.098 kgf/mm",

tb=O.441kgf/mm": y=46.918 kgf/mm": W . = 500
. 2mm; y = 26.138+ 47.742Eo.4275; E=20,400 kgf/rrim ;R= 292.1

mm; M=500,000 kgf/mm2 and P= 875.31tf. With

T"c (O)=2340 mm; rc (O)=508 'mm; Vc (O) =403.798 m/min;
v"c (O)=560.830 m/min ; » ; (O)=4389.97 radls; »; =1839
radls; L= 4.5 m. For simulation purposes, were assumed
constant times delays, equals to 0.669 s and 0.481s. These
delays are due to the movement of the strip, before reaching
and after leaving the stand.

AIexander's model (Alexander 1972) was used to generate a
database for the cold rolling processo To obtain the data sets for
ANN training (Eq. (22», the parameters variations were chosen
as: h;=± 8%; !lo,= ± 3%;/1 =±20% !j =±30%; tb =±

30% and y =±10%. Three different values werechosen for
each parameter resuItingin 729 training sets. The load roIling
was obtained through Alexander's model and the roIl gap by
the elasticequations for the rolling mill, Eq..(4).

The neural networks have been trained using an average
parameter variation (around ao equilibrium point) of 15%. The
final weights for the hidden and output layers with its
polarization weight are:

- 2.3472 0.7327 - 1.6876 - 0.0036 0.6561 - 2.6032
3.9055 3.0808 - 5.1249 - 2.8544 - 5.3232 - 5.6772
- 8.4711 5.1593 6.1539 -1.5899 - 4.3587 3.4279
-11 .7598 0.2278 - 0.9994 - 0.3439 0.1404 6.6674
· 8.4249 - 9.2360 ·5.5525 1.1392 2.4098 - 5.1437
-1.3988 1.6645 9.0436 0.0068 5.0951 -7.2585.

W = 3.4416 0.4525 8.6002 - 6.6928 5.2036 1.8066
- 2.0861 0.6307 ·0.6206 0.0006 0.8530 -1.8555
- 4.1920 ' 0.5245 - 4.9311 7.3975 1.3536 6.6874
10.5998 3.1857 - 4.8274 1.8625 - 3.3112 - 2.8462
3.8174 13.3982 - 3.9206 -1.5036 -1.7811 0.6947
3.9012 - 2.6002 0.5488 2.1261 - 5.7294 - 5.7072
o ct-t t
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1. Define the nominal inputs: [h j*,g*,,u*,t;,t;,YJ=[5.00;
1.846; 0.12; 0.441;9.098;46.918] (Oper1)

2. Provide the nominal outputs: [h; ,P*] =[3.6; 875.31] (Oper 1)

3. Calculate through Equation 26 the sensitivity factors for the
selected nominal point: [ap ap ap ap ap apJ =

dho ' õh, , dJ1. 'atb ' dtf ' dY
[498.66; -631.16; 7909.25; -86.56 ; -5.83; 56.75J (Oper 2);

4. In the presence of parameter variation, provide the current
. inputs as: [hj , g ,J1.,tb,tf' YJ (Oper1)

5. Using Eq (5), calculate the current output: [hoJ (Oper 3).

6. Using ANN previously trained, determine the current
outputs: [PJ (Oper 4).

The perturbation sequence considered in the simulation is:

without perturbation (WP) t<0.5s.
input thickness+3.0% 0.5 <1.0

WP < 2.5
inputthickness - 3.0 % 2.5 <3 .0

WP 4.5
friction coeficient+5.0 % 4.5

.WP (26)

friction coeficient - 5.0 % t <7.0
WP <8.5

average yield stress+ 3.0% 8.5 s t < 9.0
WP

average yield stress - 3.0% 10.5 s t < 11.0
WP 11.0 s t < 11.5

Figures 1 shows the output thickness and roIling load responses
for the perturbation sequence. In this simulation, the existence
of a controIler for interstand tensions that keeps the back and
front tensions constants was considered. The adjustrnent of the
angular velocities of the uncoiler and coiler systems to
compensate variations in the coils radius, was admitted.
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Figures 2. Input and output velocity of the strip
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Resumo Neste trabalho é apresentado um sistema nebuloso
para -avaliação do desempenho de brocas de perfuração .de
poços de petróleo. O resultado deste sistema foi comparado
com uma outra técnica utilizada para analisar o problema que
emprega o uso de grafos de conhecimentos, Mendes (1998).

O conhecimento especialista foi representado nos dois
formalismo, .nebuloso e grafo de conhecimento, e foi usado
para formar sistema inteligente no auxílio de escolha de brocas
em perfurações de poços de petróleo. O sistema poderá servir
para o treinamento de novos técnicos .

Palavras Chaves: Brocas, Perfuração, Conhecimento,
Especialista.

1 INTRODUÇÃO
A. perfuração de um poço de petróleo tem como objetivo
estabelecer o fluxo de hidrocarbonetos da rocha reservatório
até a superfície. Os poços de petróleo.podem atingir grandes
profundidades e por motivos operacionais não são perfurado de
uma só vez, mas em diversas etapas. Assim cada etapatem um
diâmetro inferior a da anterior caracterizado pelo diâmetro da
.broca em uso.

Para perfuração ' de cada trecho normalmente são necessárias
várias brocas e o custo da perfuração pode alcançar milhares de
dólares . O custo está diretamente relacionado com a escolha e
o rendimento das brocas utilizadas durante a perfuração.

Na prática, o processo de análise do rendimento das brocas
utilizadas em um poço de petróleo é feito por um especialista
na área, analisando caso a caso. .

Esta análise é muita importante para melhorar o processo de
escolha das brocas a serem utilizadas em um novo poço de
petróleo.
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Como o processo de seleção de brocas é muito pessoal, uma
outra tendência dentro das indústrias da área é verificar o
desempenho das brocas utilizadas nos seus poços , não para
fazer um plano de brocas para um novo poço, mas sim verificar
se seus especialistas estão fazendo as escolhas certas, ou seja,
se suas brocas produzem um baixo custo métrico no intervalo
perfurado.

Uma broca ao sair do poço pode transmitir valiosas
informações ao operador se os desgastes apresentados forem
corretamente interpretados. Estas informações devem ser
convenientemente registradas a fim de que erros não se repitam
naquela área. Para isto existe um sistema de codificação de
desgaste de brocas. O sistema proposto deve analisar este
código e dar sua interpretação.

Após uma interpretação correta dos desgaste é necessano
analisar outros parâmetros para se avaliar o desempenho da
broca.

No caso dos sistema nebuloso os parâmetros relevantes são a
metragem que a broca perfurou e a taxa de penetração.

Para o caso do grafo de conhecimento .será usado o grafo
montado no trabalho de Mendes (1998) com a eliminação de
algumas entradas não relevantes para o exemplos analisados .

2 ABORDAGEM USANDO GRAFOS DE
CONHECIMENTO

O grafo de conhecimento , Rocha (1992) , é a representação de
um processo de raciocínio baseado redes neurais e lógica
nebulosa. Esta representação foi utilizada para codificar o
conhecimento especialista.

O processo é feito em duas etapas . Na etapa 1 é utilizado um
grafo que realiza a análise do desgaste e na etapa 2 um-outro
grafo analisa o desempenho da broca para ser utilizada em um
novo poço. Veja Figuras 1 e 2.
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Figura 1: Grafo para análise do desgaste

Irllld . 188I11III "'CI...."

........ .......,.. ..
Figura 2: Grafo de escolha de brocas

• ... a_,

3 ABORDAGEM USANDO CONCEITOS DE
LÓGICA FUZZV

o sistema, em termos do desgaste, vai analisar a estrutura
cortante, rolamento e calibre da broca.

A estrutura cortante no código de desgaste é dividida em
Estrutura Cortante Interna (213 internos da broca) e Estrutura
Cortante Externa (l/3 externos da broca). Nas brocas de dente
de aço a medida é a redução da altura do dente numa escala
descendente de Oa 8.

Nas brocas de insertos de carbeto de tungstênio a medida é a
redução total da estrutura cortante devido a perda, quebra e/ou
redução da altura dos insertos.

Para o rolamento usa-se o mesmo sistema de algarismo, ou
seja. O indica rolamento novo e 8 indica que toda a vida do
rolamento foi gasta.
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A análise do calibre é feita para saber quanto a broca perdeu de
diâmetro. Se há redução, este deve ser reportado em 1/16 de
polegada.

Coluna 1: 4/8 da estrutura cortante interna usada.
Coluna 2: 1/8 da estrutura cortante externa usada.
Coluna 3: 2/8 da vida do rolamento usada.
Coluna 4: perda de calibre de 2116".

Posteriormente o sistema analisa a metragem, a taxa de
penetração junto com a interpretação do desgaste para avaliar o
desempenho da broca. Estas informações são guardadas na
forma de registro de broca.
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3.1 Estratégia de Solução
A primeira etapa é a furrificação das variáveis de entrada, que
consiste essencialmente em traduzir os valores numéricos em
conjuntos nebulosos que possam ser confrontados com
expressões lingüísticas.

Os termos lingüísticos para a análise do desgaste são:
PD = pequeno desgaste
MD = médio desgaste
GD = grande desgaste
PC = pouca perda de calibre
MC = média perda de calibre
GC = grande perda de calibre

Para facilitar nos cálculos e por ser uma versão ainda inicial
para teste, foi escolhida uma distribuição com forma triangular
para os termos das variáveis. A seguir segue-se a forma gráfica
das variáveis:

EsC/llt: estrutura cortante interna. Onde ela assume os
seguintes valores:
EsC/llt={PD, MD, GD}. Veja Figura 3.

EsClnt

RolSel

r-: // \.
0.8 / '\.

/ \. /. E;]0.6 / '\. .
/ ,,-/ --MO

0.4 / .'\.
/ / "- ---GO

/ . '\..
0.2 / / '\.

/ . \..
O
O 4 8

Figura 5: Rolamentos da broca selados ou não

Calibre: para o desgaste do calibre.
Calibre ={PC, MC, GC}. Figura 6.

Calibre

r-; /
r-: "- .

/ 0.8 "- .
/ "- . "- /

0.8 / "- .
/ 0.6 "-/ -, ",/.

-- MC0.6 / -, ,
,,-/ '''-/ --MO 0.4 ,/ "- - - -GC/ .',,-

004 / / "- -"GO "-0.2 / "-/ "- "-0.2 / / "- O/ . "-.
O O 1 2
O 4 8

Figura 6: Perda de calibre da broca
Figura 3: Estrutura cortante interna da broca

EsCEx: estrutura cortante externa.
EsCEx ={PD, MD, GD}. Figura 4.

EsCEx

O parâmetro de saída foi mapeado da seguinte maneira : Exc,
para desgaste excessivo, Alto, Médio e Baixo.
Desgaste ={Exc, Alto, Médio, Baixo}

Desgaste

1 r-:
/ "- / 1\ .\. \ 10.8 / "- . I

/ -, / 0.8 1 \ \ , --Baixo. ,
0.6 / "- . E;] 1 \ 1 , - - Médio, .

/ ,,-/ --MO 0.6 \.' V - •• Alto
0.4 / .',,- A .'/ / "- - - -GO 0.4 \

, , - . - . Exc
/ "- \

0.2 / / "- 0.2 1 \
\ ./ . "- , \. \ .O O

O 4 8 O 4 8 12

Figura 4: Estrutura cortante externa da broca

RolSel: rolamentos selados ou não.
RolSel={PD,MD, GD}. Figura 5.
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Figura 7: Desgaste da broca

A base de regras para esta etapa é apresentada na tabela 1:
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Met

Figura 9: Taxa de penetração da broca

TaxaP

Desgaste

Figura 8: Metragem perfurada da broca

/' /
0.8 / '\.

/ '\.'\. /

0.6 / '\.'
/ ,/ -"";MM

0.4 ''\. -"GM/ '\.. '\.0.2 / '\.., '\.
O
O 500 1000

A // '\. ,
0.8 / '\. ,

/ '\. /,
0.6 / '\. , G]/ '-,/ --MT
0.4 / .'\.

/ / "- - - -GT
/ . -,,

0.2 / / '\.
/ . '\.,

O
C 6 12

TaxaP: para a taxa de penetração.
TaxaP ={PT, MT, GT}. Figura 9

Desgaste: da etapa anterior.
. Desgaste =(Exc, Alto, Médio, Baixo}. Figura iO

teT d da a : ase e rezras para a ana ise o es2as

GO GO PO PC Ex
GO GO MO MC Ex
GO GO GO GC Ex
GO GO PO GC Ex
GO GO GO PC Ex
GO GO PO MC Ex
GO GO MO PC Ex
GO GO GO MC Ex
GO GO MO GC Ex
MO MO PO PC Media
MO MO PO MC Medi6
MO MO MO PC Media
MO MO GO GC Ex
MO MO MO MC Media
MO MO GO . MC Alto
MO MO MO GC Media
MO GO MO GC Ex
GO MO MO GC Ex
MO GO GO MC Ex
GO MO GO MC Ex
GO PO GO PC Alto
GO PO GO MC Ex
GO MO GO PC Ex
PO MO GO PC Alto
PO MO PO GC Alto
PO MO MO GC Alto
GO GO GO GC Ex
PO PO MO PC Baixo ·
PO PO MO MC Media
PO PO PO MC Baixo·
PO PO GO PC Media
PO PD PO GC Media
PD GO PO PC Media
GO PO PO PC Media
PO MO PO PC Baixo
MO PO PO PC Baixo
PO PO GO GC Alto·
PO PO MO GC Alto·
PO PD GO MC Alto
MO MO MO GC Alto
GO PO PO MC Alto
GO PO MO PC Medio
PO GO PO MC Alto
PO GO GO GC Ex
GO PO GO GC Ex
PO PO PO PC Baixo ·
MO MO GO MC Alto

Tbel1b d

Para a segunda etapa do processo onde o sistema usa
informações de taxa de penetração, metragem e o resultado da
análise do desgaste também foram escolhidos uma distribuição
com forma triangular para os termos das variáveis.

As variáveis e seus termos estão listados a seguir:
PM =pequena metragem
M =médio metragem
GM =grande metragem
PT =pequeno taxa de perfuração
MT =média taxa de perfuração
GT =grande taxa de perfuração

1\ ,\ ,
I \ 1 , ,

0.8 ,
\ .

\ . --Baixo1 . I

1 \ 1 , - - Médio0.6 , ,
<: V _. -Alto

0.4 1\ I ', \ I
, - .. oExc. , \

1 \ . ,
0.2 ,. \ , ,. I \
O \'

O 4 8 12

Met: para a metragem que a broca perfurou.
Met =(PM, MM, GM}. Figura 8. Figura 10: Desgaste da broca

Para se montar os termos da variável metragem, é necessário
fornecer a metragem da fase determinada no projeto na qual a
broca foi utilizada. Por exemplo, na Figura 8 o nosso universo
é de 400 metros, ou seja, a broca que se está analisando foi
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utilizada para perfurar uma fase do poço que deverá ter 400 Mamdani para a função de implicação e o máximo para a
metros. agregação.

Uma situação semelhante ocorre com a taxa de penetração, é
necessário fornecer a melhor taxa de penetração da fase a que
pertence a broca que se esteja analisando. No caso da Figura 9,
esta taxa é de 5.6 m/h.

o parâmetro de saída desta análise é o desempenho da broca
definido abaixo (veja Figura 11):
Desempenho ={Ótimo, Bom, Regular, Ruim}

Desempenho

A saída fuzzy resultante da operação de composição precisa ser
traduzida em termos de um valor numérico. O procedimento
adotado para este fim foi o método do centro de área que
consiste em se calcular a média ponderada entre os valores do
universo, considerando os graus de pertinência como pesos .

4 RESULTADOS E ANÁLISE
Para a realização dos testes foram utilizados dados reais de
duas regiões de produção no país. Os nomes dos poços são
adotados de maneira fictícia.

Teste1

--Ruim
- - Regular
- - - Bom
- - - -Ótimo

\

.,

\
. ,, ,/\. \

I \
\
\'

1\ ,\
I \ I '
I \ \
I \ I\:

1

0.8

0 .6

0.4

0.2

Figura 11: Desempenho da broca

A base de regras para esta etapa é apresentada na tabela 2:

o 4 8 12

No processo de inferência foi utilizado a do controlador fuzzy
clássico (Pedrycz & Gomide, 1998). Neste caso foi adotado

314314CR1
..

LBR2

Teste2

Neste teste a broca utilizada obteve uma metragem de 1000
metros e uma taxa de penetração de 11,4 m/h. O grafo
considerou o desgaste como Médio e o desempenho Ótimo. No
entanto houve um grande desgaste dos dentes e uma perda
considerável de calibre. Com relação ao desempenho geral da
broca, apesar da boa metragem e excelente taxa de penetração,
em vista do desgaste o desempenho não deveria ser
classificado como Ótimo. O Sistema nebuloso obteve
resultados mais coerentes, classificando o desgaste como Alto
e o desempenho Regular.

Dados da broca

nhoT d dd, bbela _: ase e rearas para a ana ise o esempe
" Met ' ·cc;' TaXaP,A: ·kOe$ éIa-Stf!· "
PM PT Baixo Ruim
MM MT Media Regular
GM GT Ex Bom
PM PT Alto Ruim
GM MT Media Regular
GM GT Baixo Otimo
GM GT Alto Bom
GM GT Media Bom
GM GT Ex Bom
GM MT Baixo Otimo
MM GT Baixo Otimo
PM GT Baixo Bom
GM PT Baixo Bom
MM GT Baixo Bom
GM MT Baixo Bom
GM MT Media Regular
MM GT Medio Bom
PM GT Media Regular
GM PT Medio ReClular
MM GT Media Bom
GM MT Medio Bom
PM PT Baixo Ruim
PM PT Medio Ruim
PM PT Ex Ruim
PM GT Media Ruim
PM GT Baixo Regular
GM PT Medio Ruim
GM PT Baixo Regular
MM PT Baixo Regular
MM MT Baixo Bom
GM PT Alto Bom
PM GT Alto Bom

Ta
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7 REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICAResultado

Neste caso ocorreu um problema semelhante ao teste 1, ou seja,
houve um desgaste excessivo dos dentes sendo classificado
pelo grafo como Médio e pelo sistema nebuloso como Alto.
Com relação ao desempenho da broca, ela obteve uma taxa de
penetração regular e uma pequena metragem, isto aliado ao
desgaste dos dentes , seu desempenho não deveria se
classificado pelo grafo como Bom. Novamente os sistema
nebuloso está mais consistente classificando o desempenho
como Regular.

Teste3

Resultado

ExcessIvo
Bom

Neste teste houve uma boa concordância com os dados e a
classificação feita pelo sistema nebuloso e grafo.

Foram realizados mais seis teste, onde na maioria dos casos os
resultados eram semelhantes aos testes 1 é 2.

5 CONCLUSÕES
o uso de um sistema nebuloso parece adequado para análise de
desempenho de brocas de perfuração de poços de petróleo,
podendo ser útil no processo de seleção de brocas para novos
poços ou ser usado no treinamento de novos integrantes .

o desempenho do sistema nebuloso é mais refinado do que os
grafos' de conhecimento, como no caso dos testes 1 e 2 e em
outros testes realizados.
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Resumo: Este artigo apresenta a arquitetura de um ambiente
para construção de sistemas especialistas em tempo real
(R-TESE - Real Time Expert System Environmemy de apoio à
operação do Sistema Elétrico da Usina de lTAIPU Binacional,
cujo principal objetivo é prover assistência ao despachante de
carga na tomada de decisões rápidas e precisas, diminuindo a
complexidade frente a manobras operacionais.

o R-TESE recebe informações, em tempo real, de outros
sistemas em operação na Usina Hidrelétrica de lTAIPU. O
programa é capaz de analisar conjuntos de dados , com
informações sobre o estado dos pontos digitais e analógicos
supervisionados, aplicando o raciocínio baseado em regras, e
de apresentar ao despachante instruções pertinentes para
solucionar eventuais problemas ocorridos.

A implantação do sistema desenvolvido disponibilizará, à
supervisão do processo industrial da ITAIPU, um ambiente
tecnologicamente atualizado, que incorpora características de
qualidade e confiabilidade.

Palavras Chaves: Inteligência Artificial, Mecanismo de
Inferência, Sistema Especialista, Tempo Real.

Abstract: In this paper, an environment for the development of
expert systems in real-time (R-TESE - Real Time Expert
System Environment) is presented. Its goal is to facilitate lhe
development of Expert Systems to aid the user of the lTAIPU
System to carry out its tasks in a fast and safe way, decreasing
the complexity in operational procedures.
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R-TESE receives information, in real-time, from others
systems in operation at the lTAIPU Power Plant. The program
is able to analyze groups of data, containing information about
the supervised digital and analogical points, using a rule -based
reasoning, and to present to the operator the instructions to
solve eventual problems.

The lTAIPU operation will be provided with a state-of-thc-art
tool, which aggregates quality attributes to the Energy
Generation Supervisory System .

Keywords: Artificial IntelJigence, Inference Machine, Expert
System, Real-Time.

1 INTRODUÇÃO
O setor elétrico tem recebido grande enfoque nos estudos que
envolvem novas tecnologias, devido ao papel estratégico que
as fontes de energia e todo o seu aparato desempenham no
suporte ao desenvolvimento de um país.

De modo mais espec ífico, pode ser citada a automatização
crescente nas atividades de geração, transmissão e distribuição
de energia. Algumas companhias deste setor já passaram pela
barreira da consolidação de .seus serviços e se defrontam,
atualmente, com o aprimoramento dos seus procedimentos e
processos operacionais, em busca da qualidade total. Esta
busca pela qualidade representa pesquisar e implantar técnicas
modernas de apoio e execução de atividades .essenciais ao
funcionamento do sistema elétrico, em todas as suas etapas (EI
Khouri, 1993).



o R-TESE

Neste sentido, um protótipo foi desenvolvido visando suprir as
necessidades da Usina de ITAlPU, facilitando o trabalho dos
despachantes.

3

O ambiente melhora as funções operativas em condições
normais, e possibilita uma maior agilidade em situações de
emergência, considerando o volume de dados sempre
crescente. Além da maior flexibilidade e agilidade de resposta
da operação, destaca-se como benefício a supervisão plena e
on-line do sistema.
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A ITAIPU Binacional, sensível à necessidade de usufruir No caso da ITAlPU . Binacional, seus operadores
destas novas tecnologias, e devido a sua importância (despachantes) são encarregados de observar o comportamento
estratégica como fornecedora de energia elétrica ao Paraguai e do sistema de potência, coordenando todos os procedimentos
ao Brasil, manifestou a necessidade de desenvolver um sistema estabelecidos pelas instruções de operação da planta.
capaz de auxiliar os despachantes de carga a tomar decisões
operacionais de forma rápida e efetiva.

Os sistemas especialistas têm sido utilizados em diversas
tarefas de tomada de decisões, tanto no setor de Energia
Elétrica como em diversos outros domínios, por exemplo,
mercado de ações, diagnóstico médico, detecção de falha, entre
outros.

A utilização de um Sistema Especialista na operação da usina
objetiva aprimorar a supervisão e o controle local, otimizando
os processos operativos sob o ponto de vista funcional,
indicando a decisão/ação humana a ser executada.

Neste trabalho é apresentada a estrutura do ambiente de
construção de sistemas especialistas em tempo real (R-TESE -
Real Time Expert System Environment), e sua utilização na
construção de um Sistema Especialista, com condições de
auxiliar o operador do Sistema ITAIPU a desempenhar suas
tarefas. O R-TESE opera em conjunto com o Sistema de
Supervisão da Operação (SSO) da Usina (Capanema, !997),
indicando as ações a serem tomadas diante determinados
eventos na planta, ou por solicitação do operador. O sistema
opera de forma "on-line", apresentando sugestões de ação em
tempo real.

O R-TESE é um ambiente para construção de SE específicos
para auxiliar o operador do sistema elétrico, na execução de
ações de controle, em tempo real.

A linguagem utilizada no projeto é o Delphi 2, da Bor/and.

O Delphi permite o desenvolvimento de programas, utilizando
o paradigma da orientação a objetos. Sua escolha , além de
atender os requisitos desejados (simplicidade na utilização,
rapidez de execução, produtividade, modularidade), também
facilita a integração do ambiente com o Sistema de Supervisão
da Operação, também desenvolvido nesta linguagem.

2 SISTEMAS ESPECIALISTAS
Um Sistema Especialista (SE) pode ser conceitualmente
definido como um programa cujo comportamento assemelha-se
ao de um perito em algum domínio de aplicação (El Khouri,
1993).

Estruturalmente, um SE é constituído por uma Base de
Conhecimento, uma Base de Fatos e uma Máquina de
Inferência .

A estrutura do R-TESE é apresentada na figura I, sendo um
ambiente típico para desenvolvimento de sistemas
especialistas.

Sistemas externos enviam pacotes contendo dados sobre suas
configurações, atualizando a Base de Fatos local. A ferramenta
deve, então, ser capaz de analisar estes dados e gerar
informações pertinentes ao funcionamento correto do processo
em questão. Esta particularidade em seu funcionamento
constitui a base fundamental deste projeto.

Na Base de Fatos representam-se as informações sobre o
estado das variáveis envolvidas no problema a ser solucionado.
Na Base de Conhecimento representa-se a experiência que o
especialista possui sobre o assunto.

A Máquina de Inferência, por sua vez, é responsável por
avaliar, encadear e determinar quando e como esta experiência
deve ser utilizada. Ela faz com que a Base de Conhecimento
atue sobre a Base de Fatos, inferindo novos fatos, para tentar
achar uma solução adequada.

Tradicionalmente, técnicas de resolução de problemas baseadas
em conhecimento têm sido aplicadas em domínios onde os
dados são estáticos, e não são exigidas respostas críticas no
tempo. Muitos dos novos sistemas de diagnóstico, projeto e
configuração apresentam estas características .

Entretanto, pesquisadores em Inteligência Artificial encontram
no domínio dos sistemas especialistas em tempo real um novo
conjunto de problemas complexos, onde 'alta performance,
velocidade de resposta e integração com outros componentes
são fundamentais. Estes sistemas são adequados para garantir a
segurança de plantas industriais complexas, pois auxiliam os
operadores na tomada de decisões corretas de forma rápida,
melhorando a qualidade dos serviços.

Figura 1 . Estrutura Típica do Ambiente Inteligente

348



40. SBAI - Simpósio Brasileiro de Automação Inteligente, São Paulo, SP, 08-10 de Setembro de 1999

4 .ARQUITETURA DO AMBIENTE
PROPOSTO

As seguintes lógicas exemplificam as regras das IOIs:

o conhecimento utilizado no R-TESE situa-se em uma camada
intermediária entre o despachante de carga e as Instruções de
Operação de Interligação da ITAIPU Binacional.

1) Se os disjuntores 44LU e 84LIÍ estão abertos
Então a potência da linha 1 da Subestação de Foz dó Iguaçu

deve ser zero

A arquitetura deste ambiente .é ilustrada na figura 2 e seu
detalhamento é feito nos próximos itens.

Como em sistemas especialistas típicos, os SEs implementados
utilizando o R-TESE constituem-se de uma Base de Fatos, uma
Base de Conhecimento e um Mecanismo de Inferência, cuja
descrição sintetiza seu funcionamento.

2) Se os disjuntores 43TL2 e 83LI2 estão abertos e a tensão
da linha 2 de Acaray for diferente de zero

Então a linha 2 de Acaray deve estar fechada na sua
subestação

3) Se a corrente da máquina x está acima de 3600 A
Então deve-se reduzir a geração desta máquina

4.1 Base de Fatos
A Base de Fatos é formada pelas variáveis pertinentes ao
Sistema Elétrico da Usina de ITAIPU. Os estados das variáveis
são obtidos via Sistema de Supervisão da Operação, que provê
dados em tempo real sobre a geração e o estado dos pontos
analógicos e digitais da planta.

No R-TESE, as regras da Base de Conhecimento possuem a
seguinte forma:

1) Se (''DI 44L11.valor" = OPEN) And
(''DI 84LI1.valor" = OPEN)

Então (''LI FI-I MW.valor" := O)

LI FI-I MW.valor O

\
And

DI 84LI1.valor OPEN

O R-TESE gera, a partir da interpretação das regras, árvores de
objetos.

3) Se ("ICAMPO UX.valor" > 3600)
Então ("REDUZIR A GERAÇÃO DAMÁQUINA X"

:= TRUE)

2) Se (''DI043TL2.valor'' = OPEN) And
("DI 83LI2.valor" = OPEN) And
(''LI ACY-2 KV.valor" <> O)

Então ("LI-MD-ACY-2.valor":= OFF)

Tomando-se como exemplo a regra 1, as árvores geradas,
correspondentes à premissa e à ação, possuem o seguinte
formato:

Premissa:

=
/"'"DI 84LIl.valor OPEN

Ação:

A implementação da Base de Fatos é feita através de um objeto
gerenciador de variáveis. Este objeto administra o acesso a
todas as variáveis do sistema, permitindo a inclusão, a
atribuição de valores, como também a seleção das variáveis
que sofreram modificações em cada ciclo de inferência.

Figura 2 • Arquitetura do R-TESE

4.2 Base de Conhecimento
A Base de Conhecimento contém a totalidade das instruções e
recomendações ' de operação contidas nas Instruções de
Operação de Interligação (IOIs). Sua principal função é
fornecer as lógicas que devem estar ativadas ou desativadas
para uma dada configuração do sistema interligado.

Estas estruturas ficam armazenadas em bancos de dados de
memória, e são processadas pelo mecanismo de inferência,
permitindo a análise do estado do processo.

A base de conhecimento pode evoluir à medida que se deseja
detalhar os procedimentos propostos pelo Sistema Especialista,
através da inclusão de novas lógicas operacionais .
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4.3 Mecanismo de Inferência Os testes realizados mostram que o sistema é capaz de inferir
É o elemento que torna as Bases de Fatos e de Conhecimento cerca de 1000 regras em 28 milisegundos, respeitando as
. é exigências de tempo r,eal desejadas .

ativas, e o responsável pela avaliação do estado do Sistema
Elétrico.

Como ilustra a figura 2, o R-TESE executa os seguintes
procedimentos:

1 - Processamento dos pacotes de dados vindos do SSO,
atualizando a Base de Fatos do sistema - o Sistema de
Supervisão da Operação (SSO) envia, a cada 3 segundos,
pacotes de dados ao Sistema Especialista, contendo
informações sobre os pontos analógicos e digitais
supervisionados pela Usina Hidrelétrica de ITAIPU.

O através de um mecanismo de thread, armazena
estes pacotes em um banco de dados de memória. Outra thread
paralela acessa estes pacotes, disponibilizando seus dados ao
sistema. Esta configuração garante que não haja perda de
pacotes, fazendo com que todos os dados enviados pelo SSO
sejam acessados pelo ambiente inteligente.

Os dados de cada pacote são, então, processados, atualizando a
Base de Fatos do sistema, que contém o valor e o estado de
todas as variáveis envolvidas na supervisão da operação.

2 - Verificação das regras aptas ao disparo - as regras aptas ao
disparo são aquelas que contêm variáveis que sofreram alguma
alteração em sei! estado ou valor, quando analisados os pacotes
provenientes do Sistema de Supervisão da Operação.

3 - Processamento das regras selecionadas - são disparadas
todas as regras habilitadas, na seqüência em que estas estão
armazenadas na Base de Conhecimento, ou obedecendo uma
ordem de prioridade.

As árvores de objetos, relativas a cada regra selecionada, são
processadas. Avalia-se o estado das premissas e executa-se a
ação correspondente.

A interpretação das regras também pode ocasionar a mudança
do estado ou valor de outras variáveis que compõem o
processo, ativando novas regras e criando, ' assim, o
encadeamento necessário.

Estas etapas caracterizam um ciclo de execução. O processo de
inferência encerra-se quando não houverem mais regras aptas
ao disparo. Neste momento, a memória de trabalho conterá as
informações desejadas, resultantes da inferência.

As informações são estruturadas em pacotes e enviadas a uma
Interface Homem-Máquina, na forma de instruções
operacionais, disponibilizando ao despachante de carga o
acesso às mesmas.

Por outro lado, o especialista conta, ainda, com um Editor de
Regras para entrada das informações referentes ao
funcionamento adequado do sistema interligado, compondo as
regras pertinentes à Base de Conhecimento do R-TESE.

Esta ferramenta (Editor de Regras) esta em fase de
refinamento, e seu objetivo é disponibilizar ao operador o
acesso às instruções operacionais, como também prevenir a
inclusão de configurações inconsistentes ao sistema
especialista, proporcionando maior robustez à ferramenta.
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Frente ao aumento da complexidade dos sistemas elétricos a
serem supervisionados, os sistemas digitais apresentam
benefícios ' que tomam a sua utilização indispensável. Desta
forma, a Usina Hidrelétrica de ITAIPU investe na
automatização de seus sistemas, através de mecanismos
avançados no auxílio à tomada de decis ões.

O ambiente especialista proposto neste trabalho está orientado
a minimizar os problemas na área de operação da Usina
Hidrelétrica de ITAIPU, apresentando uma abordagem em
tempo real, que auxilie o usuário do sistema a desempenhar
suas tarefas.

A arquitetura do R-TESE permite uma integração flexível com
aplicativos externos, além de sugerir ao operador, de forma
rápida e segura, alternativas de otimização da operação do
sistema elétrico.

Esta ferramenta apresenta-se em estágio de desenvolvimento e
testes, e entrará em operação no presente ano,

Para a melhoria do ambiente proposto, pode-se destacar como
perspectivas imediatas deste projeto:

a) Aperfeiçoamento da uma ferramenta para edição de regras;

b) Construção de uma base de conhecimento ampliada, com a ,
ajuda dos operadores do Sistema ITAIPU;

c) Implementação de ações de controle, a fim de complementar
o sistema desenvolvido, fazendo com que as ações tomadas
atualmente pelo operador sejam aplicadas automaticamente .

Pelos resultados obtidos e pelos aspectos descritos, conclui-se
que o projeto é estratégico no sentido de gerar uma tecnologia
que agrega valor às condições operacionais da empresa em
questão. A supervisão do processo industrial da ITAIPU está se
consolidando em um ambiente tecnologicamente atualizado,
mesclando desenvolvimento "in-house" e parcerias com
Universidades.

O Sistema de Supervisão local é ampliado, operando em
conjunto ao Sistema Especialista, e apresentando atributos de
escalabilidade e usabilidade.
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Resumo: Atualmente torna-se cada vez maior o interesse no
desenvolvimento de ferramentas computacionais que apoiem as
tarefas de manufatura. Uma das possibilidades investigadas
refere-se ao uso de ferramentas inteligentes que propiciem a
automatização de tarefas antes feitas exclusivamente pelo
homem. Neste contexto, este trabalho pretende fornecer uma
descrição geral de um sistema integrado inteligente que fornece
o sequenciamento automático de ações para a produção de
peças em uma célula flexível de manufatura.

Abstract: In the recent days, the development of tools, which
support tasks of manufacturing, has become more attractive.
One approach investigated in this paper is the usage of
intelligent tools which allow the automation of tasks that used
to be done manualIy. In this context, this work intends to
provide a general view of an intelligent integrated environrnent
which creates an automatic sequencing of actions capable of
producing parts in a flexible manufacturing cel!.

Keywords: Casos, Sistemas Inteligentes, Manufatura.

1 INTRODUÇÃO
Atualmente existe grande necessidade de ferramentas
computacionais que, não somente apoiem tarefas a serem
realizadas em sistemas produtivos, mas também que lhe
forneçam grande flexibilidade e autonomia na obtenção de
soluções.

Outra característica importante é a tendência registrada em
sistemas produtivos de negócios orientados para o cliente
("customer oriented business"), onde as variações no
comportamento e as necessidades do mercado consumidor
levam as empresas a terem uma postura de grande diversidade
de peças em produção, o que resulta em lotes de tamanhos
reduzidos. Assim, as empresas devem reagir rapidamente às
necessidades dos clientes, com os menores custos de produção
para poderem competir num mercado cada vez mais exigente.

Nota-se assim que a tendência aponta para um grau de
diversidade cada vez maior, uma diminuição na vida dos
produtos, queda nas quantidades produzidas por tipo de
produto, grande velocidade de mudanças e internacionalização
da competição. Para obter isso é fundamental uma redução no
tempo de introdução de novos'produtos, de forma a adaptar o
chão-de-fábrica para produção de diferentes itens de produto
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nos tempos. Uma forma de se incrementar isso é através da
redução do tempo por atividade.

Para se conseguir essa redução, uma das medidas seria o
emprego de ferramentas de apoio computaciona! a partir do
estudo sobre as reais necessidades da empresa. E exatamente
neste contexto que está inserido o trabalho em questão, ou seja,
buscar o desenvolvimento de um sistema integrado totalmente
automatizado para o sequenciamento de ações em células
flexíveis de manufatura. Pretende-se que este sistema
possibilite que, a partir de um desenho de peça feito por um .
especialista em um sistema gráfico (do tipo CAD - Computer
Aided Design), tenha-se condições de fornecer à célula todos os
comandos necessários a produção da peça desejada -Figura 1.

Para se conseguir isto é necessário que o referido sistema fosse
composto por três sistemas integrados -Figura 2. Estes
sistemas seriam: um pré-processador (INCEL), um planejador
(pLANCEL-E [4]) e um pós-processador (POSCEL-E).

O sistema pré-processador é o responsável em traduzir uma
lista de imagem gerada a partir de um sistema CAD em uma
descrição textual de peça -a ser produzida pela célula de
manufatura- que possa ' ser compreendida pelo sistema de
planejamento.

A descrição da peça gerada a partir do pré-processador é então
enviada ao sistema de planejamento que se incumbirá de gerar
a seqüência de ações a serem produzidas. Esta seqüência de
ações deverá estar especificada em uma linguagem de
programação CNC (Controle Numérico Computadorizado)
neutra -LC-I-, ou seja, onde os programas são descritos sem
levar em consideração as restrições e comandos de cada
máquina-ferramenta CNC. Isso deve-se a necessidade de tornar
os programas de usinagem mais portáveis, ou seja, qualquer
que sejaa máquina de usinagem que estes sejam colocados,
chegue-se à peça final com a mesma perfeição.

Por fim: tem-se o pós-processador que funciona como um
tradutor, onde as instruções na linguagem de programação
CNC neutra são transferidas para os códigos das máquinas-
ferramenta CNC equivalentes. A seguir serão descritos o
domínio de aplicação, a linguagem de programação CNC
neutra que foi elaborada e os sistemas que compõem o sistema
integrado.
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Sistema Gráfico

Figura 1: Passos para a Geração das Ações

Figura 2: Sistema Integrado

- 1 console de controle central;

2 DOMíNIO DA CÉLULA DE MANUFATURA - I "Teach Pendent" (TP);
Observando as possibilidades de uso de planejamento apoiado
em Inteligência Artificial ("Arti ficial Intelligence Planning")
dentro de sistemas de manufatura, foi possível detectar que ele
poderia ser aplicado para determinar a ordem de tarefas a
serem executadas pelos elementos componentes de uma célula
flexível [2]. Ou seja, a partir de uma dada descrição para uma
peça a ser produzida, o sistema de planejamento irá gerar um
plano completo de ações a serem executadas pela célula, de
modo a atender esta descrição.

Mais especificamente, o planejador se incumbiria de montar
toda a seqüência de ações para cada máquina-ferramenta de
controle numérico computadorizado (CNC) e para cada robô
existente. Para realizar esta tarefa é necessário que sejam
observados os inúmeros conflitos -para atender determinada
parcela da descrição da peça prejudica-se o atendimento de
outra parcela- que podem surgir dentro das operações numa
mesma máquina, ou mesmo entre máquinas distintas. Assim, o
sistema foi desenvolvido para as células flexíveis de
manufatura do Laboratório de Automação do
DEMACIIGCFlUNESP - Rio Claro (SP). Cada célula contém
os seguintes elementos - Figura 3:

-2 máquinas-ferramenta CNC: um torno (COMPACT CS CNC
EMCO) e uma fresadora (FI CNC - EMCO).

- I robô industrial;

- I trilho para fixação do robô;

- I microcomputador;

- I controlador para o robô;
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- tipos de matérias-primas (cilíndricas e prismáticas);

Fresadora CNC

Robô

Figura 3: Célula Flexível de Manufatura

O funcionamento básico de cada componente da célula ocorre
da seguinte maneira:

- O robô remove a matéria-prima de um alímentador, insere (ou
remove) uma peça nas máquinas-ferramenta CNC e coloca o
produto final em uma cesta de peças prontas;

- As máquinas-ferramenta CNC servem para processar a
matéria-prima, transformando-a na peça desejada;

- O trilho permite que o robô possa se mover entre os vários
elementos da célula: alímentadores, máquinas-ferramenta
CNC e cesta;

- O TP fornece controle manual do robô e trilho;
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- O controlador do robô recebe os comandos vindos do
computador e os traduz em ações para este;

- O console de controle central fornece controle manual sobre
as funções da célula como um todo.

3 LINGUAGEM DE PROGRAMAÇÃO CNC
NEUTRA - LC-1

Os comandos numencos estão cada vez mais eficientes e
abrangentes, o que viabiliza a programação CNC na máquina e
o desenvolvimento de programas com maior número de
recursos e de fácil elaboração. Esta programação é, no entanto,
específica. Apesar de existirem normas para este nível de
programação, um programa de uma máquina utiliza seus
recursos específicos, como ciclos especiais, etc. e não pode ser
utilizado por outra máquina.

Para que tal problema fosse superado, foi realizado um estudo
a respeito do código a, que é a linguagem reconhecida pelas
máquinas de usinagem da EMCO MEIER, e então foi
elaborada uma Linguagem de Programação CNC Neutra, a
qual denominamos de LC- I. Com isso, foi possível descrever a
sequência de ações para produzir uma determinada peça com
essa Linguagem e, a partir de um pós-processador, faz-se a
tradução para os códigos específicos de cada máquina. Tem-se,
assim, uma maior portabilidade entre máquinas, pois uma
superfície descrita na Linguagem LC-l não está vinculada às
restrições de programação impostas pelas máquinas de
usinagem. Quem levará isso em consideração é o pós-
processador.

4

Ao desejar a produção de nova peça, o usuário irá desenhá-la
em um sistema gráfico CAD. O sistema CAD armazena o
desenho da peça em um arquivo que apresenta um determinado
formátó. Assim, o papel do sistema INCEL é transformar a
representação gerada pelo sistema CAD em uma representação
textual que servirá de entrada para o planejador. Para isso, é
percorrido o arquivo que contém o desenho da peça e para cada
trecho detectado é gerada uma descrição de superfície
correspondente para a peça. Para exemplificar, observe a
transformação do desenho em CAD de uma peça denominada
BISPO (Tabuleiro de Xadrez) em uma descrição textual -
Figura 4.
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Figura 4: Telas do Sistema INCEL.

Na primeira tela é feita a importação do arquivo CAD que
descreve a peça que foi desenhada. Após execução INCEL gera
a lista de superfícies para o planejador, representado na
segunda tela.

5 PLANCEL·E
O planejador desenvolvido utilizou a abordagem baseada em
casos [1][4]. Assim, ele foi dividido em diferentes processos
componentes[3]. Para fazer uso de uma experiência anterior,
deve existir um processo encarregado de buscar dentre todas as
experiências armazenadas a mais adequada para a situação
corrente (RECUPERAÇÃO). Vale salientar que neste caso
quando se fala em experiência anterior, na verdade está se
referindo a um plano que foi gerado para resolver determinado
problema em uma situação passada.

Na hipótese de não se ter uma equivalência completa entre a
situação corrente e a anterior que foi escolhida, tem-se que o
plano resultante da recuperação não atende a todos os objetivos
requeridos. Assim, torna-se necessário um processo que possa
adaptar este plano, de forma a atender por completo as
necessidades correntes (ADAPTAÇÃO).

Para saber se o plano adaptado é correto, pode-se utilizar um
processo que faça o rastreamento deste plano verificando,
assim, se o resultado esperado foi realmente obtido
(RASTREAMENTO). No caso de ser correto, necessita-se de
um processo que armazene este plano juntamente com outros
planos correspondentes a outras situações anteriores
(ARMAZENAMENTO). É através deste armazenamento que
esta experiência poderá ser reutilizada em situações futuras.
Caso o plano rastreado apresente problemas, tem-se a
necessidade de um processo que corrija este plano antes que ele
seja utilizado, ou mesmo armazenado para reutilização
(CORREÇÃO).

Após gerado o plano, tem-se a necessidade de interpretá-lo de
forma a serem gerados os códigos de máquina referentes a cada
equipamento componente da .célula: Além disso, faz-se
necessário um monitoramento da execução em tempo real. Para
realizar estas tarefas existe um processo específico
(MONITORAMENTO).

Com o passar do tempo pode ocorrer de se ter uma quantidade
excessiva de casos armazenados. Esse excesso pode acarretar
em uma degradação significativa do tempo de
RECUPERAÇÃO. Para solucionar este problema deve existir



7 CONSIDERAÇÔS FINAIS

Figura 7: Tela do Sistema POSCEL·E

Uma importante contribuição deste trabalho reside em explorar
o uso da abordagem de planejamento baseada em casos em
domínio voltado à automação industrial, mais especificamente
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
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um processo (ESQUECIMENTO) que ao ser ativado elimine O pós-processador também deve ser capaz de prevenir
casos baixo í?dice de .reap!oveitamento. Para usinagens com profundidades que não sejam possíveis de
melhor como sena a orgamzaçao destes processos serem feitas em uma única vez. Para corrigir esse problema, o
observe a FIgura5. pós-processador deve ser capaz de gerar semi-usinagens que

UfflUOA 8QUECIMENT desbastam o material em profundidades seguras até que seja
alcançada a profundidade desejada. Para exemplificar o uso de
POSCEL-E observe o exemplo onde um plano descrito em LC-
I para produzir a peça BISPO é traduzido em código de
máquina para a célula de manufatura -Figura 7. Na primeira
tela tem-se o plano de ações importado do planejador. Na
segunda tela tem-se o plano em código de máquina gerado pelo
sistema POSCEL.

Figura 5: Diagrama de Processos da Arquitetura de
PLANCEL·E

Figura 6: Tela do Sistema PLANCEL·E

6 POSCEl-E - PÓS-PROCESSADOR PARA A
CÉCUlA FLEXíVEL DE MANUFATURA

Para exemplificar o uso de PLANCEL-E observe o exemplo
onde uma descrição textual da peça BISPO é utilizada para
gerar um plano de ações para a célula de manufatura descrito
em LC-I - Figura 6. Na tela é apresentado o plano obtido
segundo os processos que compõem sua arquitetura.

O sistema POSCEL-E funciona como um tradutor, onde as
instruções na Linguagem de Programação CNC Neutra LC-l
são traduzidas para o código específico das máquinas
componentes da célula de manufatura. No entanto, essa
tradução não é necessariamente de um para um, pois algumas
instruções na Linguagem LC-l podem gerar diferentes códigos
dependendo dos parâmetros passados a cada uma delas. Por
exemplo, na instrução TCurvilineo que executa a usinagem de
trajetórias baseadas em arco de circunferência no torno,
dependendo do parâmetro S, que esta relacionado ao sentido, o
POSCEL-E pode gerar tanto o código G02 ou G03,
dependendo do sentido horário ou anti-horário,
respectivamente. Ainda em relação à essa instrução, nela está
contido os parâmetros das coordenadas de um possível arco de
circunferência a ser seguido, o que gera para o equipamento
CNC um outro código - a instrução M99.
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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.
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PLANEJADOR INTELIGENTE PARA O RESTABELECIMENTO DE
SUBESTAÇÕES ELÉTRICAS .
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C.R.V. deMoraes

Este artigo apresenta uma aplicação de modelagem
funcional para aquisição de conhecimentos de planejamento
inteligente. Este conhecimento será usado para gerar planos de
restabelecimento de subestações elétricas quando ocorrer urna
falta. Será mostrada a abordagem para adquirir o domínio de
conhecimento de subestações elétricas baseado na técnica
Multilevel FIow Modeling (MFM), e como mapear as funções
MFM em uma representação de planejamento. Por fim, será
mostrado o funcionamento básico do planejador inteligente e
os resultados obtidos, bem como suas futuras aplicações nos
sistemas automatizados de supervisão e controle.

Palavras chaves: Restabelecimento Automático, Planejamento
Inteligente, Modelagem Funcional.

Abstract This paper presents an application of functional
modeling used for acquiring inteIligent planning knowledge.
This knowledge will be used to generate electrical substation
restoration plans when a fault happens. It wiIl be shown an
approach to acquire the domain knowledge of substations
plants based on Multilevel FIow Modeling (MFM) , and how to
map the MFM functions in a planning representation. Finally,
it wiIl be shown the basic operation of the inteIligent planner
and its results, as weI1 as, its future applications in the
automated supervision and control systems.

.Keywords: Automatic Restoration, InteIligent Planner,
FunctionalModeling.

1 INTRODUÇÃO
O crescente número de blecautes no sistema elétrico de
potência (SEP) brasileiro é uma conseqüência da sobrecarga do
sistema e da falta de investimento no setor. Além disso, o
impacto de blecautes prolongados nos consumidores, na
economia, e no próprio SEP fazem com que um
restabelecimento do fornecimento de energia rápido e efetivo
seja muito importante [1].

Uma parte importante do SEP é a subestação elétrica,que
atende as necessidades de interconexão, transformação e
controle do sistema. O restabelecimento da configuração ·
normal de uma subestação, depois da ocorrência de uma falta. é
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executada através da intervenção de um operador humano,
muitas vezes com o aUX11io de um sistema automatizado de
controle e supervisão.

Considerando a complexidade crescente na topologia das
subestações, e ainda que a tarefa de restabelecimento não é
uma tarefa automática, a probabilidade de uma falha humana e
o tempo gasto na execução das ações de restabelecimento são
elevados e devem ser evitados.

Este trabalho consiste na aplicação de Planejamento Inteligente
com a técnica de modelagem funcional Multilevel Flow
Modeling (MFM), para desenvolver um sistema de apoio à
decisão capaz de contribuir com o operador de subestação em
uma situação de restabelecimento.

Um sistema de apoio à decisão que ajude no restabelecimento
de uma subestação deve ter meios para:
• Avaliar o agente da ocorrência;
• Definir a área defeituosa que foi isolada pela atuação da

proteção;
• Caracterizar se o defeito é permanente ou transitório;
• Identificar os componentes envolvidos e os afetados [2].

A combinação de planejamento inteligente com sistemas reais
de engenharia tem se mostrada ser particularmente difícil
devido a dificuldade de adquirir conhecimentos robustos. Além
disso, este conhecimento, quando adquirido, é muito
dependente do domínio e muito raramente pode ser reutilizado
em outras aplicações.

No item 2, são apresentados os fundamentos da técnica de
modelagem funcional MFM, . e ainda, suas funções e as
decomposições todo-parte e meios fins, utilizadas na criação
dos modelos. No item 3, são mostrados os modelos criados
para urna subestação do tipo Barra Simples (l38kV), ·
usualmente encontrada no SEP, e são detalhadas as funções
utilizadas nesse processo. No item 4, é mostrado como se
deriva o conhecimento de planejamento a partir do modelo
MFM, os operadores HABILITAR e ESTABELECER são
apresentados de uma forma genérica. No item 5, é apresentado
a estrutura do sistema desenvolvido e seu funcionamento Por
fim, no item 6 são apresentados alguns resultados e no item 7
as conclusões.
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2 MODELAGEMFUNCIONAL
Em um sistema de supervisão é importante obter informações
que expliquem o que as partes do sistema devem fazer
(qualidades funcionais) e porque devem fazer (qualidades
intencionais). Este tipo de informação. chamada meios-fins, é
muito pouco fornecida ou mesmo inexistente nas técnicas de
modelagem clássicas , que em geral explicam como as
diferentes partes do sistema interagem (qualidades
comportamentais).

As técnicas de modelagem funcional capturam quais funções as
partes do sistema podem realizar individualmente. ou em
"conjunto. e como estas funções são realizadas. MFM está
fortemente relacionada com diagnósticos . raciocínio baseado
em modelos e técnicas em geral para modelagem. Esta técnica
utiliza um nível de abstração muito alto e é adequada para
planejamento porque permite um raciocínio sobre as funções
do sistema, e ainda, uma abstração dos detalhes técnicos de
implementação.

Uma das diferenças entre MFM e outras. técnicas de
modelagem é que MFM estende a pesquisa baseada em
modelos com novos métodos, apropriados para aplicação em
sistemas complexos. Outra diferença importante é a definição
de objetivos e funções. enquanto que outras técnicas não
definem estes conceitos explicitamente [3].

MFM introduz objetivos como um conceito necessário e
importante para a representação dos propósitos de um sistema
de engenharia, estes objetivos são atingidos se todas as partes
do sistema funcionam de acordo com as intenções do projetista.
E ainda. as funções são os resultados das interações entre os
componentes físicos do sistema e podem variar de acordo com
os objetivos a serem alcançados.

Utiliza ainda decomposição funcional do tipo todo-parte e
meios-fins para representar um sistema de engenharia. A
decomposição todo-parte é utilizada para descrever
refinamentos de uma função afim de apresentar mais detalhes
de sua realização . Já a decomposição meios-fins procura
identificar as funções e suas conexões. bem como as relações
das com os objetivos do sistema [4].

Uma função pode representar um sistema complexo utilizando
um alto nível de abstração. esta função pode ser decomposta
em subfunções representando com mais detalhes as partes que
compõem o sistema. Este processo cria estruturas hierárquicas
e novas funções e objetivos são definidos.

Para representar as funcionalidades de um sistema. MFM
define um conjunto de relações meios-fins que são utilizadas
para descrever as diversas relações entre funções e objetivos,
veja Figura 1.

Para se construir um modelo MFM as funções devem ser
definidas considerando um 'alto, nível de abstração, uma vez
que não interessa especificar detalhes do sistema. o
detalhamento das funções pode ser feito utilizando a
decomposição todo-parte. Portanto, o processo de modelagem
de um sistema é altamente dependente do nível de abstração
desejado, e a representação de um sistema pode ser descrita a
partir de diferentes pontos de vista e definir vários níveis de
representação [5].
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Figura 1 • Símbolos gráficos utilizados na decomposição
meios-fins

3 MODELAGEMFUNCIONAL DE
SUBESTAÇÕES ELETRICAS

Em uma planta de subestação. só há fluxos de energia. deste
modo, estará sendo usado apenas um nível representativo que é
o nível de fluxo de energia.

Para construir o modelo MFM de uma planta de subestação do
tipo barra simples dividiu-se a subestação em várias estruturas:
linhas de transmissão, barramento de entrada. transformadores,
barrainento de saída e cargas. veja Figura 2. Para cada estrutura
tem-se um modelo MFM que alcança um objetivo que é
precondição da estrutura seguinte. Na Figura 3. tem-se um
modelo MFM para a linha de transmissão de uma subestação
barra simples.

O modelo MFM de uma linha de transmissão não inclui o filtro
e o para-raio, porque estes equipamentos não são importantes
nas tarefas de restabelecimen to. Os dois balanços BaNI e
BaN2 representam dois nós do diagrama. As seccionadoras
Sl1 e 812 e o disjuntor Dl , são unidos no transporte TrDSI
porque eles trabalham em conjunto e executam a mesma
função.

Estas funções MFM foram definidas para alcançar o objetivo
G1. que é, energizar o barramento de entrada. Afim de que o
transporte TrD81 possa trabalhar corretamente o objetivo GDI
tem que ser alcançado pela segunda estrutura, que representa o
conhecimento específico sobre proteções.

Não foi usado um modelo MFM para as proteções. ao invés
disto trabalhou-se com um grupo de regras que nos dão uma
-condição Booleana de operação. Todas as proteções previstas
para uma linha de transmissão e a proteção diferencial
comumente usada em barramentos estão contidas na segunda
estrutura mostrada na Figura 3.

Na Figura 4. tem-se um modelo MFM para o barramento de
entrada. A função SoBl é ativada por GI. e pode-se ter mais de
uma estrutura, mostrada na Figura 3. que alcança Gl caso
hajam mais de uma linha de transmissão.

Como os transformadores têm diferentes níveis de corrente e
tensão nos enrolamentos primários e secundários. dividiu-se os
transformadores em duas funções diferentes: uma função de
dreno para o enrolamento primário (siPT) e uma função de
fonte pata o enrolamento secundário (soST).

Na Figura 4 (A) tem-se dois transformadores TI e TI. cada um
deles alcança um objetivo. G2 e G3, que são energizar o
enrolamento secundário dos transformadores.

Na Figura 5. tem-se um modelo MFM para o transformador
TI. A função SoSTl é condicionada pelo objetivo G2.
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Linhas de
Transmissão

A
.Ç(

Banco de Capacitares IL2x3MVAR "

Banco de
Capacitares
8P

13,8kV--+-.,---+-,---,I--'I'--1r-i"'----;--r--;--M--r- 8T

Figura 2 • Divisão em estruturas de uma subestação Barra Simples
L1

Estrutura 1

(B)

G01

Conhecimento
Específico sobre

Prote ões

o objetivo G5, que é energizar o barramento de transferência, é
alcançadopor outra estrutura que representa a conexão da barra
principal e transferência. Por fim, o conjunto de todas as
estruturas interconectadas formam o modelo MFM da
subestaçãomostrada na Figura 2.

(A)

--.....I.----B1 Estrutura 2
Figura 3 - (A) Diagrama e (B) Modelo MFM para linhas de transmissão

.. . . .. semelhante à função TrDS1 em sua operação. Para cada carga
Esta estrutura alcança o objetivo G4, que é energtzar o nós teremos uma estrutura como mostrado na Figura 6.
barramento de saída. A função TrDTl é semelhante à função
TrDSl em sua operação. Para cada transformador tem-se uma
estrutura como mostrado na Figura 5. Na Figura 6, tem-se um
modelo MFM para a carga Cl. A função SoBP é condicionada
pelo objetivo G4. Esta estrutura não alcança nenhum objetivo,
pois esta é a última estrutura do modelo. A função TrDCl é
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T1 · fT2,

, Gl
Tl T2

(A)
Figura 4 - (A)Diagrama e (B)Modelo MFM para o barramento de entrada

(B)

Estn.ifura 4

- --'-- ---BP

OTl

ST12

ST13

(A)

GOl

I Conhecimento
Específico sobre
Prootecões

(B)

-A-

Estn.ifura 5
Figura 5 • (A) Diagrama e (B) Modelo MFM para o transformador TI

Estrutura 6

(B)
Conhecimento
Específico de
Protecões

SoBT

'_"' v

TrST13
SoBP
/, / " -;' / " /,
I • ...... ... A I
'_"' V c :» v -<'_>

TrDC1 BaNC1 TrLC1 SiC1

(A)

8T13

C1

DT1

----,.---- BP

BT

De acordo com Larsen [6], o processo de desenvolver .um
plano para uma planta modelada por MFM pode ser comparado
ao problema 'de estabelecer cada função no modelo.

Uma função pode ser estabelecida quando ambas as funções
vizinhas no modelo estão em estados como pretendido pelo
projetista e contribuem para alcançar os objetivos operacionais.

Baseado nestes conceitos, construiu-se um domínio de
planejamento composto dos operadores generalizados
HABILITAR e ESTABELECER, mostrados na Figura 6.

Estrutura 7
Figura 6 : (A) Diagrama e (B) Modelo MFM para as cargas

Antes de estabelecer umafunção, ela deve ser habilitada. Uma
função pode ser habilitada quando está pronta para ser
integrada com outras funções, quer dizer, está pronta para
prover 'um comportamento útil, mas ainda não está
funcionando.

DERIVANDO CONHECIMENTOS DE
PLANEJAMENTO DE MODELOSMFM

4
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As funções de mapeamento são responsáveis por 'definir as
variáveis de planejamento de acordo com o conhecimento
adquirido e armazenado no modelo MFM [7].

Operador HABILITAR <F>
Var:

<F> Função
<FP> Função Posterior
<EP> Estado do Processo
<OD> Objetivo

Pre:
Estabelecido <FP>
Obj Alcançado <OD>
Pré_Estrutural <EP>

Ad:
Habilitado <F>

(a)

Operador ESTASBELECER <F>
Var:

<F> Função
<Fi\> Função Anterior
<TU> Tarefa de Usuário
<O> Objetivo

Pre:
Habilitado <F>
ObjAlcançado <O>
Estabelecido <Fi\>
Atividade <TU>

Ad:
Estabelecido <F>

(b)
Figura 6 - Representação genérica dos Operadores (a)

HABILITAR e (b) ESTABELECER
Usou-se três tipos de precondições para mapear o
conhecimento do modelo de MFM:
• Precondições que podem ser derivadas do topologia do

modelo;
• Precondições para suportar o comportamento básico de

uma função MFM, chamadas de precondições de estados
do processo;

• Precondições associadas às atividades de operadores
humanos, chamadas de precondições de tarefas de usuário .

As estruturas topológicas descrevem as relações meios-fins
. MFM. Para cada função definida no modelo as funções
vizinhas, funções anteriores e posteriores, são identificadas e
organizadas em estruturas. Estas estruturas compõem as
precondições topológicas.

As estruturas de estados do processo capturam o conhecimento
específico de um domínio. Um .conhecimento deve ser
adquirido como um estado de processo quando representa uma
condição que deve ser satisfeita afim de suportar o
comportamento básico de uma função de MFM.

A solução de um problema de planejamento consiste em uma
seqüência de ações que se executadas .levará o sistema para um
estado objetivo. Estas ações são derivadas do domínio e elas
normalmente representam uma ação de usuário. Se unia ação
externa é necessária para estabelecer uma função MFM, então
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o conhecimento que representa aquela ação deve ser adquirido
e deverá ser armazenado na estrutura correspondente.

Desta forma, esta estrutura apresentada permite a reutilização
do conhecimento, pois o domínio de planejamento possui dois
operadores genéricos que estão relacionados com o modelo
MFM, e aínda, possui flexibilidade à mudanças proporcionada
pela decomposição funcional e pela representação interna do
modelo em estruturas bem definidas [7].

5 SISTEMA DE APOIO À DECISÃO
BASEADOEM PLANEJAMENTO
INTELIGENTE

O sistema proposto está mostrado na Figura 7. O sistema é
dividido em quatro partes: um interface de aquisição de
conhecimento, um sistema de modelagem, um mapeador e um
sistema de planejamento.

A interface de aquisição de conhecimento gera um banco de
. dados dos equipamentos e proteções da subestação. Pode-se
trabalhar com três topologias diferentes: barra simples, barra
principal e de transferência e barra dupla, estas três topologias
foram escolhidas tendo em vista buscar soluções para
subestações de 138-13,8kV. A partir deste banco de dados e
usando os modelos mostrados nas Figuras 3, 4, 5 e 6 gera-se
outro banco de dados com os modelos MFM da subestação.

O sistema de modelagem provê um passo intermediário para
adquirir conhecimento de planejamento, neste ponto o banco
de dados com os modelos MFM é utilizado para se construir o
domínio de planejamento. E ainda, este sistema mantém uma
estrutura fácil de adicionar ou modificar os conhecimentos de
cada função MFM.

O mapeador entre o sistema de modelagem e o sistema de
planejamento é um conjunto de funções de mapeamento que
são responsáveis pela instanciação das variáveis e operadores
de planejamento. Estas funções mantém uma independência
entre os dois sistemas.

E finalmente, o sistema de planejamento é responsável por
gerar uma série de planos complexos baseado no estado atual
da subestação de acordo com o domínio de conhecimento
especificado [8].

6 RESULTADOS
Para se testar o sistema de apoio à decisão desenvolvido,
utilizou-se três exemplos de faltas para os testes:
• Falta em uma linha de transmissão;
• Blecuate na subestação;
• Defeito em um dos transformadores.

O primeiro exemplo constitui-se de uma falta transitória em um
linha de transmissão, que se auto extinguiu. Houve a atuação
da proteção de distância em 3' zona e a abertura do disjuntor
DL!. O disjuntor do terminal remoto não desarmou e, após o
término da ocorrência, verifica-se a presença de tensão de
retorno. O terminal da linha é iniciador.

Ao dar · entrada esses dados, obteve-se como resultado o
seguinte plano:
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Interface de Aquisição
de Conhecimento

Representação do
Conhecfmentoem MFM

; MapeadorSistema de
Modelagem

Aguardar a abertu ra do disjuntor remoto

Sistema de
Planejamento

Figura 7 - Estrutura de um Planejador Inteligente para tarefas de restabelecimento

Enviar sinal de comando de abertura do Como esta técnica demonstrou ter potencialidade para novas
disjumtor to terminal remoto aplicações em outras topologias de subestações, tem-se ainda

como metas futuras implementar uma interface com sistemas
de supervisão e controle automatizados de subestações elétricas
para validar o uso desse sistema de apoio à decisão em uma
subestação real.Monitorar amperímetros da linha

Fechar disjuntor OU

Comparando com uma análise de um especialista vê-se que a
ocorrência foi identificada corretamente e envolveu apenas um
circuito. O plano de restabelecimento obtido está em
conformidade com os critérios e filosofias estabelecidos, sendo
enviado um sinal de comando de abertura e então realizad a a
manobra.

Os demai s exemplos apresentaram uma boa identificação da
ocorrência, com um bom plano para o restabelecimento, sendo
necessário refinamentos nos conhecimentos específicos de
tarefas de usuário [8].

7 CONCLUSÕES
A técnica de modelagem funcional MFM mostrou-se
apropriada para adquirir conhecimento de planejamento,
mesmo que tenha se mostrado eficiente apenas em relação ao
conhecimento da topologia da subestação. Como a aquisição de
conhecimento está baseado no modelo MFM, obter um bom
modelo é fundamental

O domínio de planejamento baseado em MFM pode ser
entendido facilmente, mesmo assim é necessário o
desenvolvimento de operadores específicos de acordo com a
aplicação. As modificações necessárias para aplicação em
outros tipos de subestações é interna às estruturas, no arranjo
das funções MFM, facilitando a manutenção e oferecendo
flexibilidade ao sistema de apoio à decisão.

O programa foi concebido, estruturado e implementado de uma
forma modular, que garante maior flexibilidade quanto à
expansão e implementação de modificações operacionais, além
de construir uma base de conhecimento que possui toda
filosofia de restabelecimento de uma subestação.
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Resumen: SCD es un programa diseiíado con fines didácticos
para facilitar la implementación de algoritmos difusos. Este
paquete permite implementar controladores difusos directos
dentro de un esquema c1ásico de control. Fuera de esto el
programa permite implementar controladores c1ásicos deI tipo
algebraico . Ademãs, se pueden realizar simulaciones como
paso previo aI montaje físico. SCD ha sido desarrollado en la
Universidad Autónoma de Occidente y se ha convertido en
una herramienta de apoyo en los cursos deI área de sistemas de
control. En el presente artículo se realiza una descripción deI
funcionamiento dei programa.

Palabras Clave: Control Difuso, Controladores PI, Control
por Computador, Programas, Herramientas de Software.

Abstract: SCD is a program designed to facilitate the
implementation of fuzzy control algorithms. This package
allows to implement fuzzy controllers with a c1asic control
loop configuration . The user can to implement Algebraic
Controllers too. Also, SCD allows to carry out simulations like
previous step to the physical assembly. This package has been
developed in the Universidad Autónoma de Occidente and has
become a support tool in the courses of the area of control
systems. This paper present a description of this programo

Keywords: Fuzzy control, PI controllers , Compuler control,
Programs, Software tools.

1 INTRODUCCIÓN
La lógica Difusa está mucho más cercana a la forma de pensar,
razonar y expresarse de los seres humanos que la que
proporcionan los sistemas tradicionales boléanos. Básicamente
proporcionan un medio efectivo para poder modelar
adecuadamente la naturaleza aproximada e inexacta deI mundo
real. Desde esta perspectiva, la parte esencial de cualquier
produeto de consumo basado en lógica difusa, y por lo tanto de
cualquier controlador difuso, es un conjunto de regIas
lingüísticas de control relacionadas por medio de los conceptos
duales de implicación difusa y regIa composicional de
inferencia. En síntesis y desde una perspectiva amplia, un
controlador difuso proporciona un algoritmo que puede
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convertir una estrategia de control lingüístico, generalrnente
basada en la experiencia de un controlador humano, en una
estrategia de control automático. En los últimos afios en el
campo deI control de procesos industriales, muchas
investigaciones han sido enfocadas en la utilización de
controladores basados en la lógica difusa. Esto porque dichos
procesos se hacen difíciles de controlar automáticamente a
causa de sus no linealidades, sus conductas temporal -
dependiente y la baja calidad de las medidas disponibles.

Aunque el control difuso se aplica a procesos que suelen ser
complicados de controlar, se ha desarrollado con fines
didácticos el SCD, un programa para controlar procesos
relativamente sencillos (control de velocidad y posición de
motores, control de nivel, etc.), utilizando la lógica difusa
como metodología de control. Fuera de esto, el programa
permite realizar control c!ásico, específicamente permite
implementar controladores deI tipo algebraico. De esta manera
el usuario puede trabajar con ambas metodologías y observar
las ventajas que ofrece el control difuso.

EI programa se desarrolló utilizando VisuaIBasic 6.0.

2 INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO
La instalación deI programa se lIeva a cabo ejecutando el
programa de instalación (setup.exe) suministrado en los discos
de distribución deI paquete. Los requerimientos mínimos de
hardware y software son:

• Procesador: Pentium J00 Mhz
• Memoria RAM: 16Mbytes
• Disco Duro: 10 Mbytes disponibles
• Windows 95/98
• Tarjeta de Adquisición de Datos: PCI-I200 de Natiomal

Instruments.

Cuando se ejecuta el programa aparece una ventana de
presentación; posteriormente se entra a la pantalla principal,
donde el usuario puede observar el .diagrama deI sistema
control a mplementar (ver figura 1).



EI esquema de control utilizado con los controladores
algebraicos es el que se muestra en la siguiente figura :

Fig 4. Lazo de control clásico

donde la funci6n de transferencia de pulso dei controlador es la
que se muestra a continuaci6n :

Y (f)
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Desde allí, bien sea accediendo a los ítems dei menú o por humana. La evaluación de las regias se hace usando MÁ-X-
medio de los iconos existentes y de los distintos bloques dei MIN, es decir que el operador "O" se evalúa usando el máximo
diagrama dei sistema de control se puede cargar, editar y de entre dos valores difusos y el operador "Y" utilizando el
simular el controlador difuso, modificar el lazo de contrai , y mínimo entre esos dos. Como método de defuzzificaci6n se
finalmente realizar el contrai de un proceso determinado por utiliza el centroide.
media de una tarjeta de adquisici6n de datas.

Figv l, Ventana principal.

3 CARACTERíSTICAS DEL SISTEMA DE
CONTROl

Este programa permite ejercer control difuso "directamente"
sobre un proceso determinado. Específicamente , permite
implementar controladores difusos directos (CDD's) dentro de
un esquema clásico de control, como se ilustra en la figura 2.

La sefial obtenida a través de la tarjeta puede ser filtrada
digitalmente de acuerdo a las necesidades dei usuario; por
ejemplo si se está trabajando en ambientes ruidosos. EI filtro
puede ser activado o desactivado a gusto dei usuario. EI filtro
que se implementa es un filtro paso-bajo exponencial de primer
ordeno La ecuaci6n en diferencias de dicho filtro es la
siguiente:

Y(k)=aY(k-I)+(i-a)X(k) ( I)

Fig. 5. Parámetros de las Funciones de pertenencia.

DBA

IJ(X)

Donde:
a =Parámetro dei filtro ,a =1/(1 + ToWc)
To =Periodo de Muestreo
Wc =Frecuencia de corte X(k) = Entrada dei filtro
Y (k ) = Salida dei filtro
k = indice

4 EDICIÓN DEL CONTROLADOR DIFUSO

4.1 Funciones de pertenencia
EI programa puede trabajar básicamente con funciones de
pertenencia triangulares y trapezoidales. Estas funciones están
definidas por los parámetros ilustrados en la Figura 5. Las
funciones de pertenencia triangulares se obtienen haciendo
iguales los parámetros B y C.

Fig. 2. Controlador Difuso Directo dentro de un esquema
Clásico de Controlo

EI controlador difuso tiene como posibles entradas el error con
su respectiva primera y segunda derivada aI igual que la
integral de este mismo. La salida de dicho controlador puede
ser aplicada directamente a la planta o a través de un integrador
dispuesto por el programa como se muestra en la figura 3.
Cuando la salida dei controlar difuso es incrementai (derivada
de una variable física), se requiere que se active el integrador
para obtener el valor absoluto de la variable.

[T.;itii!tr.)

Fig. 3. Diagrama de entradas y salidas del sistema de
control implementado.

EI tipo de controlador Difuso que se pcede implementar por
medio de este programa es dei tipo Mamdani y las funciones
de pertenencia que se manejan son triangulares y
trapezoidales debido a que simplifican la manipulaci6n
aritmética y representan adecuadamente la experiencia

366



40. SBAI - Simpósio Brasileiro de Automação Inteligente, São Paulo, SP, 08-10 de Setembro de 1999

Para definir las funciones de pertenencia de las entradas o de la
salida dei controlador difuso, se hace uso de la ventana
mostrada en la figura 6. Aquí el usuario puede definir,
modificar y eliminar dichas funciones de pertenencia. Así
mismo puede definir el universo de discurso (valores máximo
y mínimo) de cada una de las variables dei sistema de
inferencia difuso.

Fig. 6. Definición de las funciones de Pertenencia.

puede ingresar la función de transferencia (en términos de la
variable compleja "z") dei controlador.

Fig 8. Ventana para editar el controlador algebraico.

6 PRUEBA DEL CONTROLADOR DIFUSO
Y SIMUlACIÓN DEL lAZO DE CONTROl

Para verificar el funcionamiento dei controlador difuso se
dispone de la ventana mostrada en la figura 9.

4.2 Base de regias

Sí (varl es... ) y (var2 es ... ) y (var3 es... ) y (var4 es... )
entonces (salida es. ..)

Para definir la base de regIas dei controlador difuso, se utiliza
la ventana mostrada en la figura 7.

Variables de entrada deI

salida = Variable de salida dei sistema.

var l , var2, var3, var4
controlador difuso.

Donde:

La sintaxis y estructura de las regias que maneja el programa
es la siguiente:

Fig. 7. Definición de la base de regias.

En esta ventana se puede agregar, modificar o eliminar regias
con solo hacer ciick en el botón correspondiente. Las regias
deciaradas deben ser consistentes con las variables y funciones
de pertenencia previamente definidas. EI peso de cada regIa
debe estar entre Oy 1. Por defecto el programa asume un peso
de uno para cada regia,

Fig. 9. Ventana para probar el contralador difuso.

En esta ventana se puede evaluar el comportamiento dei
controlador difuso ante distintos valores de entrada. Además,
se puede apreciar el porcentaje de influencia de cada regia con
respecto a la salida dei controlador.

EI programa permite simular el comportamiento de todo el lazo
de control. Para esto el usuario debe ingresar el modelo
matemático dei proceso a controlar en función de la variable
compleja 'z", La ventana destinada a la simulación es similar a
Ia usada cuando el programa esta controlando un proceso a
través de una de las tarjetas de adquisición de datos (ver figura
12).

7 TARJETAS DE ADQUISICIÓN Y
CONVERSIÓN A UNIDADES DE
INGENIERíA

5 EDICIÓN DEL CONTROLADOR
AlGEBRAICO

El programa se apoya en la PCI-1200, una tarjeta de National
Instruments.

Para la edición dei controlador algebraico se dispone de la
ventana mostrada en la figura 8. En esta ventana el usuario

La ventana deI programa que permite configurar los diferentes
parámetros de la tarjeta (canales de entrada y salida, ganancia,
etc. ) se muestra cn la figura 10.
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Fig.l0. Ventana para configurar la tarjeta.

7.1 Parámetros de Conversión a la Entrada
de la Tarjeta

Para manipular la variable dei proceso en unidades de
ingeniería se hace necesario que se conviertan los valores en
voltios que se leen por la tarjeta a dichas unidades. Para definir
estos parámetros de conversión se utiliza la ventana mostrada
en la figura 11.

Fig. 11. Selección de los parâmetros de conversión a la
entrada y el filtro digital.

Para que la conversión anterior sea correcta se requiere que
exista una "relación lineal" entre la variable física y los
valores en voltios leídos por la tarjeta. En esta ventana también
se puede activar y seleccionar el parámetro dei filtro paso-bajo
descrito anteriormente.

8 PANEl DE CONTROl Y
CONFIGURACIÓN

Para conectar y poner en funcionamiento el sistema de control
que se ha desarrollado (cuyo diagrama de bloques se muestra
en la pantalla principal dei programa), se utiliza la ventana
mostrada en la figura 12. En esta ventana se pueden observar
las gráficas correspondientes a la variable dei proceso y(t) y la
acción de control u(t), así como sus valores numéricos y el
valor dei periodo de muestreo en milisegundos .

En dicha ventana se fija el set-point, el cual se puede variar así
el sistema esté on-line. De igual manera en cualquier momento
se puede abrir el lazo de control y manipular directamente la
salida dei sistema u (t) . .

Para configurar los parámetros del panel de control tales como
las escalas de los gráficos, el rango de valores posibles dei set-
point, los valores de saturación de la salida, el periodo de
muestreo, etc. se dispone de la ventana mostrada en la figura
13.
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Fig. 12. Panel de Control

Fig .13. Ventana para configurar el panel de control.

9 UTILlZACIÓNDEL PROGRAMA EN UN
PROBLEMA REAL

EI programa fue utilizado para controlar la velocidad de un
motor de corriente continua. EI sistema completo estaba
formado por un motor (planta), un amplificador (elemento
actuador) y finalmente por un tacogenerador (elemento sensor
de velocidad) como se muestra en la figura 14.

Por cada 1000 RPM (Revoluciones por minuto) el
tacogenerador entrega 7V. EI sistema de control disefiado
Iimitó el rango de voltaje que se entrega ai amplificador de Oa
7V, para hacer que el motor tuviese solamente un sentido de
giro. EI diagrama de bloques dei sistema de control que se
implementó se muestra en la figura 15.

Fig. 14. Esquema dei sistema a controlar.
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Fig. 15. Diagrama de bloques dei sistema de
control implementado.

Se implement6. un Controlador PI Difuso utilizando como
entradas el error y su respectiva derivada. Como salida, el
controlador entrega las variaciones deI voItaje de armadura al
amplificador conectado aI motor (derivada deI voltaje).

Cada una de las entradas posee 5 funciones de pertenencia
distribuidas de la siguiente manera:

Utilizando la PCI-12oo se obtuvieron las gráficas ante una
entrada escalón de 500 RPM de la variable dei proceso
(velocidad) y de la acci6n de control (voItaje) como se
muestran en la figura 18.

Como se puede apreciar en las gráficas anteriores el error en
estado estable es prácticamente igual a cero y el sistema tiene
un comportamiento bastante aceptable. Para probar las
bondades que ofrecen los controladores difusos se desactiv6 el
filtro a la entrada de la taIjeta y se obtuvo las gráficas
mostradas en la figura 19. Comparando estas gráficas con las
de la figura 18, se puede apreciar la robustez dei controlador
difuso, ya que a pesar de trabajar en un ambiente ruidoso logra
controlar la velocidad del motor de corriente continua.
Normalmente en los controladores clásicos este factor puede
hacer que el sistema sea muy difícil de controlar sin la ayuda
de un filtro apropiado.

I
2.00e+0I

i
1.00e+01
I(s)

1.000+01
t(.)

AccI6n do Cortrol : u (I )

Fig. 18. Gráficas de la variable de proceso y de la acción de
control ante una ref. escalón de 500 RPM.

"derror"

ng nm ze pm pg

ap amdp nc

ng nm ze pm pg

-1000 ·500 o 500

Fig.17. Funciones de pertenencia asocíadas a la salida.

-10 -5 O 5 10
"derivadadei voltaJe"

Donde:
ng =Negativo Grande, nm =Negativo Medio, ze =Cero,
pm =Positivo Medio, pg = Positivo Grande.

Fig. 16. Funciones de pertenencia asociadas 8I "error" y a
la "Derivada dei Error",

Tabla 1. Base de regias dei controlador difuso

Donde:
dm = Disminuya mucho, dp = Disminuya poco, nc =
No cambie, am = Aumente mucho, ap = Aumente
poco.

EI controlador tuvo un total 'de 25 regIas, las cuales se
encuentran definidas en la siguíente tabla:

La variable de salida del controlador posee 5 funciones de
.pertenencia como se muestra en la siguiente figura:

e\Ae ng nm ze pm P2
NI! dm dm dm dp dp
Nm dm dm do do do
Ze do do nc ap ap
Pm ap am am am am
Pe am am am am am

Fig. 19. Gráficas de la variable de proceso y de la acción de
control ante una ref, escalón de 500 RPM. Sin filtro.

Pruebas similares se hicieron utilizando otros valores de
referencia y ai final el comportamiento fue parecido aI
ilustrado en las gráficas anteriores.
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10 CONCLUSIONES
En este trabajo se ha presentado una descripción detallada dei
SCD, un programa que utiliza técnicas difusas para ejercer
control sobre un sistema dado. Específicamente, con este
paquete se pueden implementar controladores difusos directos
dentro de un esquema clásico de controI. Este programa se
convierte en una herramienta de especial importancia, puesto
que permite llevar al mundo real los algoritmos' de control
difuso que se hubiesen realizado y probado mediante
simulaciones. Cabe destacar que el programa permite simular
ellazo de control como paso previo al montaje físico .
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DISENO DE UN CONTROLADOR NEURO-BORROSO CON UN ALGORITMO DE
APRENDIZAJE ACELERADO PARARETROPROPAGACION

MiguelStrefezza Bianco
Universidad Simón Bolívar .
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Resumen: EI objetivo de este artículo es presentar el disefio
de un controlador neuro-borroso en el cuallas redes neuronales
son entrenadas para el aprendizaje de las premisas (SI) y de las
concecuencias (ENTONCES) de las reglas borrosas..Para
entrenar las redes neuronales se utiliza el método de
retropropagación (backpropagatíon), con un algoritmo de
aprendizaje que mejora y reduce en un porcentaje significativo
el número de presentaciones de datos a las redes para su
entrenanrniento. Finalmente los bloques entrenados son
agrupados para conformar el controlador propuesto y se
realizan siniulaciones para el control de un motor DC
presentandose resultados satisfactorios.

Palabras Claves: Redes neuronales, lógica borrosa,
backpropagation , aprendizaje, motor De.

Abstracte This paper presents lhe design of neuro-fuzzy
controller where the networks are traincd to learn the prernises
(IF) and consequences (THEN) of the fuzzy rules. To train the
neural networks is used the backpropagation method with an
algorithm that increase the performance and reduce the number
of iterations of the data to the nct. Finally the trained networks
are put together to implement the controller, then simulations
are done with a DC motor, showing good results.

Keywords: Neural networks, fuzzy logic, backpropagation,
learning, DC motor.

1 INTRODUCCIÓN
La aplicación de tecnicas de inteligencia artificial aI control de
sistemas se ha incrementado en los últimos afios ya que éstas
han demostrado ser capaces de producir buenos resultados al
ser utilizadas . Tanto la lógica borrosa como redes neuronales
forman parte de las técnicas de inteligencia artificial.

La lógica borrosa fue presentada por Zadeh en 1965 con la
publicación de "Fuzzy Sets" y sus aplicaciones aparecieron en
la literatura desde que Mamdani publicó su experiencia
utilizando esta técnica de control en una planta en laboratorio.
Así también la ventaja de esta técnica ha sido descrita
Driankov et ai (1993) Kosko (1997) Lee (1990, Par 1 y Par 11)
Sugeno (1985), siendo una de sus más relevantes, ia
posibilidad de convcrtir una estrategia lingüística de control
basada en los conocimientos de los expertos o en la cxperiencia
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en una estrategia de control automática. Además que en general
la implementación de los controladores basados en lógica
barrosa son sencillos de implementar y de bajo casto.

Por otro lado las redes neuronales poseen muchas
características deseadas, al igual que las redes neuronales
bilógicas, pueden realizar procesamiento paralelo, aceptar
entradas procedentes de diferentes sensores, además de poder
aprender funciones no lineales. Además es importante
mencionar que la información que posecn las redes neuronales
no radica en las neuronas sino en la intensidad con la cual estén
interconectadas todas ellas.

La combinación de ambas técnicas ha sido ampliamente
estudiada Brown et aI (1997) Hayashi et al (1989) jang et al
(1997) Nakanishi et ai (1990) Sakamoto et al (1998) Uchikawa
et al (1990) Yamaoka et aI (1990), ya que tanto los sistemas de
redes neuronales como los de lógica barrosa son estimadores
que no necesitan un modelo matemático para su descripción .
Ambos comparten la capacidad de poder ser usados en
sistemas donde se posean problemas de datos incompletos ,
perturbados o contaminadoscon ruido.

Los sistemas basados en redes neuronales procesan
conocimientos no estructurados para ser estructurados, por su
parte los basados en lógica borrosa procesan conocimientos
estructurados. La combinación de redes neuronales con lógica
barrosa permite resolver las deficiencias que ambas técnicas
pudiesen tener como sería llevar la capacidad de aprendizaje y
el poder computacional de las redes neuronales a los sistemas
de lógica borrosa, así como la la capacidad de razonarniento y
representación de lógica barrosa a las redes neuronales.

En este trabajo se propone una estructura para un controlador
neuro-fuzzy en el cual las reglas del conjunto barroso "SI-
ENTONCES", que pueden ser construidas por los
conocimientos de un experto para producir nuestro conjunto de
datos de entrada-salida son dados a las redes neuronales para
crear las funciones de pertenencia de entrada así como la tabla
de busqueda de la salida. Los bloques obtenidos son agrupados
para crear el controlador deseado.

Las redes neuronales son entrenadas mediante el método de
retropropagación (backpropagation), en el cual aI algoritmo se
le han realizado varias modificaciones para así obtener una
mejora del método original; esta se logra mediante un
aprendizaje intensivo de las neuronas. EI resultado es una red
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en la cual se necesitan menos presentaciones de los datos Todos los cambios realizados producen un impacto positivo
entrada-salida para reducir el tiempo de convergencia. para el aprendizaje de los datos y para su proceso de

aceleración, siendo simple de implementar. Además las
modificaciones realizadas en la función sigmoidal de ser una
función continua y diferenciable así como converger cuando se
cvalua en ±oo.

donde O es el número de salidas de la red neuronal.

a) En primer lugar, la salida de la(s) capa(s) y capas de
salida, se obtiene como:

+4 . o +8 . o

DERIVADA DE LA FUNCION
SIGMOIDALMODIfICADA

o

O. 8

-8. o ' - 4 . o

Fig. 2 Modificacióo de la derivada de la funcióo sigmoidal.

Como se mencion6 anteriormente, ' tomando la ventaja deI
poder de aprendizaje de las redes neuronales, se entrenan tres
redes neuronales en forma y luego se agrupan para
implementar el controlador. La red neuronal transformará un
vector de entrada XERO en un vector de salida YE Rm•

Dos de Ias redes (N1 y N2)son entrenadas para aprender las
funciones de pertenenecias correspondientes ai error y aI
cambio del error, en la cual la salida indicará el grado de
pertenencia de la entrada en cada una de la variables borrosas.

La estructura general de estas redes consta de p, m y n
neuronas en cada capa respectivamente, como se muestra en Ia
Fig. 3. Estas redes neuronales tendrán tanata salidas como
número de variables barrosas seleccionadas por el disefíador
del controlador.

3 ESTRUCTURA DEL CONTROLADOR
NEURO-BORROSO

Finalmente, la tercera red neuronal (N3) , la cual se muestra en
Fig. 4, es entrenada para mapear la tabla de búsqueda del
conjunto barroso, lo correspondiente a la parte de consecuencia
(ENTONCES) de las regias borrosas. Los datas de entrada de
esta red serán las salidas de las redes anteriores (N I YN2) y sus
salidas elgrado de pertenencia de cada variable linguísticas
para la defusificación. Esta también constará de tres capas, la
capa de entrada tendrá Yneuronas que serán igual a 20, ya que
la salida de las dos redes anteriormente descritas serán las
entradas de ésta. Una capa escondida con k neuronas y una
capa de salida con o neuronas correspondiente de igual forma
aI número de variables linguística seleccionadas.
Para el entrenanmiento de esta red se utiliza solamente l's y
O's como data de entrada-salida.

4 IMPLENTACIÓN DEL CONTROLADOR
NEURO-BORROSO

Como se indic ó inicialmente para probar este controlador se
utilizará un motor De como planta, en el cual se controlará su
posición angular e. Para disefíar el controlador se deben tener

(2)

FUNCIONSIGMOlDAL
MODifICADA

+4.0 +8.0o

j(.)

-8. O -4 . O

xj=[f (Ij)r ' (1)

donde z>1. Esto produce que: i) la función sigmoidal se
desplace hacia la derecha, ii) los valores resultantes de las
capas escondidas o de salida son menores que .con la función
sigmoidal original (Ver Fig. 1).
b) En segundo lugar, el incremento de los pesos se modifica

como:
A" s , s s-l .. s ( 1)/2 A" S ( 2)/3Wji =ae jXi +çAw ji t- +ç W ji t-

FUNCIONSIGMOIDE

En este trabajo se entrenan las redes neuronaIes utilizando el
método de backpropagation, pero al cual se le han hecho
ciertas modificaciones para incrementar la velocidad de
convergencia, Strefezza (1994). Como es sabido, el método del
gradiente es lento y se hace más lento en las cercanias del
mínimo. Debido a que en muchos casos es deseado entrenar a
Ias redes neuronales con dates. que se encuentran en los
extremos del rango de salida además de valores muy pequenos
en la salida, la simple funci6n sigmoidal falia en estos casos
Jang et al (1997). .

En este trabajo se utiliza el siguiente algoritmo para el
entranamiento de las redes.

En este caso se introducen dos téminos de ajuste de peso, los
realizados en las dos últimas iteracíõnes, además poseen un
factor de división diferente
c) EI error en la capa de salida es calculado de la siguiente
manera:

= -(dk ':"(dk (3)
donde O<g<1. EI valor de esta variable hace que la derivada de
la función sigmoidal cambie como se muestra en la Fig. 2.

I ,

Fig.1 Modificacióo de la funcióo sigmoidal,

d) Finalmente, el error local se obtiene como:

ej = (4)
ke.l
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Fíg, 3. Reei neuronal utilizada para el aprendizaje de la
funciones de pertenenecía,

Fig. 4. Red neuronal utilizada para el aprendizajc de la
tabla de busqueda,

ENTRADA NB NM NS W PS PM . PB
-3.0 1.0 0.0 0;0 0.0 0.0 0.0 0.0
-2.3 0.7 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
-1.4 0.3 0.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
-0.7 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
-0.5 0.0 0.7 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0
-0.3 0.0 0.3 0.7 0.0 0.0 0.0 0.0
-0.1 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 . 0.0
-0.07 0.0 0.0 0.7 0.3 0.0 0.0 0.0
-0.03 0.0 0.0 0.3 0.7 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0
0.03 0.0 0.0 0.0 0.7 0.3 0.0 0.0
0.07 0.0 0.0 0.0 0.3 0.7 0.0 0.0
0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0
0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.7 0.3 0.0
0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.7 0.0
0.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0
1.4 0.0 0·0 0.0 0.0 0.0 0.7 0.3
2.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.7
3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0

ENTRADA NB NM NS ZO PS PM PB
-0.4 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 . 0.0
-0.34 0.7 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
-0.26 0.3 0.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
-0.2 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
-0.16 0.0 0.7 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0
-0.09 0.0 0.3 0.7 0.0 0.0 0.0 0.0
-0.05 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0
-0.035 0.0 0.0 0.7 0.3 0.0 0.0 0.0
-0.015 0.0 0.0 0.3 0.7 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0
0.015 0.0 0.0 0.0 0.7 0.3 0.0 0.0
0.035 0.0 0.0 0.0 0.3 0.7 0.0 0.0
0.05 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0
0.09 0.0 0.0 0.0 0.0 0.7 0.3 0.0
0.16 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.7 0.0
0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0
0.26 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.7 0.3
0.34 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.7
0.4 . 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0

Tabla 1. Datos de entrada-salida para obtener la función de
pertenencia del error (e)

Tabla 2. Datos de entrada-salida para obtener la función de
pertenencia deI cambio de error ( é )

Como paso final, estas redes son ·agrupadas como se muestra
en la Fig. 8 para construir el .controlador neuro-fuzzy y ser
integrado aI sistema total como se muestra en la Fig. 9, donde
GE, GCE Y GU son factores de escalamiento dei error deI
cambio deI error y de la seiia1 de control respectivamente. Se
. puede visualizar que las redes neuronales son alimentadas con
los valores dei error (e) y deI cambio de error (é), la
defucificaci6n se realiza por medio dei método deI centro de
gravedad.

Capa de
salida

Capa de
salida

Capa
escondida

Capa
escondida

Capa de
entrada

Capa de
entrada '

en cuenta la informaci6n entrada-salida, las funciones de
pertencncia y la tabla de busqueda.

EI controlador se elaborará bajo un conjunto de regias borrosas,
las cuales poseen la siguiente estructura:

Rn: Si (e es An Y é es Bn) Entonces u es C, (5)
donde An, B,YCII son variable linguísticas.

Para las funciones de pertenencia (error y cambio de error), se
entrenan dos redes neuronales, las cuales poseen
respectivamente tres capas con 1, 6 y 7 neuronas
respectivamente. Esto implica que se están tomando siete
variables linguísticas. De igual forma, los datos de entrada-
salida para cada una de las redes se muestran en la Tabla 1 y
Tabla 2 respectivamente. El resultado deI entrenamiento de
estas redes se pueden observar en las Fig. 6 y Fig. 7
respectivamente. Con el algoritmo arriba propuesto, se
necesitan menos de 760 presentaciones de los datos entrada-
salida para entrenar a cada una de las redes, con el método
tradicional de backpropagarion son necesarias más de 3000
presentaciones.

En cuanto a la tabla de busqueda, también se utiliza una red
neuronal de tres capas con 14, 6 y 7 neuronas en cada capa. La
tabla de busqueda utilizada se muestra en la Tabla 3, siendo
utilizados solamente l 's y O's para su entrenamiento. Con las
ecuaciones modificadas se necesitaron menos de 100
presentaciones de los datos entrada-salida para entrenar esta
red. EI método convencional necesita más de 3000 para obtener
el mismo resultado
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Tabla de Busqueda

r-----..------- --"!
I I
I !
I I
I i

i

v __...."-' I
!

N3 I
: f.... ..__..__.._. ..J

Premisas

!
I
I .
i N2 !l oo oo ... j

Tabla 3. Tabla de busqueda utilizada para entrenar la
tercera red neuronal.

r....·-·-·-··-·---..
! !
!

e I

Cambio dei Error ( e) .
Error (e) NB NM NS ZO PS PM PB
NB NB NB NB NB NB NB NB
NM NB NB NB NM NM NM NM
NS NB NM NM NS NS NS NS
ZO NM NS ZO ZO ZO PS PM
PS PS PS PS PS PM PM PB
PM PM PM PM PM PB PB PN
PB PB PB PB PB PB PB PB

4.0

Cambio dei error (xlO' l )

Grado de pertenencia
't,o. dei cambio dei error

Grado de pertenenecia
1.0 deI error

-4. 0

-3.0 -1.5 O. 1.5 3 .0
. Error

Fig. 6 Función de pertenencia deI error (e) obtenida luego
de utilizar los datos de la tabla 1.

Fig. 7 Función de pertenencia deI error (e) obtenida luego
de utilizar los datos de la tabIa 2. Fig. 8. Controlador neuro-borroso

Controlador.neuro-borroso

r o o {}-e+ -e t<l
d c:c: got:: Regias oo i 'S.o
S Borrosas I! . o

CI>; oo

Fig. 9 Arquitectura dei control neuro borroso
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Los resultados de las simulaciones se muestran en la Fig. 10,
para 36°, 18° Y 72° respectivamente, observandose que se
alcanza el estado estacionario deseado sin que se presenten
oscilaciones en la respuesta. La Fig. 11 muestra la sefial de
entrada al sistema.

Driankov, D., Hellendoorn, H. and Reinfrank, M . (1993). An
Introduction to Fuzzy ControI. Springer-Verlag,

Hayashi, I., Nomura, H. and Wakami, N.(1989). Artificial
Neural Network Driven Fuzzy Control and its Application
to the Lerarning of Inverted Pendulum Systern. 3nJ• IFSA
Congress , Jap6n . 610-613. .

Jang , J.-S.R., Sun,C.-T. and Mizutani, E. (1997). Neuro-Fuzzy
and Soft Computing. Prentice Hall .

Kosko, B.(1997). Fuzzy Engineering. Prentice HalI.
LEE, C.C. (1990). Fuzzy Logic in Control System: Fuzzy

Logic Controller-Part 1 IEEE Transactions on System, Man
and Cybernetics. VoI. 20 No. 2.404-418. .

LEE. C.C.(1990). Fuzzy Logic in Control System: Fuzzy Logic
Controller-Part lI. IEEE Transactions on System; Man and
Cybernetics. VoI. 20 No. 2.419-435.

Nakanishi, S., Takagi, T. Uehara, K. andGotoh, Y. (1990) .
Self Orginizing Fuzzy ControlJers By Neural Networks.
Proceedings of the International Conference on Fuzzy
Logic and Neural Networks, Japón. 187-191.

Sakamoto, T., Furuya, T. and Kokubu, A. (1998 ). NFS: Neuro
FuzzyInference System. International Workshop
Applications, IIZUKA, Japón.219-230.

Strefezza, M. (1994). Neuro Fuzzy Robust Motion ControI.
Doctoral Thesis. Muroran Institute ofTechnology, Japón .

Strefezza, M. and Dote, Y. (1994). Fuzzy Robust control for
AC Drive System. Joumal of System Engineering Special

. Issue on Motion Control. Vol 4.87-96.
Sugeno , M. (1985) . An Introductory Survey of Fuzzy Control.

Information Sciences. VoI. 36, 59-83.
Uchikawa, Y., Horikawa, S. Furuhashi, T. and Okuma, S.

(1990). A Fuzzy Controller usinga Neural" Network and íts
capability to Learn Experts Control Rules. Proceedings of
the International Conference on Fuzzy Logic and Neural
Networks, Jap6n . 103-106.

Yamaoka, M. and Mukaidomo, M.(1990). A Learning Method
of the Membership Function with Neural Networks. 6th•
FuzzySystem Symposium, Japón. 197-200. En Japonés.

1.2
[X10"°J

Tiempo (seg)

0.9

o.9 1.2 Xto-)
Tiempo (seg)

0.6

Fig. 10. Posición dei motor

(XlOOOJ U

1.6

0.8

O

-0.8

-1.6

5.1

(XIO"') Grados

6.4

Fig. 11. Seõal de entrada aI sistema

5 CONCLUSIONES
En este trabajo se han ·entrenado las redes neuronales que
constituyen un controlador neuro-borroso con un algoritmo
modificado de backpropagation. EI cual reduce en un gran
porcentaje el número de presentaciones que hay que realizar de
datos para obtener su convergencia a los valores deseados.

La estructura presentada para el controlador neuro-borroso es
facil .de implementar debido a su sencillez y presenta resultados
satisfactorios para el control de sistemas. Además, como es de
esperar, la respuesta deI controlador es continua y presenta los
cambios de acuedo a la posición deseada.

EI controlador es disefiado de forina de asegurar la estabilidad
deI sistema para la selecciõn de las regIas deI conjunto borroso
y esto se puede observar en el resultado de las simulaciones.
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AMORTECEDORES ATIVOS DE VIBRAÇÕES BASEADOS EM
. CONTROLADORES FUZZV

Gustavo Luiz C. M. de Abreu e José Francisco Ribeiro
Depto de EngenhariaMecânica - Universidade Federal de Uberlândia

Av. João Naves de Ávila, 2160 - Bloco M - Sala 212
CEP 38400-902 - Uberlândia - MO

Resumo. O . grande avanço experimentado pela teoria dos
controladores fuzzy nos últimos anos tem aberto novas
possibilidades de aplicação prática de tais controladores. Este
trabalho investiga as potencialidades dos controladores fuzzy
no controle de vibrações em sistemas flexíveis. Propõe-se uma
metodologia de projeto de amortecedores dinâmicos de
vibrações ativos, construídos a partir da lógica fuzzy e tendo
como atuadores bobinas magnéticas. O comportamento não
linear dos atuadores magnéticos associado à variações ou
incertezas no modelo da planta são características que
colaboram em tese com o uso dos controladores fuzzy. Para a
validação da metodologia, foi construído e instrumentado um
sistema vibratório com um grau de liberdade, um atuador
magnético, um sistema digital de controle implementado num
PC e um "driver" de corrente. Alguns resultados experimentais
utilizando controladores PIO e fuzzy são mostrados e
confrontados com os resultados teóricos esperados.

Palavras Chaves: Controle Ativo, Lógica Fuzzy, Atuadores
Magnéticos, Amortecedores Dinâmicos de Vibrações.

Abstract: The great progress tried by the theory of the fuzzy
controllers in the last years has been opening new possibilities
of practical application for these controllers. This work
investigates the potentialities of the fuzzy controllers in the
control of vibrations in flexible systems. A methodology of
project of active dynamic damping of vibrations that uses
magnetic coils as actuators is presented. The non-linear
behavior of the magnetic actuators associated to variations or
uncertainties in the model of the plant collaborate, in thesis, to
the use of the fuzzy controllers. For the validation of the
methodology, it was built a one degree of freedom vibratory
system, a magnetic bearing, a digital system of control
implemented in a PC and a "current driver". The experimental
resu1ts using the PID and fuzzy controllers are shown and
confrontcd with the theoretical results.

Keywords: Active control, Fuzzy Logic, Magnetic Bearings,
dynamic damping of vibrations.

1 INTRODUÇÃO
Os problemas associados ao controle de vibrações nos sistemas
mecânicos tem merecido grande destaque na literatura
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especializada nos últimos anos. O desenvolvimento dos
sistemas de controle e a sua importância na estabilidade de
sistemas mecânicos (ex.: suspensão ativa, controle de
movimento de estruturas flexíveis) motivaram o estudo de
eficientes técnicas de controle para o problema. O controle de
sistemas físicos utilizando a lógica Fuzzy é uma área que tem
despertado grandes interesses em universidades e centros de
pesquisas na última década. Yester et al. 1992 empregaram a
lógica fuzzy um sistema de suspensão automotiva que
incorporava elementos ativos. Hampo et al., 1992,
desenvolveram um controlador baseado em redes neurais
artificiais (ANN) para o controle de sistemas de suspensão
ativa que apresentava comportamento não linear e Huang, et
al., 1996 propuseram uma nova metodologia de controle que
combinava lógica fuzzy com redes neurais artificiais para o
controle ativo de vibrações em um sistema massa-mola de 2
graus de liberdade que deslizava em um pilar de guia cuja
atuação foi feita por servo motores que suprimiam a amplitude
de vibração.
A utilização dos sistemas Fuzzy (sistemas nebulosos) no
controle moderno foi introduzido a partir do trabalho de Lotfi
Zadeh, 1965, e se aplica em áreas onde decisões objetivas
precisam ser tomadas a partir de um conjunto de informações
muitas vezes vagas, imprecisas e não adequadamente
quantificadas. As razões para tanto interesse se concentram em
algumas características básicas desta tecnologia, quais sejam:
(í) é natural e intuitiva na sua formulação pois tenta imitar o
comportamento consciente ou a estratégia de controle de um
operador humano; (il) não prescinde do conhecimento
detalhado dos modelos 'dos elementos do processo a ser
controlado (planta, sensores, atuadores, etc.) ; (Ui) se aplica a
sistemas lineares e não lineares; (iv) é de implementação fácil e
de baixo custo e (v) apresenta características boas de robustez à
incertezas ou variações paramétricas.
Um grande apelo da tecnologia fuzzy em controle é a
possibilidade de se operar com "meias verdades ou meias
mentiras", ou seja, pode-se admitir uma incerteza na definição
das variáveis de entrada e de saída ou seja pode-se admitir uma
incerteza na definição das variáveis de entrada e de saída. Na
lógica Booleana um determinado elemento pertence ou não a
um conjunto específico, ou formalmente, seja U uma coleção
de objetos, chamado universo de discurso, U um elemento
particular deste universo e A um dado conjunto contido em U,
então, ou U E A ou U lê A . Para cada elemento do universo de
. discurso pode-se, portanto, determinar sem ambigüidades
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2 FORMULAÇÃO DO PROBLEMA DE
CONTROLE

Sensor de prrximidade

-Lâmina flexivel

Mesa

r-------------------------------------------I
I I
I J
J J
I I
J J
J J
I J
J J

Etapa 04: Uma vez definidas as regras, derivadas a partir de
urna linguagem simbólica e com significado bem intuitivo para
o projetista, passa-se à fase dá tradução matemática da
linguagem simbólica construída. Isto é conduzido através da
utilização de operadores lógicos definidos pela teoria dos
conjuntos fuzzy. Esta tarefa se divide na verdade em três
subetapas: A primeira transforma os valores reais das variáveis
de entrada em graus de pertinência a um determinado conjunto
(fase de "fuziificação"), a segunda opera com as regras, os
rótulos e o resultado fase de "fuzzificação" e gera um conjunto
de variáveis fuzzy através de um mecanismo de inferência a
terceira e última subetapa transforma os resultados da
inferência em uma saída numérica ("fase de defuzzificaçãoív. A
Figura 1 ilustra esta etapa.

J

I II I
I J
J J

! Mecanismo de I
I Inferência I •
J J
J J
J J
J JL J

Figura 1 - Sistema de inferência difuso.

Após esta breve revisão dos principais conceitos da l6gica
fuzzy apresenta-se a seguir o problema do controle de um
sistema de vibração de segunda ordem com um grau de
liberdade.

O · problema que se pretende resolver é controlar os
deslocamentos laterais presentes em um sistema vibratório com
um grau de liberdade utilizando-se das metodologias dos
sistemas fuzzy implementadas em microcomputador.
O sistema .vibratório, mostrado na Fig. 2, constitui-se de uma
mesa com um grau de liberdade e atuadores magnéticos
instalados de modo a produzirem forças de atração que
amortecem os movimentos oscilatórios da mesa.

Figura 2 - Sistema Vibratório.

A mesa é instrumentada com um sensor de proximidade que
detecta seus movimentos laterais que por sua vez são
traduzidos por uma tensão de saída que alimenta o sistema
digitaI de controle, o qual, gera uma tensão para o driver de
corrente alimentando finalmente os solen6ides do atuador
magnético por uma corrente de controle.

quando pertence ou não a um conjunto. Na teoria dos conjuntos
Fuzzy faz-se uma generalização desta teoria cl ãssíca, A
extensão está na possibilidade de um determinado elemento
poder pertencer a um conjunto com um valor chamado grau de
pertinência (Zadeh, 1965). Assim, um elemento não
simplesmente pertence ou não pertence aum conjunto, como
na teoria clássica, mas poderá pertencer a um conjunto com
grau de pertinência que varia no intervalo [O)], onde o valor O
indica uma completa exclusão (não - membro), o valor 1
representa completa pertinência (totalmente membro) e. os
valores deste intervalo representam graus intermediários de
pertinência do objeto com relação ao conjunto. A função que
define os graus de pertinência dos elementos é chamada função
de pertinência e é uma generalização da função característica
da teoria clássica, uma vez que associa para todo elemento do
universo de discurso um valor do intervalo [0,1] ao invés do
conjunto de apenas dois elementos tJ,1}.
As abordagens dos controladores convencionais mais
utilizados procuram tratar as não linearidades dos sistemas
físicos através de aproximações. Ou os sistemas são
considerados simplesmente lineares, lineares por partes, ou são
descritos por extensas tabelas de buscas ("lookup tables"), que
procuram mapear as entradas e saídas do processo.
Classicamente a escolha entre um procedimento ou outro
depende dos custos envolvidos, da complexidade de
implementação e do desempenho desejado. Os controladores
fuzzy por sua vez não ignoram as não linearidade dos
processos, pelo contrário incorporam-nas na sua metodologia
de projeto. Tal metodologia envolve a construção de regras,
operadores lógicos e funções de pertinência, que mapeam,
através de um processode inferência, as variáveis de entrada
em variáveis de saída. Qualquer função, linear ou não, que faça
este mapeamento pode ser .aproximada por uma função
construída a partir da lógica fuzzy.
Outra característica importante dos controladores fuzzy é a
robustez das soluções alcançadas, que proporcionam bom
desempenho mesmo diante de variações nos parâmetros dos
sistemas físicos. Esta característica está na origem da
formulação da teoria de controle fuzzy , que utilizando de um
conjunto de regras naturais, intuitivas e próprias do senso
comum procura aproximar o comportamento do controlador do
comportamento humano no mundo real.
O problema de controle usando a l6gica fuzzy envolve a
superação de algumas etapas bem definidas :
Etapa 01: caracterização do intervalo de valores que as
variáveis de entradas e de saída podem assumir. Esta etapa não
apresenta nenhuma dificuldade de ser vencida.
Etapa 02 : definição de um conjunto de funções, denominadas
funções de inferência, que mapeam as variáveis de entrada e
saída no universo [0,1]. A Figura I exemplifica a definição
destas funções. Estas funções recebem nomes (r6tulos) que
procuram traduzir verbalmente algum significado para o
fenômeno físico modelado. A definição do número de funções
e a forma das mesmas é um campo aberto à investigações.
Etapa 03: Definição de um conjunto de regras, usando
operadores lógicos, que buscam estabelecer uma relação entre
valores da entrada e da saída. O estabelecimento das regras, ou
seja a natureza e o número das mesmas é uma variável de
projeto que não dispensa naturalmente o uso da experiência e
do bom senso. Um número elevado de regras não significa
necessariamente um melhor desempenho. A relação custo
benefício entre .a demanda adicional de mem ória, o tempo de
processamento e a melhoria no desempenho do controlador
precisa ser criteriosamente avaliada quanto da construção do
conjunto de regras.
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o sistema completo com os seus vários componentes é
mostrado na Fig. 3.

3 SELEÇÃO DOS PARÂMETROS DA
LÓGICA FUZZY

Figura 3 - Componentes do sistema mesa-controlador.
A mesa é modelada como um sistema de segunda ordem
descrito pela função de transfe rência :

i
! r (s)

I

f(,) %(5)

O sinal do sensor foi adquirido por uma placa de aquisição
comandada pelo microcomputador a uma taxa de 200 Hz,
aproximadamente 15 vezes superior a freqüência natural
amortecida da mesa . A partir do sinal do sensor calculou-se o
sinal de erro de posição da mesa vibratória. Definiu -se como
variáveis de entrada para o controlador Fuzzy o erro e a
derivada do erro. A saída (vc) é um sinal digital que passa por
uma placa DIA que alimenta o "driver" de corrente. Cada
variável de entrada e saída foi dividida em 7 regiões Fuzzy
(N3,...,NI,Z,P I, ...,P3) igualmente espaçadas. Funções de
pertinência gaussianas foram atribuídas para cada variável (Fig.
4) e uma tabela composta de regras baseadas em informações
lingüísticas e numéricas foi formada conforme mostrada na
Tabela I.

0.5

1.0

.0 .050 -<l.02S 0.000 0.025 0.050 0.07.5
Eu"

( I)

onde X(s) é a transformada de Laplace da saída (deslocamento)
e F(s) é a transformada de Laplace da entrada (Força), CllI é a
freqüência natural e ça razão de amortecimento.
Um dos grandes problemas, em se tratando de controladores
baseados em atuadores magnéticos, é a característica altamente
não linear dos mesmos. No sentido de superar esta dificuldade
foi usado no experimento uma configuração de enrolamentos
proposta por Schweitzer et a1., 1976, que procura minimizar tal
característic a. Na verdade o atuador apresenta duas bobinas
uma onde se injeta a corrente de controle e outra que é
percorrida por uma corrente constante. Em (Ribeiro et a1.,
1997), é discutida em detalhe as propriedades do atuador. Em
torno da condição nominal de operação, onde os deslocamento s
são pequenos , a força gerada pelo atuador é dada por:

onde i é a razão entre a corrente de controle e a corrente de
polarização; y é a razão entre o deslocamento observado e o
deslocamento da mesa e o tamanho do entreferro do atuador e
F" uma constante que depende dos parâmetros físicos do
atuador .
O driver de corrente , apresentando características lineares em
baixas freqüências (Oa 100 Hz), foi modelado como :

onde i/(s) é a corrente de saída , Vc(s) a tensão de entrada e
Kdriver é uma constante de proporcionalidade.
O sensor utilizado nos ensaios é do tipo DYMAC que não
apresenta contato entre as partes . Tem a função de monitorar as
posições da mesa e seu sinal de saída é proporcional à distância
lida pelo mesmo, na faixa de freqüência de operação da mesa,
ou seja,

vs (s)
x(s) =K sensor'

(2)

(3) v.

onde x(s) é o deslocamento da mesa, vs (s) é a tensão de saída
do senscr e K sensor é o ganho do sensor obtido de forma
experimental.

Figura 4 - Funções de pertinência e intervalos Fuzzy.
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4 RESULTADOS NUMÉRICOS E
EXPERIMENTAIS

o sistema vibratório utilizado nos testes experimentais está
mostrado na Figura 5.

x(l )Con lmluJOf rUI I'j \'. (li
r------,

Para a verificação da eficiência do controlador fuzzy proposto
são apresentados a seguir a simulação e teste experimental
realizados para o sistema sem controle e controlado . A
simulação numérica do sistema completo foi implementada
utilizando um software de simulação (Matlab®) que forneceu
dois tipos de resposta para o sistema: a) sistema livre e b)
sistema excitado por força de impacto. As Figuras 6 e 7
mostram o diagrama de blocos do sistema em malha fechada
com o controlador fuzzy e PID respectivamente utilizados na
simulação numérica.

Figura 7 - Sistema de controle de deslocamento lateral
utilizando o controlador PID.

Figura 6 - Sistema de controle de deslocamento lateral
utilizando o controlador fuzzy.

No sistema de controle que utiliza o controlador PIO foi
introduzido um ruído branco adicional no sinal do sensor e um
filtro digital passa-baixa de ordem 2 com freqüência de corte
igual a 30 Hz. Esta configuração procura simular com mais
realismo o aparato experimental utilizado.
Numa primeira etapa, o sistema em malha aberta (sem o
controlador) foi simulado numericamente com uma entrada
impulsiva resultando no gráfico apresentado na Fig. 8.

Erro
N3 N2 NI Z PI P2 P3

N3 N3 N3 Z
N2 N2 N2 Z
NI NI NI Z P2
Z N3 N2 NI Z PI P2 P3
PI PI Z PI PI
P2 Z P2 P2
P3 Z P3 P3

Tabela 1 - Base de regras utilizada

dErro

Esta tabela, previamente calculada, corresponde a uma matriz,
onde suas entradas serão o erro de posição e a variação do erro
de posição da mesa vibratória. Assim, cada par de elementos de
entrada corresponde a um elemento desta matriz, cujo valor
fornece a tensão de saída (vc) que será aplicada ao driver de
corrente.

Dc qocamento-
1,0 ,.--------------------,

Figura 5 - Mesa vibratória.

Um sistema digital de processamento foi implementado em
linguagem c++ que estabelece a comunicação entre um PC -
Pentium e uma placa ND e D/A que faz o interfaceamento
com o sensor e o driver de corrente em um tempo de
amostragem de 5 ms. Os parãmetros de cada componente que
compõe o sistema físico foram obtidos experimentalmente e
são descritos a seguir:
Mesa vibratória:

(a) Freqüência natural: Wn=77,5 [rad/s]
(b) Amortecimento global: ç=7,07E-3
(c) Rigidez global: k = 11377,882 Nrn"

0,5

0,0

-0,5

Tanpo - scg.

10 12

Sensor de proximidade: k sen.ror=2,0 Volts/mm
Driver de corrente: =0.435 Ampêre/Volts.
Atuador magnético:

(a) Área do entreferro: A = 225 mm"
(b) Número de espiras:N =100 espiras
(c) Corrente de saturação: i2 = 0,5 Arnpêre
(d) "gap" nominal: s=1,5 mrn

Figura 8 - Resposta numérica do sistema sem controle a
uma excitação impulsiva.

Em ensaio experimental, o sistema sem controle, excitado por
uma força impulsiva, apresentou os deslocamentos laterais
mostrados na Fig. 9.
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1.0

0 ,5

0,0

"',5

Dcslocamalto - Volts

6

Tonpo -q.
10 12

As respostas do sistema controlado obtidas experimentalmente
utilizando-se os controladores Fuzzy e PID estão mostradas na
Fig.12.

1,5r------------------,

1,0

·1 ,0

Figura 9 - Resposta experimental do sistema sem controle a
uma excitação impulsiva.

0,0 0,5
Tempo. seg, '

1,0

Deslocamento - Vom

t,O

Figura 12 - Resposta experimental do sistema com controle
Fuzzye PID.

Com relação aos resultados apresentados, pode-se observar a
boa concordância entre a modelagem teórica e experimental,
tanto para o sistema sem controle como para o sistema
controlado.
Tanto os resultados das simulações numéricas quanto os
resultados obtidos experimentalmente mostram que o
comportamento do sistema controlado utilizando o controlador
PID e fuzzy são semelhantes no que diz respeito a rapidez de
amortecimento das oscilações, apresentando um bom
comportamento para ambos controladores. Contudo, a resposta
do sistema que utiliza o controlador fuzzy apresenta oscilações
mais acentuadas durante o período transitório. Isto pode ser
explicado pela não utilização do filtro no sensor, uma vez que,
a utilização do mesmo introduzia uma diferença de fase no
sinal do sensor que comprometia o projeto intuitivo do
controlador fuzzy.
Uma dificuldade encontrada no projeto do controlador fuzzy
foi o estabelecimento adequado dos limites do universo de
discurso. Uma busca por tentativa e erro foi empregada no'
presente projeto.
Técnicas de estimação de parâmetros mais sofisticadas que
possam aplicar duas metodologias atuais de projeto de sistemas
, de controle estão sendo investigadas: lógica fuzzy e redes
neurais artificiais (Jang, 1993) e serão objetos de divulgação
muito brevemente.

1,00,5
Tempo- scg.

0,5

DcsMmento. vclu,,5,..-------------------,

0,0

Figura 10 - Resposta numérica e experimental do sistema
com controle PID.

Numa segunda etapa, foi projetado o controlador PID cujos
parâmetros principais utilizados foram: Kp=-3,53; Ki=264,66 e
K.i=O,1. AFigura 10 mostra o resultado de simulação
confrontado com a resposta ao impulso do sistema controlado
obtida experimentalmente.

Numa terceira etapa o controlador fuzzy projetado foi também
avaliado numerica e experimentalmente frente à excitação
impulsiva e os resultados são mostrados na Fig. 11.

,,5,..-------------------,
1,0 Experimental

Nunér ico
0,5

1\
0,0

"',5

-1,0

0,0 0,5 1,0
Tempo. sego

Figura 11 - Resposta experimental e numérica do sistema
com controle Fuzzy.

5 COMENTÁRIOS E DESDOBRAMENTOS

Neste trabalho apresentou-se -uma metodologia ,de controle
ativo de vibrações que utiliza controladores baseados em lógica
fuzzy. Os resultados obtidos através da aplicação deste tipo de
controlador em sistemas vibratórios foram bastante
animadores, devendo-se ainda salientar a facilidade de
construção' do controlador, implementação das regras de
operação, e de não haver necessidade do modelo matemático
do sistema. Quanto ao controlador fuzzy propriamente dito
caracterizou-se como urna alternativa bastante eficiente no caso
estudado aos controladores clássicos convencionais (PID) que
demandam a necessidade do modelo do sistema no .seu projeto.
Resta, corno,perspectiva para o futuro imediato: implementar
um controlador fuzzy com características de adaptação, onde as
regras e as funções membros possam ser otimizadas a partir
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dos dados experimentais e do comportamento esperado para o
sistema. A técnica Neuro-Fuzzy (Jang, 1993) representa um
bom estimador dos parâmetros das funções membro e precisa
ser investigada para o problema de modelagem do controlador
fuzzy através de dados experimentais. Testes de robustez
devem ainda ser executados de forma a avaliar o
comportamento deste sistema diante de incertezas ou de
variações abruptas nos parâmetros da planta.
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Resumen: La utilizaci6n de controladores PID en la industrria
es muy amplio debido a su versatilidad y facilidad de
sintonizaci6n. El uso de herramientas como la 16gica borrosa
para la autosintonizaci6n de estos controladores los hacen más
efectivos ya que se pueden adaptar a la dínamica de los
sistemas donde se están implantando. El objetivo de este
artículo es presentar el disefio de un controlador PID
autosintonizado, en el cual las ganancias dei controlador son
moditicadadas en forma continua por medio de lógica borrosa.
Entonces si el .error es grande, el controlador hace que el
sistema posea una respuesta rápida además de ser robusto ante
la presencia de ruido . Además se presenta el estudio de
estabilidad para sistemas de control borroso mediante el
método de Liapunov. Finalmente se realizan simulaciones con
el sistema de control a un motor DC presentandose resultados
satisfactorios.

Palabras Claves: Autosintonización, lõgica borrosa, PID,
estabilidad de Liaponuv, motor DC.

Abstract: The use of PID controllers in the industry is very
wide due its versatility and to be easy to tune. The use of fuzzy
logic to selftune these kinds of controllers makes them more
effective because they can adapt to the plant dynamic where
are implemented. The objective of this work is to present the
design of a seltuning PID controller where the gains of it are
moditied by fuzzy logic. Then if the error is big, the controller
makes the system to have a quick response to also obtain
robustness to the noise. It is also presented the study of "the
fuzzy control system by the Liapunovs method. Finally
simulations are carried out with a DC motor, showing
satisfactory results.

KeyWords: Selftuning, fuzzy logic, PID, Liapunov stability,
DC motor.

1 INTRODUCCIÓN
La utilizaci6n de controladores PID son uno de los de los
dispositivos más usados en la industria para el control de
sistemas. Pero aunque éstos son muy comunes y altamente
conocidos, en la mayoría de los casos son pobremente
sintonizados, por lo que su nivel de desempeno se reduce para
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permitir que el proceso trabaje en diferentes situaciones de
operaciõn, lo cual es un problema desde el punto de vista
práctico .

Los servomotores son utilizados en muchas aplicaciones en la
industria para la obtener una alta productividad y una alta
calidad en la producci6n en lfnea, por esto la necesidad de un
buen desempeno de los controladores de estos sistemas.

Los servomotores son normalmente controlados mediante la .
utilización de controladores PID, los cuales han sido
desarrollados con mayor eticiencia desde la aparici6n de los
microprocesadores. Pero estos algoritmos no serán efectivos si
la velocidad y la presición son críticos en el sistema de contro!.
La utilizaci6n de los microprocesadores han permitido la
implantaci6n de algoritmos inteligentes, Berenguel et ai
(1997), Rios et al(1998), además de las aplicaciones de
autosintonizaci6n, las cuales pueden adaptarse a variciones
debido a cambios de la carga, perturbaciones y cambios en los
parámetros de la planta, presentando resultados excelentes.

Se han presentado varios metodos de sintonizaci6n de
controladores PID, Ziegler et ai (1942), los cuales son fãciles
de implementar y requieren una cantidad limitada de
informaci6n, pero varias desventajas han sido reportadas,
Ástram et al (1988) Cohen et al (1953).

Para resolver muchos de estos problemas, se ha incorporado
inteligencia humana a los sistemas de control con la tinalidad
de obtener una soluci6n más eficiente para éstos. Esto ha traido
como consecuencia la utilizaci6n de lógica borrosa en estos
algoritmos.

La lõgíca borrosa forma parte de los algoritmos de inteligencia
artificial y fue presentada por Zadeh en 1965, sus aplicaciones
aparecieron en la literatura desde que Mamdani public6 su
experiencia utilizando esta técnica de control en una planta en
laboratorio. Así también Ia ventaja de esta técnica ha sido
descrita,Driankov et al (1993) Kosko (1997) Lee (1990, Part I
y Part lI) Sugeno (1985), siendo una de sus más relevantes, la
posibilidad de convertir una estrategia lingüística de control
basada en los conocimientos de los expertos o en Ia experiencia
en una estrategia de control automática. Además que en general
. la implementaci6n de los controladores basados en lógica
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EI valor de So es obtenido en cada muestreo y en tiempo real
mediante el siguiente algoritmo de sintonización:

Para ajustar cada una de las ganancias dei controlador PID se
tienen diferentes condiciones para 'l'L, estas vienen dada por las
siguientes expresiones:

(a) Ganancia proporcional (Kp)

Si lei > 01 entonces 'l'1= -1
En otro caso 'l'1=O

(b) Ganancia integral (K0

(3)

(2)

; L=I,2,3,; n=I,2, ... n

n

.L,Bn(t)1 n(I)
Kl; = -'-1---:-:--__

n

.L,unPn
1=--,-1__

n

I
donde I es la salida deI bloque de desemborronado inferido a
partir de las entradas al bloque de emborronado, u es la función
de pertenencia, P es el universo de discurso y n eI número de
contribuciones.

Evidentemente las regIas se construirán de la forma SI
(premisas)-ENTONCES (consecuencias) basados en los
conocimientos de experto .

Para cl algoritmo de ajuste de las ganancias dei controlador
PID, el cálculo deI centro dei área será modificado por el
algoritmo de sintonización, de la siguiente forma:

bloque de emborronado; el bloque de regias borrosas y proceso
de inferencia; el bloque de desemborronado:
• EI bloque de emborronado Q entrada convierte valores

numéricos de la entrada en variables lingüísticas. .Esto es,
realiza un mapeo dei espacio de entrada no borroso
X E R n en conjuntos borrosos definidos en X, los cuales
están caracterizados por funciones de pertenencia
i F =X-t [0,1).

• EI bloque de regias borrosas y procedirniento de inferencia
provee de las regias lingüísticas que caracterizan la forma
como va a funcionar el controlador.

• EI bloque de desemborronado o salida convierte las
acciones inferidas e interpoladas entre las diferentes
regIas en una sefial continua, la cual puede ser manejada
por la planta. Existen muchas formas de realizar el
desemborronado, pero eI método más: comün, es el dei
centro de área.

n

1
En este caso KL será el valor que modificará cada una de las
ganancias dei controlador PID, correspondiendo L a cada una
de las ganancias deI controlador, L=1 modificará la ganancia
proporcional, L=2 a: la ganancia integral y L=3 a la ganancia
diferencial, esto implica que obtendremos un centro de
gravedad para cada una de estas ganancias. B es la función de
pertenencia, ç es el universo deI discurso y n el número de
contribuciones.

borrosa son sencillos de implementar y de bajo costo. Los
sistemas de lógica borrosa son estimadores que no necesitan un
modelo matemático para su descripciõn y la capacidad de
poder ser usados en sistemas donde se posean problemas de
datos incompletos, perturbados o contaminados con cuido. .

Los sistemas basados en lógica borrosa procesan
conocimientos estructurados y la combinación de éstos con
controladores clásicos Berenguel et al (1997), permite resolver
las deficiencias que ambas técnicas pudiesen tener. .

En este trabajo se propone la estructura de un controladorPID
autosintonizado mediante lógica borrosa para controlar la
posición de un motor DC. Los parámetros deI controlador son
modificados en forma continua por la lógica borrosa, así si el
error cs grande, la ganancia proporcional es grande y la
ganancia integral es inmediatamente incrementada para obtener
una respuesta rápida deI sistema.

EI propósito de este algoritmo es proporcionar robustez aI
sistema sujeto a no linealidades o incertidumbres, Strefezza et
aI (1994), pero en Strefezza et al (1994) no se incluye análisis
de la estabilidad de este sistema. En este trabajo se estudia la
estabilidad deI sistema utilizando la teoria de Liapunov para Ia
elaboración de las regIas borrosas.

Cualquier superficie continua de control generada por
aproximaciones puede ser generada mediante lógica borrosa,
esta fue probado por Wang y MendeI usando cl Teorema de
Stone-Weierstrass, Wang (1992). Por lo que el análisis de
sistemas de control borrorso se puede realizar ya que se pueden
obtener modelos matemáticos para dichos sistemas. · Este
anãlisis es presentado por Strefezza et aI (1994) y Strefezza et
al (1993), para el control de motores AC mediante lógica
barrosa.

2 ALGORITMO DE AUTOSINTONIZACIÓN
DEL CONTROLADOR PIO
En este punto se presenta el algoritmo a ser utilizado para
autosintonización dei controlador PID mediante lógica borrosa.
EI esquema de control desarrollado está basado en cambiar en
línea las ganancias de un controlador PID por medio de lógica
borrosa para obtener una respuesta temporal estable aún en
presencia de variaciones en las condiciones de operación de la
planta. De esta forma la respuesta dinámica de la planta puede
ser mejorada. Es supuesto que los parámetros deI controlador
PID son conocidos y pueden ser variados.
La función de transferencia de un controlador PID en el
dominio deI tiempo puede ser expresada de la siguiente forma:

G K K f ()d K de(t) ·( 1)
PIO = pe(t)+ I e t t+ D--

dt
donde Kp,K1 y KD son las ganancias deI controlador a ser
modificadas con el fin de reducir el sobreimpulso y disminuir
el tiempo de levantamiento.

EI procedimiento de disefío aquí presentado es el siguiente:

(a) Disefíar un controlador borroso basado en los
conocimientos de un experto.

(b) Implementar un algoritmo de sintonización de las
ganancias deI controlador PID en tiempo real .

Los esquemas de inferencia de "lógica borrosa son comúnmente
descritas mediante regIas borrosas. Con estas regias, la relación
de interconexión entre las variables medidas y las variables
controladas, pueden ser expresadas. EI disefío de un
controlador mediante lógica borrosa consiste en tres partes: el
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3.1 ESTABILlDAD DEL SISTEMA

Como se indicá inicialmente para probar este control ador se
utilizará un motor DC como planta, en el cual se controlará su
posición angular 9 y además de esto debemos garantizar la
estabilidad deI sistema a Iazo cerrado.

é

- O +
- m ! III
O ie .. .................._j-...._.....................

IV I I
+ ;

V(O = .!.(Ple2(t) + P2é2(t)) (9)
2

donde Pi y P2 son constantes positivas, derivando la ecuación
(9), obtenemos:

V(O = Ple(t)é(t) + P2é(t) e(t) (lO)
sustituyendo la ecuación (8) en la (10), obtenemos:

V(t) = - P2aé2 (t) +é(t)[PI e(t) - P2ku(t)] (11)
EI primer término a mano derecha de la igualdad en la
ecuación (11) es siempre O, por lo que para satisfacer la
condici6n de estabilidad es necesario que:

é(t)[Ple(t) - P2ku(t)] < O (t>0) (12)
por lo tanto e -7 O, é O. Entonces para satisfacer la
ecuación (2), tenemos:

u(t) < p,e(t) cuando é(t) < O
P2k

u(t) > p,e(t) cuando é(t) > O (13)
P2k

La Fig. 2 muestra como resultan los cuadrantes para el diseíio
de las regias borrosas que aseguran la estabilidad dei sistema.
Las regias dei · primer y tercer cuadrante contribuyen
fuertemente en la estabilidad, por lo que deben ser Negativa y
Positiva respectivamentre. Además para preservar la
estabilidad las regias dei segundo y cuarto cuadrante serán
Negativa y Positiva respectivamente.

3.2 Implementación dei controlador PIO
autosintonizado

Fig. 2. Cuadrantes para las regIas borrosas de control

Una vez determinada como deben disefiadas las regias
barrosas, suponemos que el motor tiene un sentido positivo y
negativo de giro para así poder crear el conjunto de regias que
formarán el bloque de inferencia borrosa.

Las regias borrosas serán elaboradas bajo las siguiente
estructura:

Rn: Si (e es An Y é es Bn) , Entonces KL es C,

Para obtener el conjuntode regIas borrosas, el error entre la
salida dei sistema y el valor de referencia (e) yel cambio dei
error (ée) son consideradas como las entradas dei mecanismo
de inferencia barrosa. De esta forma, el conjunto de regias
barrosas será el siguiente:

(5)

PIO

'1'3= O

entonces '1'2= -1

'1'2 = O

e

ALGORITMO
DE

SINTONIZACrON

entonces '1'3 = -1

Fig. 1 Esquema general dei sistema de control

e

é

Si Jie/dt>O2

En otro caso
(c) Ganancia derivativa (Ko)

dle/
Si ->0dt 3

En otro caso

3 CONTROLADOR
AUTOSINTONIZADO

EI sistema a utilizar para .probar el controlador PID ·
autosintonizado es un motor DC, el cuai tiene como ecuac ión
general:

e(s) k
U(s) = S2 +as

Con estas condiciones cuando la planta se encuentra en las
cercanías dei valor de referencia deseado, el valor de la
variable 'I'L= O, entonces los valores de ç.. no se modificarán ,
evitando así la posibilidad de que se produzcan cambios
bruscos en la seõal de salidadel sistema. EI esquema general
deI sistema de controI aquí planteado se muestra en la Fig.l.

Antes de elaborar las regias borrosas, se debe comprobar sula
estabilidad sistema a Iazo cerrado mediante la utilización de la
función de Liapunov, Li et aI (1990) Strefezza et ai (1994)
Strefezza et ai (1993). La ecuación (5) puede expresarse como:

ê'(t) = -aê (t) + ku(t) (6)
siendo:

9(t) = r(t)- e(t) (7)
donde 9 . es la posición angular de i motor y r la sefial de
referencia.

Entonces sustituyendo la ecuaci6n (7) en la ecuación (6),
tenemos:

e= -aé(t) - ku(t) (8)

Tomando la ecuaci6n de Liapunov como:

RI: Si (e es PG y é es CuaIquiera), Entonces KL es PG
R2: Si (e es PM y é es PM) , Entonces KL es PM
R3: Si (e es PS y é es PS o Z), Entonces KL es PS

Si (c es Z y é es PS), Entonces KL es Z
R5: Si (e es Z y é es Z), Entonces KL es Z .
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Rt,: Si (e es Z y ees NS), Entonces KL es Z
R7: Si (e es NS y ees NS o Z), Entonces KL es NS
Rg: Si (e es NM y ees NM), Entonces KL esNM
R9: Si (e es NG y é es Cualquiera), Entonces KL es NG

donde los términos utilizados como grande (G), mediano (M),
pequeno (S), cera (Z) , positivo (P) y negativo (N), describen
las variables borrosas.

La partición utilizada para definir las funciones de pertenencia
dei error (e) y dei cambio dei error (L\.e), se muestra en las Fig.
3 YFig. 4 respectivamente.

2.0

1.5

'1.Ot--;;;------"'I\

0.5 ( IL--'\ ---'

NG NM NS PS PM PG
1.2 2.4 3.6 4.8 rXl0·o,

TIEMPO (SEm

Fíg, 6.Posición deI motor

POSICION (GRADOS)
IX10''']

2.0

1.6

-3.0 -0.7 -0.\ O 0.1 0.7 3.0 1.2

Fig. 3 Función de pertenencia deI errror (e)
0.8

NG NM NS Z PS PM PG
0.4

Fig. 7 Respuesta deI sistema en presencia de carga.

4 CONCLUSIONES

1.0 2.0 3.0 4.0 (Xl00·J

TIEMPO (SEGl

-004 -0.2 ·0.05 O 0.05 0.2 0.4
Fig. 4 Función de pertenencia dei cambio deI errror (L\.e)

En la Fig. 5 sepuede observar la tabla de busqueda utilizada
para el error y cambio dei error para finalmente utilizar eI
centro dei área antes prapuesto (3) y obtener el valor que
modificará cada una de las ganancias dei controlador PID.

EI resultado de las simulaciones ai utilizar el esquema de
.controI aquí descrito se muestra en las Fig. 6 y Fig. 7,
obsevandose que se alcanza el estado estacionario deseado sin
que se presentes oscilaciones en la respuesta.

En este trabajo se desarrolado un método para la sintonización
de controladores PID, en la cuaI se realizaun modelo dei
sistema con lógica barrosa y luego se implementa un algoritmo
para modificar el cálculo dei centro deI área.

La estructura ptesentada para el controlador PID
ausontoniozado es fácil de implementar debido a su sencillez y
el sistema presenta resultados satisfactorios aún en presencia de
pertuirbaciones.

EI modelo borroso es disefíado de forma de asegurar la
estabilidad dei sistema utilizando el método de Liapunov para
así poder hacer la selección de las regias dei conjunto borroso,
lo cuaI se puede observar en el resultado de las simulaciones.

. Cambio dei Error ( é )
Error (e) NB NM NS ZO PS PM PB
NB NB NB NB NB NB NB NB
NM NB NB NB NM NM NM NM
NS NB NM NM NS NS NS NS
ZO NM NS ZO ZO ZO PS PM
PS PS PS PS PS PM PM PB
PM PM PM PM PM PB PB PN
PB PB PB PB PB PB PB PB

Fig. 5 Tabla de búsqueda
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Resumo Foi implementado um controle nebuloso (controle
fuZZ)l) em uma fonte chaveada dotada de pr é-regulador Boost,
com o objetivo de manter a sua tensão de saída fixa em um
valor de referência, definido através de software, e modular a
corrente de entrada para compensar a potência reativa. O
controle nebuloso foi implementado em tempo real via
programa em linguagem C e a entrada e saída foram
executadas a partir de uma placa de conversão A-DID-A.

Palavras Chaves: Controle Nebuloso, Controle Fuzzy, Fonte
Chaveada Boost, Compensação de potência reativa.

Abstract It has been implemented a fuzzy control in a Boost
converter with lhe objective of fix its output voltage in a
reference value, defined by software, and to modulate lhe input
current to compensate lhe reactive power. ·The fuzzy control
was implemented in real time through C program and input and
output were executed from a data acquisition card o

Keywords: Fuzzy Control, Boost Converter, Reactive Power
Compensation.

1 INTRODUÇÃO
Um conversor Boost trabalha de tal forma que a tensão na saída
é sempre superior à tensão na entrada. O seu valor é
determinado pelas comutações de um dispositivo chaveador.

No sistema apresentado neste trabalho, a tensão de .entrada é
alternada e deseja-se obter um valor fixo de tensão contínua na
.saída, determinado por um valor de referência especificado via
software. O controle deste nível de tensão é realizado através
de um controlador nebuloso.

l ógicajuzzy emergiu no início da década de 70 com otrabalho
de E. H. Mamdani e pesquisadores ingleses, que
desenvolveram o primeiro sistema de controle fuu:y baseado
em regras para uma planta térmica [1]. A solução desenvolvida
por Mamdani foi uma arquitetura baseada em regras e ações
para substituir diretamente algoritmos de controle
convencionais baseados nas ações proporcional, derivati vo e
integral, amplamente usadas na indústria.

o paradigma básico de um controle fuZZ)l , segundo Mamdani, é
uma estrutura baseada em regras da forma

SeA.OI é_eA02é_e EntãoACI é_;
Se AOl é _ e A02 é _ e Então AC2 é _ ,

que mapeia os atributos observáveis (AOI , A02, ou) de um
dado sistema físico dentro dos atributos controláveis (ACI,
AC2, ...). Os termos sublinhados são termos lingüísticos, como
"médio", "grande", ou "pequeno", definidos através de funções
de pertinência compreensíveis por um computador.

No sistema estudado, utilizando-se um controlador P.I.
convencional, se consegue regular a tensão de saída dentro de
certas faixas de operação, devido ao comportamento não linear
deste conversor. Um controle mais elaborado, tal como um
controle nebuloso, se faz necessário.

2 MODELAGEM DA PLANTA A SER
CONTROLADA

O circuito de potência da planta a ser controlada consiste
basicamente de um chopper tipo Boost mostrado na figura 1
[2].

L D5

O termo l6gica nebulosa, também conhecido por l ôgica fuZZ)l,
vem se tomando bastante popular nas últimas décadas . Ela é
uma generalização da lógica binária convencional e foi
desenvolvida por Lotfi A. Zadeh, tomando-se uma teoria
alternativa na área de controle de processos industriais,
indústria aeroespacial e bioengenharia. O controlador usando

c
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Figura 1 - Circuito de potência da fonte Boost,



SaídaEntrada
(u)

.: Planta : (Vo)Controlador--+ Nebuloso

A figura 4 representa o sistema realimentado [4]. O valor de
referência, que é a tensão contínua desejada para a saída vo, é
definida dentro do próprio programa que implementa o
controlador nebuloso.

O diagrama de controle é mostrado na figura 5. A primeira
etapa é composta por um regulador nebuloso digital
responsável pela estabilização da tensão de saída.

IVil

4 DIAGRAMADECONTROLE

Figura 4 - Sistema com malha de realimentação.

Figura 5 - Diagrama de blocos do controlador.

A entrada física do controlador é a tensão de saída da fonte
chaveada, ou seja, a tensão Vo sobre a carga, e a saída é o valor
u.Noentanto, o processamento interno do algoritmo nebuloso
que realiza o controle tem como variáveis de entrada o erro
. entre a referência e a tensão Vo e a derivada do erro, chamada
Serro, definida como o erro atual subtraído do erro anterior.

(2)

(1)

Vo=c" .[::J
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A saída do sistemaé a tensão v« sobre a carga Z, que deverá ser 3 REPRESENTAÇÃO DO SISTEMA
controlada atravésdo chaveamento dó transistorQ.

Para a modelagemdesse sistema, definiu-se como variáveis de
estado a corrente no indutor (xl=i0 e a tensão no capacitor
(X2=Vc) ' Considerou-se como entrada a tensão VE retificada
pelos diodos Dl a D4. A descrição do sistema por variáveis de
estado é realizada a partir das equações (1) e (2),

onde o índice n indica o parâmetro relativo aos dois estados do
circuito, on (n=I, transistor Q fechado) e of! (n=2, transistor Q
aberto), respectivamente, representados nas figuras 2 e 3:

tV·EI b9:0
Figura 2 - Circuito no estado on.

t

(5)

Figura 3 - Circuito no estado of!.

Considerando a resistência do capacitor Rc Rs, obtém-se os
conjuntos de matrizes (AI> B, e Cl) e (A2, B2 e C2):

A partir destas matrizes, pode-se obter a função de
transferênciada planta a partir de

= CCsI - A)-I . [(.4, - + (B, - B2)VS1+ (C, - C2)X

onde voes) é a tensão de salda, d(s) é o ciclo de trabalho do
transistor Q e X é o valor médio do vetor de estado [3].

Substituindo os termos pelos valores utilizados na planta real,
foi encontrada a seguinte função de transferência do sistema:

Voes) =2.5 .10- 6 • s+6.66 ·10-4
d(s) S2 +25000· s+277.7

Tem-se, portanto, um zero em -0,00066 e pólos em -25000 e -
0,011, aproximadamente.Assim, o sistema é estável.

Este regulador gera um valor u, que multiplicará uma tensão
envoltória IVil, sendo esta uma porcentagem da tensão de
entrada retificada. Esta tensão é dividida no circuito em uma
envolt6ria inferior e outra superior. Estas envoltórias serão os
limites mínimo e máximo que a corrente iL no indutor pode
alcançar a cada instante. Quando essa corrente atinge os
limites, o transistor Q é chaveado, fazendo o indutor permutar
entre carga e descarga, ou seja, se a corrente iL estava
crescendo, passará a diminuir, e vice-versa, como mostra a
figura 6.

Figura 6 - Representação da modulação de corrente.

O sinal u, então, controla a modulação da corrente no indutor,
amplificando ou atenuando a envoltória de modulação.

Após o estágio multiplicador, tem-se a etapa que varia o ciclo
de trabalho da chave, o controle modo-corrente. Esta etapa
compara a envoltória moduladora com a corrente no indutor e
determina os chaveamentos do transistor nos - momentos
corretos.
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Figura 9 - Função de pertinência da variável de saída u.

As funções de pertinência de entrada realizam e fuzificação dos
valores reais em valores nebulosos. Por exemplo, um erro de
15 Volts será interpretado como 100% positivo (POS), de
acordo com a figura 7. Já a função de pertinência de saída é
utilizada para a defuzificaçãa, ou seja, a transformação de um
valor nebuloso para um valor numérico real.

5 ESTUDODO SISTEMA
Inicialmente, o sistema foi implementado através de um
controlador P.I. analógico para se obter um melhor
conhecimento da planta. O sistema foi simulado em ambiente
MATlAB com o controle P.I., de onde se obtiveram os dados
necessários para se criar as funções de pertinência para as
entradas e a saída do controlador nebuloso. Novamente o
sistema foi simulado em ambiente MATIAB com o novo
controlador nebuloso. Foram comparados os resultados da
simulação com os dois controladores; sendo comprovada uma
melhor resposta do controlador fuzz:y, que não apresentou
overshoot,com uma boa velocidade de resposta.

6 REGRASNEBULOSAS E FUNÇÕESDE
PERTINÊNCIA

6

G

6 10 12

Figura 7 - Função de pertinência da variável de entrada
erro.

Foram definidas, em paralelo com as funções de pertinência,
nove regras básicas para controlar o sistema definidas na tabela
seguinte:

A partir dos figuras referentes à simulação P.I. e após vários
ajustes, os perfis dos conjuntos de pertinência para o erro,
Serro e sinal de controle u foram definidos como nas figuras
seguintes:

Foi criado um programa em C que implementa as rotinas
necessárias à execução do controle nebuloso digital. O
programa utiliza os seguintes métodos na obtenção do valor de
saída:
• Inferência minimo-máximo.
• Defuzificação TVFI (Truth Value Flow Inference) por
valor médio.

O .circuito de potência da planta foi montado junto a um
circuito que executa o controle modo-corrente, ou seja,
comanda os gatilhamentos do transistor FET de acordo com o
sinal de controle.

A obtenção dos dados da placa e a inserção do sinal u no
circuito são realizadas a partir de uma placa conversora A-
D/D-A. O programa foi implementado em um computador
Pentium MMX 200MHz com 48Mbytes de memória RAM.

Com estas funções de pertinência e as regras já definidas, o
controlador nebuloso foi implementado em ambiente MATIAB,
obtendo-se um desempenho na simulação um pouco superior
ao controlador P.I.. Partiu-se, então, para sua implementação
prática.

7 IMPLEMENTAÇÃO DO CONTROLE
NEBULOSO

20

b I

· 15

POS

a e a - a ea e rezras ne u osas
EIra f- Entradas

NEG ZE POS J,
P M G NEG
P M G ZE Derro
p p M POS

Tbll Tbl d

Figura 8 - Função de pertinência da variável de entrada
&rro.

ZE pos

I V \
0.5

o
o 0.2 0 .4 0.6 0.6

8 RESULTADOS
Após a compilação do programa em C, o programa gerado foi
executado e os resultados gráficos foram obtidos a partir de um
osciloscópio.

A figura 10 mostra a tensão senoidal retificada de entrada (VE),
medida sobre um divisor de tensão, e acima a corrente de
entrada. ' Esta corrente está sob o efeito da modulação
anteriormente descrito, e está em fase com a tensão de entrada,
evidenciando um bom fator de potência.

1 NEG=Negativo; ZE=Zero; POS=Positivo; P=Pequeno;
M=Médio; G=Grande.
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Figura 12 - Tensão de saída e sinal de controle do
regulador nebuloso.
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Figura 10 - Tensão e corrente de entrada.
Escala canal 1 (corrente): 1OOmAldiv;
Escala canal 2 (tensão): 10V/div.

A figura 11 mostra os pulsos de gatilhamento do transistor
MOSFET na frequência de chaveamento máxima alcançada
durante os testes , aproximadamente 52 kHz. Esta freqüência é
superior à taxa de amostragem da placa A-DID-A utilizada,
pois só depende dos valores das envoltórias determinados pelo
controlador.
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9 CONCLUSÕES E PERSPECTIVAS
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Figura 14 - Desempenho da fonte controlada para variação
de carga.

Figura 13 - Tensão de saída e sinal de controle de um
regulador P.I. digital•

I'S

.t-
· · T · ·
I

Figura 11- Pulsos de chaveamento do transistC!r.

Na figura 12 obteve-se o comportamento da tensão de saída e,
abaixo, o sinal de controle para uma variação de carga . Devido
ao sinal de controle u só poder alcançar valores entre Oe +lOV,
limites da conversor D-A , ocorre a saturação após esta
mudança brusca de carga, e a tensão de saída não consegue
retomar ao seu valor de referência. Isto demonstra a limitação
atual do controlador.

Para efeitos de comparação, foi implementado um controlador
P.I. digital utilizando a mesma interface do controlador fuzzy , e
foi realizada a mesma variação de carga anterior, como é visto
na figura 13. Também se percebe a ocorrência da saturação,
porém o sinal de controle do algoritmo P.I . é menos suave do
que o do controlador nebuloso. .

A figura 14 mostra o gráfico da tensão de saída em função da
variação percentual de carga. A fonte foi testada para uma
impedância inicial de 340 ohms na saída, decrementando-a a
um passo de 10 ohms. Novamente o problema de saturação
limitou o desempenho da fonte, que foi regular para uma carga
até 30% menor que a inicial.

Obteve-se sucesso na implementação do método nebuloso no
controle da fonte chaveada Boost. O método fu zzy aparece
como urna boa alternativa aos controles convencionais .

o principal problema encontrado foi a saturação do sinal de
controle em +lOV, limite do conversor D-A, que não permitiu
um melhor desempenho do controlador (figuras 12 e 14). Isto
pode ser resolvido através da amplificação deste sinal.
Entretanto, o circuito de controle modo-corrente trabalha com
amplificadores operacionais cuja excursão máxima dos sinais é
18V, o que poderia ser outro limite de saturação. Resolveu-se,
então , eliminar o controle modo-corrente e efetuar o
gatilhamento do transistor diretamente através da placa
conversora D-A.

390



40. SBAI - Simpósio Brasileiro deAutomação Inteligente, SãoPaulo, SP,08-10 deSetembro de 1999

Com esta mudança, o diagrama de controle da figura 5 será
alterado. O controlador fuzzy passará a ter duas entradas: além
da tensão de saída Vo do conversor, a corrente de entrada iL será
necessária para determinar os momentos de chaveamento. O
sinal de controle u continuará existindo, mas atuará
internamente no programa, aumentando ou diminuindo o valor
das envoltórias da corrente, que serão virtuais. A saída física do
sistema será binária (on ou ofi), e efetuará diretamente o
gatilhamento do transistor. O novo diagrama de controle é visto
na figura 15.

Controlador
Nebuloso

Figura 15 - Diagrama de blocos do novo controlador.

Esta mudança no sistema está atualmente em fase de
implementação, pois requer algumas mudanças no software e
ajustes no valor medido da corrente iL, além de ma boa
velocidade da placa conversora A-DID-A.

Apesar do problema encontrado, a implementação em si do
controlador nebuloso é simples. No entanto, o ajuste das regras
.e funções de pertinência requer algum tempo.

Uma desvantagem do controle nebuloso é a necessidade se
conhecer a reação do sistema de acordo com as várias
magnitudes do sinal de controle u, para se poder estimar suas
funções de pertinência, o que não é necessário, por exemplo,
para o controlador P.I. nesta mesma planta.

Após a conclusão do trabalho, pretende-se implementar o
sistema em um microcontrolador dedicado, eliminando-se a
necessidade de computador. Visa-se a utilização de um
dispositivo da família M68HC16, da Motorola.
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Resumo Em qualquer planejamento é importante idealizar o
arranjo físico antes da implantação dos materiais ou
equipamentos. É conhecido que para se utilizar um
equipamento ou armazenar um material, o projetista do arranjo
físico depara-se com o problema de determinar qual a área de
utilização necessária, que freqüentemente resulta em dados
imprecisos. Neste trabalho, aplicamos os conceitos da Teoria
dos Conjuntos Nebulosos para modelar os dados imprecisos e
determinar o melhor posicionamento do equipamento. Como
primeiro passo do trabalho sobre o desenvolvimento da
metodologia, este trabalho apresenta a versão simplificada
unidimensional, que pode ser utilizada como abordagem básica
para resolver os problemas bidimensionais, e mostra os
princípios básicos do processo de otimização para a
determinação do arranjo físico considerando dados nebulosos.
Para isso foi utilizada a linguagem de programação AutoLISP,
cuja interface com o AutoCAD proporciona uma melhor
visualização do resultado. Além disso, permite uma leitura
direta e automática das condições de contorno do problema,
representada pela planta baixa desenhadas pelo pr6prio
programa de CAD.

Palavras Chaves: arranjo físico, canteiro de obras, teoria dos
conjuntos nebulosos, planejamento, otimização, tomada de
decisão.

1. Introdução
o arranjo físico consiste no planejamento da localização dos
diversos materiais e equipamentos que devem ser
posicionados, de modo a tornar a produção mais eficiente e
prevenir problemas de localização que aumentam o custo da
produção ao longo do tempo. O tempo gasto na elaboração do
planejamento do arranjo evita perdas de grandes proporções
pois é mais fácil simular os movimentos de máquinas e
equipamentos com modelos físicos ou computacionais do que
remover paredes ou movimentá-los diretamente. Além disso, o
planejamento mantém uma organização segundo um programa
global e coerente.
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Inicialmente os analistas de arranjo físico utilizavam modelos
templates e modelos físicos tridimensionais (Mulher, 1978);
mas com o advento do computador, foram desenvolvidos
programas que permitem realizar estudos bidimensionais ou
tridimensionais, podendo-se modificá-los quando ocorrer urna
mudança no arranjo físico (Eastman, 1971 e Tommelein, et al,
1992 e 1993).

Existem diversos métodos de arranjo físico, a maioria dos quais
se aplicam a indústrias. Entre os métodos existentes podemos
citar (Vale, 1975):

o Método dos Elos: Baseia-se na determinação de todas as
inter-relações possíveis entre as várias unidades que
compõem o arranjo físico, de forma a se poder estabelecer
um critério de prioridade na localização das unidades.

O Método das Seqüências Fictícias: Consiste em
determinar a seqüência mais geral de operações na qual as
unidades operácionais podem ser, se necessário, repetidas
ou desmembradas.

O Método dos Momentos ou Torques: Baseia-se na
formação de uma matriz, onde nas colunas são registrados
os pontos de destino dos materiais e nas linhas os pontos de
origem desses materiais.

O Método das Áreas Mínimas: Baseia-se na determinação
da área mínima necessária para a utilização do equipamento
ou material. 'Para a sua determinação, deve-se considerar
diversos fatores, por exemplo: a área ocupada pelo
equipamento propriamente dito, a área necessária ao
operador ou operadores; entreoutras coisas.

Até o momento, não foram encontrados métodos específicos
que se aplicam ao planejamento de arranjo físico de canteiro de
obras. O canteiro de obras apresenta algumas peculiaridades
que diferenciam o seu arranjo físico de uma indústria, sendo
elas: a maioria dos equipamentos permanecem em apenas
algumas fases do canteiro, o tipo e a quantidade de materiais
utilizados nem sempre são os mesmos de uma fase para outra,
os espaços disponíveis entre uma fase e outra são sempre



No planejamento do arranjo físico de um canteiro de obras,
geralmente o projetista não conhece qual o valor exato da
dimensão que deve dispor para a manipulação dos
equipamentos ou estocar materiais. Nesta situação, valores
estimados, imprecisos e subjetivos são utilizados para
simplificar o trabalho e são assumidos valores típicos
determinísticos mas aproximados, que podem acarretar em
desvios que necessitam de diversos ajustes ' ao longo do
processo.
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diferentes, a localização dos equipamentos é variável ao longo função de pertinência do conjunto insatisfação. Por exemplo,
de cada fase, entre outras (Wakamatsu, et aI., 1999). para um equipamento é necessário delimitar uma área de

operação (ver figura2) .

A Teoria dos Conjuntos Nebulosos consiste numa extensão da
Teoria Clássica de Conjuntos . Um subconjunto nebuloso Ã do
conjunto universalX é definido por umafimção de pertinência
(membership function) J1Ã(x) dada por:

A função de pertinência J1Ã(x) expressa o grau que um
elemento x pertence ao subconjunto nebuloso Ã. OSvalores da
função de pertinência são indicadores de tendências atribuídas
subjetivamente por alguém, sendo dependentes do contexto no
qual são definidos.

Na ãrea da pesquisa operacional, podemos destacar as
contribuições de Bellman e Zadeh que introduziram os
conceitos de conjuntos nebulosos no processo de tomada de
decisão. É importante lembrar que não existe diferença
qualitativa entre a função objetiva e as restrições (Klir &
Folger, 1988 e Zimmermann, 1996). A figura I apresenta um
exemplo da determinação de um resultado X6timo que maximiza
uma decisão nebulosa.

Figura 3 - Área máxima e mínima para a operação de um
equipamento.

Figura 2 - Área necessaria para a operação de um
equipamento.

Na prática observa-se que a área adequada para a operação é
um valor subjetivo e geralmente oscila numa faixa, ao invés de
ser um valor exato. Por exemplo, o projetista do arranjo físico
de um canteiro de' obras não conhece perfeitamente a área
necessária para o armazenamento e manipulação da areia ou
brita em determinada fase, sendo necessário estimar a área de
operação. Nas abordagens tradicionais, os projetistas assumem
um valor determinístico de acordo com os dados ou
experiências anteriores. A metodologia desenvolvida neste
trabalho visa modelar adequadamente estes valores subjetivos.
A área para a operação do equipamento da figura 2 pode ser
representada mais adequadamente por uma área máxima ideal e
uma área mínima necessária (ver figura 3).

(1)J1Á: X -7 (0,1]

Este trabalho visa fornecer ao projetista uma abordagem para
modelar e resolver os problemas de arranjo físico considerando
os dados imprecisos. e também fornecer uma ferramenta
simples, onde o computador auxilia no ajuste na alocação de
equipamentos e materiais, tanto no posicionamento, como no
espaço atribuído. Para se fazer uma formulação matemática
que caracterize apropriadamente esta incerteza, foi utilizada a
Teoria do Sistema Nebuloso (Fuzzy System Theory), tais como
a Teoria dos Conjuntos Nebulosos (Fuzzy Sets Theory) e a
Tomada de Decisão Nebulosa (Fuzzy Decision Maldng).

2. Metodologia

Figura 1 - Exemplo de determinação de uma decisão
maximízada,

A metodologia desenvolvida neste trabalho baseia-se em
algumas das idéias do método das áreas mínimas. Aplicando o
conceito do conjunto nebuloso ao termo "insatisfação" com
relação à área máxima e mínima necessárias para a operação
dos equipamentos ou estocagem de materiais, determinamos a

A área mínima corresponde à quantidade de área ao redor do
equipamento estritamente necessária à operação da máquina,
sendo que se a área disponível for menor que a área mínima a
operação fica impossibilitada e, portanto, a situação é
totalmente insatisfatória. Por exemplo, a área na qual o
operador consegue manusear o equipamento com segurança e
um mínimo de conforto. A área máxima ideal corresponde à
região ao redor do equipamento que torna sua utilização
facilitada ao operário.

Com base nestas duas áreas e-através da introdução do conceito
de insatisfação, podemos aplicar a teoria dos conjunto
nebulosos para identificar a relação entre o espaço disponível
em tomo do equipamento e o nível de insatisfação, ou seja,
modelar o conjunto "insatisfação" com relação ao contorno da
área de operação atribuída para cada equipamento. Adota-se
um sistema de coordenadas OXiYi fixo no centro do
equipamento i e móvel em relação a um sistema de
coordenadas OXY fixo no plano do terreno, a representação
gráfica desta relação é mostrada na figura 4-a.

R4

x

RI

x6tll"lo

"
Xót lMo

Áreo de Concordâncio
Do Funç õo Objetivo
COM os Restrições.

f(x )
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Os valores de grau de pertinência foram atribuídos da seguinte
forma: .

I) Para a região interna a área niínima de utilização delimitada .
por r mio' o grau de pertinência é J.!;nsatisfaçSo=1, significando
limite abaixo do qual será inaceitável devido a fatores tais
como: desconforto, segurança, eficiência e fatores legais.

2) Para a área máxima de utilização delimitada por r mãx- um
grau de pertinência de I-linsalisfaçao=O, significa o limite
acima do qual o operador/equipamento dispõe de espaço
suficiente para o seu bom desempenho. Normalmente, uma
área muito maior que a delimitada pelo r máx pode
representar um desperdício de área. Além disso, acarreta
um aumento da distância entre os equipamentos , que pode
resultar em queda de eficiência e trabalho. Neste trabalho,
vamos ignorar este fato.

restrição do espaço. A região hachurada da figura S-a
corresponde à região de interseção dos elementos.

Figura 5-a - Caso onde há vários elementos a serem
ajustados.

3) E para os pontos entre as áreas máximas e mínimas atribui-
se valores de grau de pertinência entre O e 1. Pela
simplicidade de modelagem assumimos uma variação linear
entre a região mínima e a região máxima.

A figura 4-b apresenta uma melhor visualização do conceito
apresentado.

"1
Corte eM A-A

I>
X

Figura 4·a - Ãreas máximas e mínimas aplicando o grau de
pertinência.

Figura 5·b - Corte realizado em A·A.

A variação da região de intersecção e o respectivo índice de
insatisfação é melhor visualizada quando comparamos a figura
I com a figura 5-b. A figura 1 apresenta a idéia clássica da
maximização de uma decisão nebulosa, resultante de uma série
de funções objetivas e restrições . A figura 5-b apresenta a
versão simplificada unidimensional- da metodologia proposta.
Consiste de vários problemas de otimização para minimizar os
níveis de insatisfação na zona de intersecção a serem
resolvidos simultaneamente.

Figura 4·b • Corte realizado em A·A.

Cabe observar que a função de pertinência tem formato de
tronco de pirâmide, representando urna região "insatisfatória"
onde um conjunto nebuloso é definido em um espaço XY, não
sendo necessariamente simétrica. Os lados do equipamento não
apresentam as mesmas utilidades, sendo que um lado pode
exigir maior espaço para a operação do que outro.

Esta modelagem foi aplicada para o problema de planejamento
do arranjo físico onde diversos equipamentos devem ser
alocados um próximo ao outro. A figura 5-a mostra que as
funções de pertinência de insatisfação de todos os elementos
alocados no espaço disponível se interceptam devido a

'o
Cor t e A- A

Para obter urna solução de compromisso que seja satisfatória
para todos os elementos, com relação a área reservada para
equipamentos ou armazenamento de materiais, a idéia da
metodologia é de se fazer o deslocamento dos elementos, a
partir de uma posição arbitrariamente definida no começo, até a
posição em que os níveis de insatisfação em todas as regiões de
interseção sejam iguais ou pelo menos próximas. Em outras
palavras , reposicionar todos os elementos de modo que os seus
índices de insatisfação com relação a área alocada sejam iguais.

Uma vez defmido os limites do terreno disponível, assim como
os materiais e equipamentos que serão utilizados, o usuário irá
atribuir áreas máximas e mínimas de utilização para cada um
dos itens de materiais e equipamentos. A partir destes
contornos das áreas máximas e mínimas, são obtidas suas
correspondentes funções de pertinência de insatisfação.

Neste estudo inicial, adotaremos uma abordagem simplificada,
onde o problema bidimensional do arranjo físico é reduzido em
um conjunto de problemas unidimensionais. Por exemplo, a .
figura 6-a mostra uma situação intermediária do processo
interativo do planejamento do arranjo físico .
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Figura 6-a - Entrada dos dados do programa.
Figura 7 - Regiões máximas e mínimas necessárias totais

centradas no terreno.

3) A partir do grau de insatisfação global (J.l.;g), é possível
calcular os deslocamentos (dj ) necessários para o ajuste do
equipamentoou material (ver figura 8).

di
<>---

d2---<> d3

Figura 6·b - Corte realizado em YI e os pontos de
intersecção das áreas •

A figura 6-b representa um corte realizado ao longo de Y1 para
analisar os efeitos da variação· do posicionamento dos
elementos na seção do corte, Fazendo-se o corte para as
diversas seções ao longo de X e Y, geramos uma série de
problemas unidimensionais.

Como primeiro passo de desenvolvimento da metodologia,
neste trabalho restringiremos a discussão a seguir na
apresentação do procedimento de solução e um exemplo
simples do problema unidimensional.

3. Algoritmo de Solução
A solução para o problema de otimização do arranjo
unidimensional pode ser obtida através da minimização dos
índices de insatisfação nas regiões de intersecção dos
elementos, conforme exposto anteriormente, para chegar a uma
solução de compromisso, que consiste em igualar os níveis de
insatisfação de todas as regiões de intersecção.

Para a resolução do problema unidimensional, define-se·um
grau de insatisfação global (Jl;g) para a seção analisada, foi
adotada a seguinte metodologia:

1) Calcula-se a área mínima total e a área máxima total, que
equivalem respectivamente à soma das regiões mínimas
necessárias e regiões máximas necessárias no plano
unidimensional;

2) A origem das áreas equivalentes totais são posicionadas em
uma das extremidades do terreno. Calcula-se o valor do
grau de insatisfação global (f.l;g) que será o ponto de
intersecção da função f(x) com um dos limites do terreno.A
figura 7 mostra urna idéia de como foi realizado o
posicionamento.
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Figura 8 - Deslocamentos aplicados nos equipamentos ou
materiais.

A fim de poder trabalhar com casos mais complexos cuja
função de pertinência de insatisfação não são lineares,
adotamos a solução iterativa que termina quando o
deslocamento de todos os elementos com relação ao :ciclo
anterior for menorque umcritério de convergência.

Para implementar o programa computacional do planejamento
automatizado do arranjo físico, foi utilizada a linguagem de
programação AutoLISP, cuja interface com o AutoCAD
proporciona uma melhor visualização do resultado. Além
disso, permite uma leitura direta e automática das condições de
contorno do problema, representada pela planta baixa e
desenhadas pelo próprio programa de CAD.

4. Discussão de exemplo e resultados
Nesta seção, apresentamos um caso simples de análise
unidimensional com o objetivo de esclarecer o mecanismo da
metodologia proposta neste trabalho para o planejamento do
arranjo físico. Suponha que em urna determinada posição de
um terreno com comprimento X igual a 15m, deseja-se alocar
três elementos cujas dimensões máximas ideais e mínimas
necessáriasde utilização são mostradas.na Tabela 1.

Elemento DimeIisão Dimensão

Máxima Mínima

1 6.65 4.28

2 7.14 4.43

3 5.40 3.28

Tabela I - Dados do problema.

A figura 9 apresenta a disposição inicial dos elementos no
terreno. Como pode ser notado, não é necessário alocar os
elementos exatamente dentro do limite do terreno, pois os
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elementos irão se ajustar de acordo com o nível de satisfação
global calculado.

Figura 9 • Problema original.

A figura 10 apresenta o resultado final da aplicação da
metodologia. Como pode ser notado os elementos foram
dispostos dentro do limite do terreno e o nível de insatisfação
(ou satisfação) da área alocada para todos os elementos são
iguais. Nesta fase do trabalho não foram considerados os
problemas do posicionamento relativo (topologia). Isto poderá
ser implementado futuramente, com base nos diversos métodos
propostos, fazendo a extensão para obter um método
correspondente que lida com variáveis nebulosas. A saída
gráfica foi gerada diretamente do AutoCAD.

Ele Mento 1 EleMento 2 El eMen t o 3

Figura 10 - Resultado final da aplicação da metodologia.

5. Considerações finais
Este trabalho faz parte de um estudo para o desenvolvimento
de uma metodologia para o planejamento automatizado de
canteiro de obras onde, em função das dinâmica do processo da
construção, os equipamentos e materiais sofrem uma
readequação constante de' posicionamento, além de um nível
elevado de incerteza.

A metodologia proposta neste trabalho baseia-se em algumas
idéias do método de áreas mínimas e o conceito de conjunto
nebuloso de "insatisfação" associada às áreas necessárias para
os equipamentos e materiais. Da ' minimização dos níveis de
insatisfação das áreas alocadas chegamos a solução sobre o.
posicionamento ótimo. Como primeiro passo do
desenvolvimento, apresentamos neste trabalho um algoritmo
simples, mas eficiente para ' o problema do arranjo físico
unidimensional. O resultado obtido do estudo unidimensional
comprovaram as idéias básicas da metodologia. Atualmente
está em desenvolvimento o programa para a solução dos
problemas reais, bidimensionais.

A metodologia em desenvolvimento, por enquanto,
desconsidera o problema do posicionamento relativo
(topologia) entre os diversos elementos. .Isto poderá . ser
implementado futuramente, com base nos diversos métodos
propostos para a resolução do problema e fazendo a extensão
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destas para obter um método correspondente que lida com
variáveis nebulosas.
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Resumen: Muchos procesos en las industrias petrolera,
química, de refrigeraci ón, entre otras, requieren de fIujos en
cocorriente de un gas ' y de un líquido , de dos líquidos
inmiscibles , y/o de dos líquidos inmiscibles y un gas fluyendo
en tubos verticales, horizontales o inclinados, siendo un desafío
suentendimiento y análisis para el efectivo diseiío y
mantenimiento de tuberías y equipos. Sin embargo, en la
actualidad, no existen correlaciones ni modelos que permitan
modelar las transiciones de un régimen de flujo a otro sin que
se definan de manera abrupta y tajante , muy distinto a lo que se
observa en la realidad, lo que acarrea frecuentemente
problemas de oscilaciones numéricas y resultados sin
significado físico cuando es necesario simular el
comportamiento de un flujo bifásico en tuberías. En este
trabajo se usa los principios de la Teoría de Lógica Difusa para
describir las transiciones entre los distintos patrones de flujo .

Palabras Claves: Patrón de flujo , multifásico, lógica difusa,
método.

Abstract: Many industrial processes require the concurrent
flow ·of multiphase mixtures of Iiquid-gas, liquid-liquid, or
even liquid-gas-solid (i.e.: oil, water, gas, and sand in the
petroleum industry , water and solids in the food industry, and
water and steam in the power industry) in horizontal , vertical,
ar inclined ducts or arrays of ducts. To-date, mechanistic
rnathematícal models capable of describing such flows do not
exist, making the analysis and design of equipment a difficult
challenge, and having to resort to experimental data whose
applicability is often questionable and an approximation at
best. In particular, the character of the flow itself can vary
within the system, and the empirical tools used to predict flow
regime transition assume that lhe transition is abrupt and
instantaneous. This abrupt assumption is not only unrealistic
but it is lhe source numerical oscilIations and instabilities when
the flow ís being simulated in lhe computer. In this papel', we
approach lhe modeling of a' multiphase flow system from its
measurable parameters and use fuzzy logic concepts to handle
flow regime transitions in a smooth and continuous fashion , as
it occurs in reality.

Keywords: Flow regime, multiphase, fuzzy logic .
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1 INTRODUCCIÓN
Para flujo en cocorriente de un gas y un líquido de baja a
moderada viscosidad, pueden ser distinguidos un número de
diferentes patrones de flujo, los cuales pueden fluctuar desde el
extremo de burbuja de gas dispersa en una fase líquida
continua con una velocidad deI gas relativamente baja, a gotas
de líquido dispersa en una fase continua de gas. Es importante
seiíalar que tanto para el caso de flujo en tuberías horizontales
como en tuberías verticales, es posible encontrar en una misma
tubería diferentes patrones de flujo (Alves, 1954), (Mandhane y
Aziz , 1974). Los patrones de flujo pueden ser resumidos en un
mapa de flujo, en el cual 'se presentan las características
morfológicas deI arreglo de los componentes y son,
generalmente, el resultado de la recopilación de datos
experimentales . obtenidos a partir de un gran número de
observaciones de dichos patrones. Las transiciones o fronteras
entre un patrón de flujo y otro no están bien definidas, ya que
la distinción entre los mismos tiene una dependencia cualitativa
y varía de observador en observador. De hecho, las fronteras
son arbitrarias porque se basan en lo que el experimentador ve,
y no en los parámetros que caracterizan al flujo tales como
viscosidad y flujo másico (Wallis, 1969).

En la actualidad no existen correlaciones ni modelos generales
que permitan predecir satisfactoriamente las transiciones entre
los distintos patrones de flujo que pueden estar presentes en
tuberías con flujo bifásico, aunque se han publicado
correlaciones para flujos específicos (Simpson et aI., 1987).
Las transiciones de un patrón de flujo a otro se definen de
manera abrupta y tajante , muy distinto a lo que se observa en la
realidad, lo que acarrea frecuentemente problemas de
oscilaciones numéricas y resultados sin significado físico
cuando es necesario simular el comportamiento de un flujo
bifásico en tuberías.

Como una alternativa a lo anteriormente descrito, para el
tratamiento de las transiciones de flujo se propone utilizar la
técnica de lógica difusa (Driankov y Reinfrank, 1993), (Súgeno
y Takagi, 1995), la cual permite el manejo de sistemas no
lineales y de aquellos en los cuales se tieue incert idumbre . Para
ello, se representará la transición que es una función compleja
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mediante la interpolaci6n de funciones lineales, Por lo que es
necesario establecer particiones deI espacio de las variables de
interés (viscosidad, flujo . másico, momentum, caída de
presi6n), y definir regIas de comportamiento de la funci6n a
representar. A partir deI manejo de esta herramienta, se
construirá una funci6n no lineal, incierta y continua, que
permitirá en nuestro caso, que la transici6n entre los patrones
sea de forma continua y suave. Con ello, se podrá determinar,
de una manera más realista lo que ocurre en dicha transici6n.
Finalmente el modelo obtenido será implementado y
convalidado con datos experimentales reportados en la
literatura de sistemas de líquido-vapor de agua aplicados al
estudio de reactores nucleares comerciales (Flecht, 1981).

2 PATRONES DE FLUJO
En , los fiujos bifásicos, los patrones de fiujo deben ser
conocidos de manera de modelar los fen6menos físicos tan
precisamente como sea posible. Para ello se hace necesario
adoptar modelos diferentes para cada tipo de flujo, tal que cada
modelo se ajuste a las descripciones individuales,dei flujo, Sin
embargo, este tratamiento dei problema se hace aún más difícil
debido a la existencia de las zonas de transición entre dos
patrones de flujo y ai pobre conocimiento físico para describir
estas zonas. Adicionalmente aI carácter aleatorio de cada
configuración de flujo, los fiujos bifásicos no están nunca
completamente desarrollados, por lo que la fase gaseosa puede
expandirse debido a la caída de presi6n a lo largo de la tubería
y permitir una modificaci6n de la estructura deI flujo como una
evolución desde fiujo burbuja a fiujo tapón, lo cual agregaría
mia mayor complejidad a la soluci6n deI problema.

Los parámetros que gobiernan la ocurrencia de una
configuraci6n de flujo dada son numerosos y parece poco
confiable tratar de representar todas las transiciones en un
gráfico bidimensional de flujo. Los patrones de flujo pueden
ser reconocidos mediante la observación deI flujo por sí mismo
o de una fotograffa, o viendo una película (Delhaye, 1978).

EI flujo tap6n está compuesto por una serie de tapones de gas,
siendo la cabeza de los mismos generalmente despuntada,
rnientras que su [mal es plano con una estela de burbujas. Dado
una tasa de fIujo de líquido constante, un incremento de la tasa
de flujo dei gas conduce a un alargamiento y un rompimiento
dei tap6n de gas, desarrollándose un patr6n de flujo hacia flujo
anular en una forma caótica. esta configuración de transición es
lIamada fiujo agitado. EI flujo anular está caracterizado por un
núcleo central de gas cargado con gotas que fluye a una
velocidad mayor que la de la película de líquido que se adhiere
a la pared, Las gotas son arrancadas desde las crestas de las
ondas las cuales se propagan en la superfície de la película de
líquido y difunden en el núcleo de gas pudiendo eventualmente
chocar contra la superficie de la película. Finalmente, si la
temperatura de la pared es suficientemente alta para vaporizar
la película, las.gotas constituirán un flujo neblina.

Los mapas de Hewitt y Roberts (1969) son los más utilizados
para flujos aire-agua y vapor-agua. Taitel y Dulder (1977)
compararon la técnica de Hewitt y Roberts (1969) con otros
métodos, algunos de los cuales fueron desarrollados por Govier
y Aziz (1977) y Oshinowo y Charles (1974). La comparaci6n
reveló muchas discrepancias nosolamente en el aspecto
cuantitativo sino también en la tendencia de las curvas de
transici6n. Esto puede ser fácilmente explicado debido a las
definiciones subjetivas de los patrones de flujo y a la
representaci6n sencilla de algunas transiciones.

.0'
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Figura 2. Mapa de fIujo de Hewitt y Roberts (1969).

En el flujo descendente en cocorriente en tuberías verticales el
eje de la tubería está orientado positivamente en la direcci6n
ascendente y el promedio temporal de flujo volumétrico dei gas
es menor que cero mientras que el de líquido es mayor que
cero. Los mejores estudios sobre los patrones de flujo
cocorriente descendente son de Oshinowo y Charles (1974), los
cuales distinguieron seis diferentes configuraciones de flujo las
cuales son mostradas en la Figura 3.

La estructura de fIujo burbuja descendente es completamente
diferente a la configuraci6n dei flujo burbuja ascendente. En el
último caso, las burbujas están dispersas sobre toda la secci6n
transversal de la tubería mientras que en el flujo de burbuja
.',descendente se acumulan cerca dei eje de la tubería. Cuando la
.velocidad dei fIujo de gas es incrementada y la velocidad deI
flujo de líquido se mantiene constante, las burbujas se
aglomeran en grandes bolsas de gas, donde la parte superior de
estos tapones de gas es en forma de domo mientras que la
extremidad inferior es plana con una zona de burbujas. Este
flujo tap6n es generalmente más estable que en el caso
ascendente. La configuración .anular puede tomar diversas

10 10
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En el flujo ascendente en cocorriente en tuberías verticales el
eje deI tubo está orientado positivamente en la dirección
ascendente y los promedios temporales de los flujos
volumétricos deI gas y deI líquido son mayores que .cero. Los
principales patrones de fiujo encontrados en una tubería
vertical son mostrados en la Figura 1 (Roumy, 1975).

Figura 1. Patrones de fIujo para fIujo ascendente en
cocorriente de un sistema aire-agua en una tubería vertical:
(1) Burbujas independientes, (2) Burbnjas empacadas, (3)
FInjo tapón, (4) FInjo agitado, (5) Finjo anular (Roumy,

1975).

EI flujo de burbuja es ciertamente la configuración más
ampliamente conocida. Lasburbujas son esféricas solamente si
sus diámetros no exceden un milímetro, mientras que, más aliá
de un milímetro, su forma es variable (Hewitt y Roberts, 1969).
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formas; para pequenas velocidades de fIujo de gas y de líquido,
una película de líquido fIuye hacia abajo por la pared (fIujo de
película descendente), si la velocidad de fIujo de líquido es
mayor, las burbujas comienzan a entrar a la película (película
de burbuja descendente) y cuando las velocidades de fIujo de
líquido y gas son incrementadas el fIujo agitado aparece y
puede evolucionar a fIujo anular disperso para velocidades muy
altas de fIujo de gas.

numerosas, entre las que se pueden mencionar el modelado de
sistemas (Jang y Sun, 1995), (Guanrong y Weiss, 1995), el
procesamiento de sefiales (pacini y Kosko, 1995), (Torrealba y
Chaves, 1996) y el control de sistemas (Holmablad y
Ostergaard, 1982), entre otras. Debido a la falta de ecuaciones
que perrnitan predecir el cambio de un patr6n de flujo a otro, la
TLD puede resultar apropiada para modelar dichas
transiciones.

EI modelo de Sugeno permite obtener un modelo difuso a partir
de un conjunto de datos de entrada y salida dei sistema. Las
regias difusas en el modelo de Sugeno son de la forma ,

R: Si f(x, es AJ,...,Xkes A0 entonces y=g(xJ, ...,x0

Un Sistema de Lógica Difusa (SLD) que contiene informaci6n
no objetiva; es la representaci6n de un mapeo no !ineal de un
vector de entradas a un valor de salida escalar. Este vector de
entradas puede representar tanto informaci6n gradual como
informaci6n subjetiva e informaci6n imprecisa o incierta. El
manejo eficiente de este tipo de informaci6n que no puede ser
traducida a un modelo matemático clásico es la gran
aplicabilidad que posee el SLD.

Puesto que las transiciones no poseen una representaci6n
universal en términos de una ecuaci6n matemática que sea
funci6n de los parámetros medibles dei fIujo bifásico ,
existiendo correlaciones para sistemas particulares y con
condiciones específicas (Alves, 1954), (Mandhane y Aziz,
1974), (WaIlis, 1969), (Símpson et al., 1987), se hace necesario
expresar en forma clara la dependencia de algunos parámetros
dei fluido tales como fracción volumétrica de gas, densidad,
viscosidad, con el cambio de patrón de fIujo.

La Teoría de Lógica Difusa se presenta como una alternativa
para modelar las transiciones, siendo el método de Sugeno
(Sugeno y Takagi , 1995) el escogido para ello , debido a que
permite generar un modelo cuya respuesta es directamente un
escalar y no un conjunto difuso siendo innecesario la
desfusificaci6n de la salida. El método permite haIlar una
representación difusa de la transición entre cada patrón de fIujo
si se conoce un conjunto de valores de entrada y salida los
cuales son siempre posibles de medir en una tubería.

v. ,··..'o'···.
0 0

o '

• o• c> 'ft
(5) (6)(4)

o o. .
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Figura 3. Patrones de flujo para fiujo descendente en
cocorriente de un sistema aíre-agua en una tubería vertical:
(1) Flujo burbuja, (2) Flujo tapón, (3) Flujo de película

descendente, (4) Flujo de película de burbuja descendente,
(5) Flujo agitado, (6) Flujo anular disperso (Oshinowo y

Charles, 1974).

Oshinowo y Charles (1974) propusieron una mapa (ver Figura
4), la cual fue obtenida a partir de sus propios datos
experimentales de mezclas binarias de aire y diferentes líquidos
fIuyendo en una tubería.

,
10 102

"/ofA

Figura 4. Mapa de flujo de Oshinowo y Charles (1974): (1)
Burbuja, (2) Tap én, (3) Película descendiente, (4) Película
de burbuja descendiente, (5) Agitado, (6) Anular disperso• .

3 MODELADO DE LAS TRANSICIONES

donde

x., ...,Xk son las variables de los antecedentes que
pueden aparecer tanto en el antecedente como en la
consecuencia;

(5)

. ·Cuando el proceso es muy complejo o no se dispone de
informaci6n numérica confiable, no existe un modelo
matemático que des'criba ai problema, pues la informaci6n
disponible es esencialmente de carácte r cualitativo . Este tipo de
informaci6n subjetiva y/o imprecisa dei problema puede venir
dada en forma de regias, conocimiento experto, etc., siendo
éste último no siempre claro y determinístico, sino vago y con
incertidumbre.

Para este tipo de problemas con informaci6n subjetiva puede
utilizarse la Teoría de L6gica Difusa (TLD) creada por Lofti
Zadeh a inicios de los aãos 60 (Zadeh, 1965). Este signific6 la
aparici6n de una nueva y poderosa herramienta para enfrentar
los problemas en situaciones de ímprecisiõn, esencia1mente en
modelos, informaci6n, objetivos, restricciones y acciones de
controI. As í, la TLD permite la integraciõn de conocirniento
experto y" de modelos matemáticos, siendo sus aplicaciones

Ah...,Akson subespacios difusos en los cuales la regia
puede ser aplicada por razonamiento difuso ;

f es una funci6n lógica que relaciona las proposiciones
y los antecedentes;

g es una función de la cual se obtiene el valor de y
siempre y cuando las variables XJ, ,,,,Xk satisfacen los
antecedentes (genera1mentees un polinomio de xJ,...,x0 ;

y es la variable de la consecuencia cuyo valor es
inferido de la regIa.

En un sistema de múltiples regias, para cada regla Ri la variable
yi es calculada a través de la funci õng', es decir,

,)_ i(O, 0)_ i i o i o .-g x1,·..,xk -PO+PIXI + ",+PkXk
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donde Pki son los parámetros de la consecuencia. EI valor de la 4 IDENTIFICACIÓN DEL PATRÓN DE
expresi6n y =yi es calculado por la ecuaci6n FLUJO

(8)

5 RESULTADOS V DISCUSIÓN

(9)

(10)RI :Si es x, y Fr es X2

entonces = Pr+P2 + P3 Fr

Y(P, Fr) = PI+ P2 + P3Fr

La transición entre un patr6n de flujo y otro no tiene una
ecuación que permita representarlo como función de los
parámetros deI sistema . La información sobre la misma viene
dada por curvas que muestran el cambio de patr6n deI fluido
para distintas relaciones las cuales dependen del autor (Alves ,
1954), (Mandhane y Aziz, 1974), (Wallis, 1969) , (Simpson et
al., 1987). Para establecer de una forma clara la identificaci6n
deI patrón de flujo, se utiliza eI método de lógica difusa
propuesto en eI cual permite modelar la transici6n como una
funci6n de y Fr,

En las Figuras 6 se muestran Ias particiones elegidas para el
espacio de P y Fr, las cuales permiten determinar el número de
regias a utilizar en la ident ificación de los patrones de flujo.

donde p, son constantes en cada región deI espacio de fracci6n
volumétrica de gas y deI número de Freud. De esta manera se
pueden construir regIas difusas de la forma:

donde Xi son los parámetros de las premisas y pi son los
parámetros de Ias conclusiones, los cu ales dependen de la
regi6n de y Fr donde se esté operando.

Figura 6. Particiones dei espacio de la fracción volumétrica,
y dei espacio dei número de Freud, Fr.

Las regIas difusas construidas para modelar las transiciones son
mostradas en Ia TabIa 1. Los parámetros de las conclusiones
son calculados de manera de minimizar el errar cuadrático
medio empleando el método propuesto por Sugeno (1995). EI
cálculo de dichos parámetros se obtuvo a través ode la
utilizaci6n de MATLAB (ver Tabla 2).

EI valor final de 'y' inferido de n reglas es dado por el
promedio de todos los yi con los pesos Iy= yil :

r:ly =yil X yi
y=

r:ly =yil

donde Ixf es Ail= J..l. (xf), es decir el grado de pertenencia de

XtO y por simplicidad se asume IRil= I, de esta manera el valor
de la consecuencia queda dado por,

Iy =yil =J..l.A\ (xd (7)

En forma general, dado un par de puntos (x,y) evaluados en sus
respectivas funciones de pertenencia en cada una de las regIas,
se obtienen los valores de Ia variabIe de Ia conclusi6n z para
cada una de las regIas, así como sus respectivos pesos de
ponderación calculados ocomo el mínimo entre J..l.Ai (x) Y
J..l.Bo(y). Para calcular eI valor de Ia variable de Ia conclusiõn,

I

se calcula eI promedia ponderado de z. Es importante
determinar los parãmetros óptirnos de la consecuencia Po,...,Pk
utilizando un método que permita determinarias de tal forma
que eI error cuadrático medio entre Ia salida deI modelo difuso
y el sistema real , dado un conjunto de datas de entrada y salida,
sea IIÚnimO. A fin de lograr este objetivo se utiliza el método
de mínimos cuadrados.

Al utilizar esta herramienta opara el modelado de las
transiciones, se pueden presentar a las mismas como cambias
suaves y no abruptos tal como es en la realidad. EI modelo
difuso de la transición entre un patrón de flujo y otro está
definido por dos tipos de parámetros :

(i) Parámetros de los antecedentes. Son las particiones deI
espacio de las variables deI sistema, es decir, deI espacio de los
parámetros de interés de los cuales se tiene conocirniento o son
susceptibles de ser medidos. Por ejemplo, densidad,
temperatura , flujo másico por unidad o de área, fracción
volumétrica de gas, tensi6n superficial, número de Freud, etc.

(ii) Parámetros de las conclusiones. Son los coeficientes en
cada regi6n deI espacio de la densidad, la temperatura, el flujo
másico, la fracci6n volumétrica de gas, etc., para cada una de
las regIas difusas escogidas para representar la transición.

Puesto que no existe un método sistemático para la escogencia
de los parámetros de las premisas en el desarrollo de un
modelo difuso, la elecci6n ode las particiones tanto de los
antecedentes como de las conclusiones se debe hacer en base a
conocimiento experto , curvas , etc. Luego de la elecci6n de las
particiones se debe determinar el número de regIas que
representarán el comportamiento del sistema. Los parámetros
de las conclusiones se calculan minimizando el error cuadrático
media empleando el método propuesto por Sugeno (1995)
descrito anteriormente. Los resultados obtenidos deI modelo
deben reproducir el comportamiento deI sistema real.

Para visualizar profundamente la eficiencia dei modelado de
las transiciones se presenta en detalle la forma en que se realiza o
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entre un patrón y otro. Para valores de Fr) en los
alrededores de (0,7; 350) el flujo se encuentra en una transici ón
entre el patrón burbujas y el patrón tapón, para los cuales
existen valores de la función de consecuencia asignados por el
modelo difuso tal como se muestran en la Figura 8.

En eIla se puede apreciar que la transición propuesta por el
modelo ocurre en forma paulatina entre un patrón y otro,
lográndose así representar la misma de forma suave ycontinua
tal como ocurre en la realidad el fenómeno físico en estudio.

Tabla 1. Regias Difusas dei modelo de las transiciones.
RI Si es haja entonces y = +p:ll+
Ri Si es media entonces y = +p:ll+
R j Si es media entonces y = + ptll +

alta y Fr es
baio

Rq Si es media entonces y = +p:ll+p;Fr
alta y Fr es
media

R) Si es media entonces y = + p:ll+
alta y Fr es

alto
RO Si es alta entonces y = +

Tabla 2. Parámetros de las conclusíones obtenidos por el
método de Sugeno.

pOI=0,789 p11=-642 p21=1,544
. p02=0,998 p12=-468 p22=2,644
p03=1,156 p13=-122 p23=-2,364
p04=1,689 pI4=-24 p24=-4,588
p05=1,963 p15=-13 025=-8,687
p06=2,564 p16=-1 p26=-1O,648

sea de forma gradual.
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Resumo Neste trabalho apresentamos a utilização de estruturas
hierárquicas na extração de informação em textos jurídicos
' para um sistema de pesquisa jurisprudencial inteligente. Os
documentos jurídicos são textos estruturados , cujos formatos
são definidos por lei (BUENO, 1999). A abordagem utilizada
serve como base para a construção de arquivos de indexações
de textos, onde a recuperação de informação pode ser feita de
maneira mais eficiente ' Ela foi utilizada no Prudentia
(WEBER-LEE, 1997a), (WEBER-LEE, 1997b), (WEBER-
LEE, 1998) para obtenção das instâncias do índice resultado ·
para a construção de casos representativos de acórdãos.

Palavras Chaves: Extração de Informação, Recuperação de
Informação, Raciocínio Baseado em Casos.

Abstract: This work presents an information extraction model
for legal texts. Legal documents represent structured texts
which format are defined by law (BUENO, 1999). Therefore,
our model uses hierarchical structures for information
extraction. . This approach allows to construct indexes which
results in efficient information retrieval for legal texts. Our
model was used to construct significant cases for juridical
agreements in the Prudentia system (WEBER-LEE, 1997a),
(WEBER-LEE, 1997b). (WEBER-LEE. 1998).

Keywords: . Information Extraction, Information Retrieval,
Case Based Reasoning.

1 INTRODUÇÃO
Um parâmetro que indica o crescimento da quantidade de
informação científica disponível é o número .de publicações
científicas (WADDINGTON, 1979). As primeiras publicações
científicas surgiram em 1665. Eram apenas duas: urna inglesa• .
The Philosophical Transactions, e uma francesa . Journal des
Sçavants. Em 1938. calculava-se em 33.000 este número; em
1960 em 50.000. Apesar de todo este volume de informação ser
colocado à disposição das pessoas, ninguém tem acesso à toda
ela. Com o advento da Internet , a quantidade de informações
disponíveis tem crescido de forma exponencial. A Internet é
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uma rede de centenas de milhares de redes. o que leva a
milhões de computadores espalhados pelo mundo. Ela permite
ter acesso a um volume cada vez maior de informações.
Através dela pode-se acessar catálogos de bibliotecas por todo
o planeta. O número de computadores conectados à Internet
cresce cada vez mais. Laquey traz os seguintes dados em
(LAQUEY, 1994), com dados até janeiro de 1991:

1981: 213

1989: 80.000,

' 1990 (Outubro): 313.000

1991(Janeiro): 727.000

800000
700000
600000
500000
400000VI-----
300000
200000
100000

..
1981 1989 1990 1991

Figura 1 • Número de Computadores conectados à Internet
de 1981 a 1991

Devido à existência desta grande quantidade de informações. e
não ser possível se ter acesso à toda ela, pode ocorrer o
fenômeno da redescoberta, que é o fato de alguém redescobrir
alguma coisa que já havia sido descoberta anteriormente mas
que não recebeu a divulgação necessária ou não atingiu um
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número grande suficiente de pesquisadores, pois o universo das
informações está muito grande. A pessoa que redescobriu um
fato não sabia, por não ter acesso à todas as informações, que o
fato já havia sido descoberto.

2 A NECESSIDADEDE INFORMAÇÕES
Os processos de tomada de decisão necessitam de informações.
Mas, a quantidade muito grande de informações disponíveis
acaba criando um problema para quem delas precisa: como
manusear e recuperar as informações realmente necessárias
dentre todo o conjunto disponível? É preciso um tratamento
adequado dessas informações: procedimentos, formalismos de
representação e recuperação serão necessários. A manipulação
manual de informações textuais se configurará numa tarefa
difícil e demorada. Dentro da área jurídica, por exemplo,
advogados gastam dias no estudo da jurisprudência para
estabelecer a defesa de seus clientes, na busca de documentos
que os auxiliem nesta defesa.

A Inteligência Artificial tem desenvolvido técnicas-que podem
permitir o tratamento de grandes volumes de informações,
como alternativa ao tratamento manual dos mesmos:
algoritmos genéticos, redes neurais, lógica difusa, aprendizado
de máquina, dentre outros, vem auxiliar na busca,
representação, aquisição e recuperação de informações.

3 EXTRAÇÃODE INFORMAÇÃO
A extração de. informação é uma tarefa que suma importância
ria recuperação de informação. -Uma das áreas em que a
extração de informação participa é na recuperação de '
informação em sistemas baseados em casos. Aplicações
recentes tem sido desenvolvidas na área do Direito, onde
necessidades de respostas mais rápidas por parte dos juízes e
advogados está atribuindo uma importância relativa à
Inteligência Artificial no mundo jurídico.

4 AS FONTES DO DIREITO
Quando um especialista na área do Direito se vê com muitas
dúvidas frente a um caso em sua área, ele busca auxílio às
fontes do Direito para sair do dilema em que se encontra.
Como em outras áreas da atividade humana, também na área
jurídica ocorrem mudanças que afetam as pessoas envolvidas
com a mesma. O que pode parecer normal hoje, poderá parecer
completamente absurdo ou insensato em alguns anos. A
necessidade de atualização de profissionais na área jurídica se
faz necessário, porém, esta necessidade esbarrará num ponto
incontestável: a quantidade de informação é tão grande que o
tempo de busca e recuperação de informações demanda muito
trabalho. A experiência dota os profissionais de pontos de vista
distintos sobre determinados temas. 'Um sistema que permita ao
profissional de direito, tanto para a busca de informação na
falta dela, corno para reforçar pontos de' vista, de forma
automática, será uma excepcional ferramenta de trabalho. .

Sistemas de acesso à banco de dados tem usado técnicas de
casamento de padrões (patern matching), onde a busca é feita
por estruturas conhecida'>. Estas estruturas são estáticas. Se tais
estruturas forem definidas em função de relacionamentos entre
seus objetos constituintes, dota-se elas de um certo dinamismo
(que na realidade seria um aumento considerável de estruturas
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estáticas!). Estas estruturas organizadas hierarquicamente vão
permitir aumentar a complexidade do sistema .

5 ESTRUTURAS HIERÁQUICAS
Uma estrutura hierárquica é constituída por níveis. Isto, porém.
não significa que os elementos de um nível tenha ' mais
responsabilidade ou seja mais importante que os elementos de
um nível inferior, e sim que estes elementos são constituídos
por relações de elementos de níveis inferiores e tem
características distintas destes. A decomposição de cada parte
de um processo em unidades compostas organizadas por níveis,
tem um limite determinado de forma arbitrária . A escolha do
nível de unidades elementares para o processo será
determinado pelo contexto e objetivo deste processo.

Os elementos de um nível n de uma estrutura são constituídos
por cabeça, .elemento iniciador ou centróide e corpo . Cabeça
de um elemento de ordem n é o elemento que torna-se o
principal componente do nível de uma estrutura hierárquica a
partir de um salto qualitativo ocorrido 'entre dois níveis
consecutivos. Corpo é o conjunto dos demais componentes. Os
elementos de um nível n de uma estrutura hierárquica que
possui o centróide estão relacionados com ele. As relações
entre os elementos de uma estrutura hierárquica dependem do
caráter e da posição relativa dos mesmos . O caráter é uma
característica individual de um elemento de um nível da
estrutura hierárquica que o discrimina em relação aos demais
elementos do mesmo nível. As relações que se estabelecem em
determinado nível da estrutura são mais simples nos níveis
mais baixos, tornando-se mais complexos à medida que se sobe
na hierarquia. A posição relativa é uma metáfora espacial que
depende do observador. Por convenção vamos denominar as
posições relativas de direita e esquerda. Como todo elemento
de uma estrutura hierárquica (com exceção dos primeiros
níveis) está relacionado com o elemento denominado de
cabeça da estrutura, dizemos que todo elemento de uma
estrutura hierárquica está à esquerda ou à direita da cabeça da
estrutura. É claro que se poderia adotar outra metáfora com
outras posições relativas. Poderíamos, por exemplo, adotar uma
organização em duas dimensões; em três dimensões, etc. O
nível da descrição desses relacionamentos seria cada vez mais
complexo. Portanto, a metáfora que adotamos é a mais simples,
com apenas uma dimensão.

6 CONCEITOS
"Compreender" é, em geral, buscar por padrões, "entendendo-
se por padrão qualquer interrelação observável de fenômenos
e/ou conceito." (WILSON, 1985, p. 23). Um sistema conceitual
é o produto resultante do processo de reconhecimento de
padrões. O sistema conceitual vai consistir de: objetos,
atributos, relações, quantidades, etc.

A definição de um conceito dentro de um sistema conceitual
consistirá em estabelecer uma estrutura de tipos de objetos e a .
relação entre eles. Os tipos de objetos serão diferenciados em
função de seus atributos e as relações entre esses atributos.
Será preciso, é claro, estabelecer os conceitos primitivos pois
como os conceitos são definidos também em função de outros
conceitos (por exemplo, atributos também são conceitos),
exigir que "todo conceito deveria ser definido antes de ser
usado, é redondamente absurdo." (BUNGE, 1973, p. 18).
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As relações que determinamos para este trabalho, utilizando a
metáfora espacial são: membrojda, primeiro elemento,
sucessor, predecessor, na_esquerda_de, na_direita_de e
ultimo_elemento. Criamos um conjunto de regras de produção
para estabelecer tais relações. A estrutura é representada pelos
seus componentes numa lista .

Relação membradai A relação membro_da é estabelecida
entre um elemento X qualquer e a estrutura E. Ela será
verdadeira quando o elemento for componente da estrutura , e
falso em caso contrário.

Relação primeiro elemenun A relação primeiro_elemento é
estabelecida entre um determinado elemento X e os demais
elementos da estrutura E quando tal elemento for o primeiro
elemento da estrutura.

Relação sucessor: A relação sucessor é estabelecida entre um
elemento Y qualquer e seu sucessor X (próximo elemento à
direita) de uma estrutura E.

Relação predecessor: A relação predecessor é estabelecida
entre um elemento Y qualquer da estrutura E e seu predecessor.

Relação na_esquerda_de: A relação na-esquerdajde se
estabelece entre um elemento X qualquer da estrutura E com
todos os demais elementos da estrutura que estão à esquerda de
X.

Exemplos:

No exemplo dado, foram identificadas três primitivas:
conceder, pedido e negação. O conceito determinado foi
denegado.

Relação na_direita_de: A relação na-direitajde é estabelecida
entre um elemento X qualquer da estrutura E com todos os
demais elementos da estrutura que estão à sua direita.

Relação »ltimoelemento: A relação ultimo_elemento é
estabelecida entre um determinado elemento X e os demais
elementos da estrutur a E quando tal elemento for o último
elemento da estrutura .

As definições das estruturas , tanto primitivas com de conceitos
são denominadas structJ. As chamadas para determinar quais
as definições nas listas obtidas a partir das sentenças são feitas
com struct.

7 A OBTENÇÃO DOS RESULTADOS DOS
ACÓRDÃOS

cordaR(10.251,$RCORDRH, eRPri .eira Câllilra cridnal, por votação vnâni.e,
denegar a ordenS).

A figura 4 mostra uma lista da subestrutura dos acórdãos
relativa aos resultados dos mesmos acórdãos, que para realizar
o teste foram extraídos manualmente.

daA(1D.2lM,$ACllRDAH, eRPrillfira câllilra Crbinal, por votação vnâni.e,
, denegar a ordenS).

!acordaO(1D.23_,$ACORDAH, eA pri.e$ira CâRara Crininal, por votação vnâni.e,
i denegar a ardeR ). "»
i:acordaR(10.236,$ACORORH, eA Prbeira Câ.ara Crininal, por votação vnânille, '/;

conceder a ordeRpara anular o processo a partir da decisão H
de pronúncia, inclusive, e deterdnar qve outra seja

l. proFerida$) . (\
h

lacordaA(1D.231,$ACORDAH, en Pri.eira CâRara Crillinal, por votação unâni.e, n
denegar a ordenS).

j
jacordaA(1D.1I3,$ACORDAH, eR Segunda Cânara Crillinal, por votação unânilW, 9:
j conceder a ordeR para anular o processo a partir de fls. _1, ',f,
.. exclusive$).

cordaA(10.2_1,$RCORDAH, eAPrilll!ira Câllilra Crininal, à unanbidade, julgar
prejudicado o pedido$). VI

'!(

.,
Figura 2 • Exemplo de uma Estrutura para o conceito

concedido

Como exemplo de conceitos utilizando estruturas hierárquicas
complexas vamos estabelecer alguns conceitos, tais como
concedido e denegado. Com as estruturas definidas vamos
elaborar um processo que identifique num conjunto de
acórdãos as instâncias do índice resultado para um sistema
inteligente de pesquisa jurisprudencial.

.....to..;.;

Figura 3 • Exemplo de uma Estrutura para o conceito
denegado

Duas definições para os conceitos concedido e denegado , em
Prolog, são as seguintes :
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Figura 4 - Subestruturas dos acórdãos que contém os
resultados

Construímos um procedimento para extrair da relação da
Figura 4 os resultados relativos a cada acórdão. Os resultados
obtidos na extração foram gravados no arquivo saída .pro.

-l : ':eX'." ,I:..•. _ _ ,--....__,_p ."'._.,., ,.__ _ .. n _

8 CONCLUSÃO.
A abordagem da Engenharia do Conhecimento utilizando
estruturas hierárquicas complexas no desenvolvimento de
sistemas inteligentes pareee promissor (tal abordagem já tem
sido utilizada de forma dissimulada em outras técnicas), tendo
em vista a extração automática de informações de textos para a
construção de casos representativos desses textos. O frame é
uma espécie de estrutura hieráquica. A sociedade de agentes
proposta por Mi nsky é organizada em níveis, onde cada
agente é auxiliado por outros agentes que por sua vez são
auxiliados por outros agentes: cada tarefa complexa é
subdividida em tarefas mais simples, que por sua vez são
subdivididas em outras tarefas mais simples (cada tarefa é na
realidade um processo). As tarefas mais simples possíveis vão
se organizando de maneira estruturada na composição de
tarefas mais complexas, até que a tarefa a que se destina o
sistema seja realizada.

Uma aplicação possível é em Data Mining, especificamente no
pré-processamento de bases de dados para gerar representações
convenientes para serem utilizadas pelos algoritmos de
mineração de dados .
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ABSTRACT
In this work, it is proposed an engineering

solution, using the artificial neural networks theory,
to a very common problem at mobile telephony
medium. The RF levei mapping problem is shortly
described and some considerations about its
resolution are taken into account.

First, the growing boom of artificial
intelligence real applications is showed and some
architectures of neural networks are described. Then,
it is derived a solution to the above problem and the
steps needed to reach accurate and reliable results
are described.

The results obtained with real field data from
Telemig Celular Company from Brazil are showed
and an final analysis is made, with enhancing
proposes to the presented solution.

KEYWORDS
Artificial Intelligence, Artificial Neural Networks,
Automation, Mobile telephony.

RESUMO
Neste trabalho, é proposta uma solução de

engenharia que utiliza a teoria das redes neurais
artificiais para um problema muito comum na área
de telefonia celular. O problema de mapeamento de
nível dos sinais RF nas áreas de cobertura da rede
móvel celular é brevemente descrito, e são feitas
algumas considerações sobre a sua solução.

Inicialmente, é mostrado o grande aumento
de aplicações reais de inteligência artificial na
engenharia de um modo geral. São descritas algumas
arquiteturas de redes neurais artificiais (RNAs).
Depois, é derivada uma solução para o problema em
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questão, e são descritos os passos necessanos à
obtenção de resultados precisos e confiáveis.

São mostrados os resultados obtidos com
dados de campo reais da Telemig Celular e é feita
uma análise final com propostas de melhoria da
solução encontrada.

PALAVRAS CHAVES
Inteligência Artificial, Redes Neurais Artificiais ,
Automação, Telefonia Móvel Celular.

1 iNTRODUÇÃO
A telefonia celular móvel se baseia na

transmissão da voz por ondas de rádio-freqüência
(RF), geradas pelas ERBs (estações rádio-base) da
operadora e recebidas nos aparelhos celulares
(estações móveis) dos clientes, e ondas geradas
pelos aparelhos e recebidas pelas ERBs. O termo
celular reflete a área de atuação de cada ERB, já que
os sinais de rádio emitidos perfazem uma célula em
volta da estação. A soma de todas as células do
sistema de telefonia compõe a área de cobertura do
serviço.

Freqüentemente, uma operadora de telefonia
móvel celular necessita de mapear os níveis de sinal
RF gerados pelas ERBs em sua área de cobertura, de
forma a proporcionar um serviço de qualidade ao
usuário e evitar problemas de ruído, interferências e
áreas com baixo nível de cobertura (comumente
chamadas de "sombras", nas quais podem ocorrer
cortes e / ou interrupções em uma ligação em curso) .
Este processo se mostra trabalhoso e impreciso, já
que é necessária a medição em campo dos sinais
existentes e todo um trabalho de organização,
processamento e cruzamento dos dados adquiridos
para se obter o mapeamento de uma dada região na
área de cobertura. Além disto, as muitas limitações
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do equipamento utilizado e do próprio processo de
medição tornam este mapeamento problemático do
ponto de vista operacional , especialmente quando se
precisa analisar o comportamento do sistema em
grandes áreas.

Este trabalho propõe e implementa uma
solução para o ·problema de mapeamento de sinais
RF de telefonia celular, através da utilização de
redes neurais com função de ativação de base radial.
Esta arquitetura de redes neurais possui um
embasamento teórico preciso e bem estabelecido, já
que foi inspirada não por paradigmas biológicos mas
por modelos matemáticos para aproximação de
funções e ajuste de superfícies n-dimensionais
[Broomhead & Lowe, 1988, Poggio & Girosi, 1990].

Ultimamente, tem crescido de forma
acentuada o número de aplicações de inteligência
artificial em geral. Em particular na área de
engenharia, nas aplicações onde os métodos
convencionais não se aplicam ou não fornecem
resultados satisfatórios, a utilização de soluções
alternativas através de várias ferramentas do campo
da inteligência artificial tem se mostrado bastante
útil. Paradigmas como redes neurais, lógica difusa,
algoritmos genéticos e teoria do caos, entre outros,
têm sido utilizados com sucesso para resolver uma
grande classe de problemas. É extensa e
multidisciplinar a bibliografia existente que reporta
esta tendência.

Especificamente falando de redes neurais, é
comum se encontrar aplicações na área de controle
de processos [Narendra & Parthasarathy, 1990, Nie
& Linkens, 1995, Jang et alli, 1997], onde uma rede
é normalmente utilizada como ferramenta de
modelamento não paramétrico de um sistema
dinâmico, na área de processamento de imagens e
sinais [Hopfield & Tank, 1985, Mousavi &
Schalkoff, 1994], quando se tenta encontrar soluções
sub-ótimas em tempo limitado para problemas
formulados como otimizações irrestritas, e na área
de aproximação de funções [Hornik et alli, 1989,
White, 1990], na tentativa de se obter resultados
aceitáveis na presença de dados imprecisos ou mal
condicionados, o que impossibilitaria a utilização
das técnicas convencionais .

Este artigo foi organizado como descrito a
seguir. A seção 2 tenta descrever o problema de
mapeamento de sinais RF e a seção 3 mostra
brevemente algumas arquiteturas de redes neurais
comumente utilizadas para o fim de aproximação de
funções. A seção 4 propõe uma solução para o
problema e mostra alguns resultados obtidos. Na
seção 5, finalmente, são analisados os resultados e
propostas outras formas de se solucionar o problema
e se obter melhores resultados.
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2 MAPEAMENTO DE SINAIS RF DE
TELEFONIA MÓVEL CELULAR
A operação de mapeamento de níveis RF em

uma região da área de cobertura de uma operadora
de telefonia celular é realizada em duas etapas
distintas, a etapa de medição e a etapa de
processamento dos dados adquiridos . Como
qualquer outro processo de medição, este processo
requer equipamentos precisos que garantam a
minimização de erros de medida e rejeição de ruídos
espúrios, promovendo um mapeamento confiável e
determinístico.

O maior problema encontrado na etapa de
medição, na verdade, não se refere à qualidade do
equipamento em si, mas ao processo de medição
adotado. Este processo é realizado como descrito a
seguir. Com o equipamento de medição digital
instalado no interior de um veículo, a medição é
realizada a intervalos de amostragem fixos pré-
definidos, enquanto o veículo se desloca de forma
aleatória pelas ruas ou vias existentes na área de
onde se quer levantar o mapa de nível RF da
cobertura. Obviamente, a velocidade e a direção do
veículo são variáveis aleatoriamente modificadas,
segundo as condições de tráfego e direcionamento
do fluxo de trânsito no momento de aquisição dos
dados. Resulta que os dados não são igualmente
espaçados com respeito ao posicionamento
geográfico e não representam de forma simétrica a
região delimitada para medição. Além disso, nas
áreas onde não existem vias de acesso adequado ao
veículo de medição (como o interior de quarteirões,
áreas de parques, lâminas d'água, fazendas, grandes
construções, etc.) não existem dados, o que
prejudica o processamento dos dados medidos . A
figura 1, a seguir, mostra um diagrama de medição
típico, obtido a partir de dados reais da Telemig
Celular, operadora de telefonia celular móvel de
quase todo o estado de Minas Gerais. Os círculos
mostram os pontos geográficos onde foi feita
efetivamente a medição, enquanto a área total do
gráfico corresponde à região onde se deseja o
mapeamento.

.

Figura 1 : Mapa de medições de sinal RF em uma
região no estado de MG (fonte: Telemig Celular)
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Como foi acima descr ito "e observado na
figura I , o conjunto de dados obtido na etapa de
medição é incompleto e mal condicionado. Estas
características praticamente impossibilitam a
utilização de algum método oriundo "da teoria
convencional de aproximação (como urna regressão
múltipla ou urna interpolação polinomial, por
exemplo) para a obtenção de urna superfície que
represente de maneira aceitável a configuração de "
sinais RF existente na região medida. Pretende-se,
então , derivar um método alternativo que atenda às
restrições impostas pelo processo de medição e que,
ainda assim, forneça resultados aceitáveis para o
problema descrito .

3 REDES NEURAIS PARA
APROXIMAÇÃO E
INTERPOLAÇÃO
As redes neurais artificiais (RNAs) têm sido

"estudadas e utilizadas a mais de cinqüenta anos
desde que foi reportada a primeira aplicação por
McCulloch e Pitts, no final da década de 40. Uma "
das classes mais citadas na literatura aIlID. é a classe
de redes que trata de problemas de modelamento de
sistemas que possuem entrada e saída de dados.
Neste tipo de problema, as redes utilizadas devem
possuir parâmetros ajust áveis de forma a aproximar
o mapeamento existente nos conjuntos de dados de
entrada e saída do sistema em questão. Este ajuste
normalmente é realizado de maneira supervisionada,
através da utilização de um algoritmo de treinamento
que encontra iterativamente um conjunto de
parâmetros adequado ao mapeamento desejado.

Assim, estas redes utilizam em sua maioria o
conceito fundamental do modelo simplificado de
neurônio de RHW [Rummelhart et alli, 1986]
proposto na década de 80. Este modelo , mostrado na
figura 2, consiste de entradas conectadas através de
parâmetros de ponderação (chamados "pesos" das
conexões) e somadas em um elemento centralizador
não-linear, que implementa uma função adequada
dos valores de entrada.

3.1 Redes Multicamadas de
Alimentação Positiva "(Redes
MLP) :
Uma rede MLP (do termo em inglês Multi-

Layer Perceptron) possui uma arquitetura geral
como a mostrada na figura 3, a seguir, onde todas as
saídas de neurônio de uma dada camada se conectam
a todos os neurônios da camada seguinte, através de
um dado peso. Nesta figura , cada quadrado
representa um neurônio de RHW como definido na
figura 2. O número de neurônios da camada de
entrada corresponde sempre ao tamanho do "vetor de
entrada X, o mesmo acontecendo com a camada e
saída com relação ao vetor de saída Y.

k=O k=1 k=2

•Xl Y1
X YX2 Y2 .

Xn Ym

Figura 3 : Arquitetura geral de uma rede MLP

O algoritmo de treinamento mais comum
utilizado para o ajuste dos parâmetros da rede aos
conjuntos de dados de E / S de treinamento é
conhecido como "Aprendizado por retropropagação
do erro" (ou simplesmente errar backpropagation).
A sua utilização é tão comum que as redes MLP são
freqüentemente referenciadas na literatura por "redes
backpropagation". A origem deste algoritmo
remonta à histórica "Regra Delta" para "treinamento
de neurônios lineares simples , proposta por Widrow
em 1962. A bibliografia sobre a sua derivação,
aspectos de convergência e limitações é vasta
[Rummelhart et alli, 1986, Zurada, 1992, etc.], não
sendo tratada neste trabalho.

Finalmente, as funções de ativação mais
utilizadas em redes do"tipo MLP são a sigm6ide,

. r-----lil-:f=- y=g(u)

1
g(x) =1 -x+e

a tangente hiperbólica

g(x) = tanh( )
e a identidade,

(1)

(2)

Figura 2 : Modelo de Neurônio de RHW

409

g(x)=x
de acordo com a aplicação específica.

(3)



40. SBAI- Simpósio Brasileiro de Automação Intel igente, São Paulo, SP, 08-10 de Setembro de 1999

3.2 Redes de Alimentação Positiva
com Função de Ativação de
Base Radial (Redes RBF) :
Uma rede RBF (do termo em inglês Radial

Basis Function) possui basicamente a mesma
estrutura apresentada por 'uma rede MLP de três
camadas, à exceção das funções de ativação que são
definidas a priori para as camadas interna e de saída,
no caso RBF. Assim, a função de ativação de saída
será sempre a identidade, e a função de ativação da
camada interna será sempre do tipo gaussiana, ou
seja, da forma:

g (x ) = exp[llx -m112]20'2 (4)

Este tipo de função de ativação implementa o
que é comumente chamado de um campo receptivo
para um dado neurônio. O nível de ativação em um
neurônio deste tipo é máximo quando a entrada x é
igual ao centro m do campo receptivo do neurônio.
Esta arquitetura é mostrada ' na figura 4, a seguir,
onde cada quadrado representa um neurônio com a
respectiva função de ativação representada em seu
interior.

Figura 4 : Arquitetura em três camadas de uma
rede RBF

Quando é usado um neurônio para 'cada vetor
de entrada do conjunto de treinamento, diz-se que a
rede resultante realiza .uma. interpolação destes
pontos. Isto significa que o erro na saída será nulo
para qualquer entrada igual a um dos pontos do
conjunto de treinamento . Por outro lado, uma rede
estará realizando uma aproximação da função
geradora do conjunto de treinamento se o número de
neurônios for menor ou maior-que o número de
pontos deste conjunto .

A capacidade ' de aproximação e de
interpolação de uma rede RBF pode ser grandemente
aumentada através de ajustes adequados nos centros
e no formato dos campos receptivos dos neurônios
que a compõem. Vários algoritmos de aprendizado
foram propostos e implementados neste sentido, de
forma a identificar os parâmetros ótimos para um
dado conjunto de treinamento. Maiores informações
sobre tais algoritmos podem ser encontrados em
[Moody & Darken, 1989].
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4 IMPLEMENTAÇÃO E
RESULTADOS
A seguir, são mostrados e discutidos alguns

resultados obtidos através de simulações, em
computador, das arquiteturas mostradas na seção
anterior. Para a sua implementação , foi utilizada a
biblioteca de redes neurais do software Matlab ®
versão 5.0, da Mathworks Inc. Em todas as
simulações, foi utilizado um conjunto de
treinamento composto de aproximadamente 3.000
(três mil) pontos, coletados pela Telemig Celular. O
número de camadas em cada rede foi limitado a três,
e o número de neurônios na camada interna foi
obtido de forma empírica, através da análise do
desempenho de cada rede nas simulações.

Inicialmente, foi utilizada uma arquitetura
MLP com o algoritmo de treinamento
backpropagation convencional. No entanto, o
algoritmo não conseguiu obter bons resultados. O
índice de erro quadrático desejado não pôde ser
alcançado, mesmo depois de várias passagens do
algoritmo pelo conjunto de treinamento dado. A
superfície resultante, quando comparada com os
pontos do conjunto de treinamento, se mostrou
claramente ineficiente. Este resultado ocorreu por
causa da natureza fortemente mal condicionada do
conjunto de dados de treinamento, coletados na
etapa de medição em campo, como foi discutido na
seção 2.

Por outro lado, a arquitetura RBF se mostrou
eficaz para a aproximação dos dados existentes, e
esta afirmação pode ser facilmente verificada através
do gráfico da superfície obtida por uma rede
composta por apenas 10 (dez) neurônio s de base
radial, mostrada na figura 5 a seguir.

É interessante salientar que os resultados
obtidos nesta fase inicial do estudo utilizaram apenas
algoritmos convenc ionais e implementações
simplificadas das arquiteturas descritas na seção 3.
A utilização de algoritmos alternativos para a
inicialização dos parâmetros da rede RBF, baseados
em aspectos heurísticos do conjunto de treinamento
[Moody & Darken, 1989] ou em técnicas de
generalização da rede para se evitar o problema de
mal condicionamento dos dados de entrada [Musavi
et alli, 1992] podem produzir melhoras significativas
nos resultados obtidos.

Por outro lado, do ponto de vista da
modelagem do problema original, uma segunda
etapa deste trabalho propõe a utilização de lógica
difusa como uma técnica auxiliar na obtenção da
superfície de mapeamento desejada. Como se
poderia esperar, a atenuação dos sinais RF não é
completamente uniforme em qualquer tipo de
cenário existente. A Telemig Celular possui
inclusive dados, calculados a partir das medições
feitas em campo, que mostram esta variação de
atenuação dos sinais. A tabela 1, a seguir, lista os
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Figura 5 : Superfície aproximada de níveis de sinal RF, obtida por uma rede RBF (em dBm)

tipos de cenário considerados e as atenuações
correspondentes.

Tabela 1 : Atenuação de sinais RF segundo o
cenário existente na á rea de medição

figura 6 mostra um diagrama esquemático da técnica
aqui proposta, que deve ser implementada na
continuidade deste trabalho.

Dados

Figura 6 : Diagrama em blocos da ferramenta
completa de IA para mapeamento de sinais RF de

telefonia celular móvel

5 .CONCLUSÃO
Foi descrito o problema de mapeamento de

sinais RF nas áreas de cobertura de telefonia móvel
celular, vivenciado atualmente pelas operadoras
telefônicas em geral. Foi feita uma análise do
problema e proposta uma solução de engenharia
baseada no paradigma de redes neurais artificiais.

Na seção 3, foram brevemente descritas
algumas arquiteturas de RNAs adequadas à

nto

ualitalivos Sistema Aju ste
I Difuso -

Dados de 100 Mapeame
Medição RF

Rede Neural pl L
)

Aproximação •

QCENÁlUO Aten uação (dB/dec)

Água (visada livre) - 20,0
Rural - 43,5
Suburbano - 41,3
Urbano - 35,1
Superurbano - 34,6

A idéia básica da técnica a ser desenvolvida é
a utilização de uma máquina de inferência difusa
como uma segunda entrada para a rede neural de
aproximação. Este sistema difuso vai determinar de
maneira qualitativa as correções que devem ser
feitas na superfície obtida pela rede, de acordo com
o tipo de cenário existente, a sua extensão, etc.
Assim, o sistema híbrido resultante vai combinar o
potencial de aproximação e generalização inerente
das redes neurais com a capacidade de
processamento de dados imprecisos dos sistemas
difusos em geral.

Pretende-se, com a implementação desta
técnica, a obtenção de mapeamentos mais precisos e
. condizentes com a realidade medida em campo. A
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resolução do problema de aproximação de funções
de várias variáveis. A ·escolha da arquitetura RBF
utilizada foi mostrada e justificada com base na
natureza dos dados existentes.

Os resultados apresentados são de certa
forma conservadores, do ponto de vista do ajuste
completo ao conjunto de pontos existentes. Por se
tratar de um estágio inicial do estudo e do pouco
tempo gasto para se chegar ao ponto atual, acredita-
se que, com a execução de mais simulações, pode-se
chegar a resultados mais satisfatórios e definitivos
para uma solução adequada do problema de
engenharia existente. A inserção de ferramentas
auxiliares que facilitem os processos de
convergência e inicialização dos parâmetros da rede
de base radial pode ser o próximo passo para se
alcançar a precisão desejada. No entanto, esta etapa
do trabalho está fora dos propósitos deste artigo.

Finalmente, foi feita uma proposta concreta
de melhoria dos resultados obtidos, através da
utilização de lógica difusa para representação
qualitativa do comportamento dos sinais RF nos
pontos onde é .impossivel se fazer medições. Uma
abordagem como esta vai com certeza minimizar as
imprecisões existentes e garantir a obtenção da .
solução desejada.
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Resumo Devido à complexidade da tarefa e as restrições de
tempo de resposta, o controle de robô móvel constitui um
desafio para os projetistas de sistemas apoiados em Inteligência
Artificial. Este trabalho apresenta uma arquitetura de controle
híbrida que combina técnicas e conceitos de Inteligência
Artificial Distribuída e Lógica Paraconsistente Anotada para o
controle de robôs móveis.

Palavras Chaves: Robôs móveis, Multi-agentes, Lógica
Paraconsistente Anotada, Planejamento .

Abstract: In application domains such as the ones found in
mobile robots, the complexity of controI tasks grows
proportionally to the increase on the number and variety of
stimuli brought by the externai world. The mobile robots
architecture described in this work gathering concepts and
tcchniques of Distributed Artificial Intelligence and Annotated
Paraconsistent Logic.

Key Words: Mobile robots, Multi-agent system, Annotated
Paraconsistent Logic, Planning system.

1 INTRODUÇÃO
A associação entre robôs móveis e Inteligência Artificial, foi
feita pela primeira fez, no Instituto de Pesquisa de Stanford no
final dos anos 60, [Nilsson 1969]. Nos dez anos seguintes, não
houve nenhum avanço significativo nesta área. Até que no
início dos anos 80 o Defense Advanced Research Projects
Agency (DARPA), através de seu programa de computação
estratégica iniciou um programa para o estudo e
desenvolvimento de veículos automáticos de pouso.

Desde então, pesquisadores vêem desenvolvendo arquiteturas
para o controle de robôs móveis baseadas em Inteligência
Artificial.

2 ARQUITETURAS PARA O CONTROLE
DE ROBÔS MÓVEIS

As primeiras arquiteturas propostas são baseadas em sistemas
de planejamento e normalmente, possuem quatro módulos
básicos, [Bonasso 1998]:
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a) módulo de controle dos sensores: responsável por coletar
os dados dos diversos sensores do robô;

b) módulo de descrição do mundo: uma vez coletado os
dados dos sensores este módulo os interpreta criando um
modelo do estado atual do mundo;

c) módulo de planejamento: contém o planejador
propriamente dito, que baseado no modelo do estado atual
gera o plano desejado;

d) módulo de controle e execução: responsável por executar
cada uma das ações descritas no plano gerado .

Esta abordagem ficou conhecida como paradigma percepção-
planejamento-ação. Sendo caracterizada por um
processamento centralizado, onde na maioria das vezes uma
única unidade de processamento executava todos os quatro
módulos básicos de forma seqüencial.

A maior limitação desta abordagem é que a tarefa de modelar o
estado atual é complexa e demorada, fazendo com que o ciclo
do execução se torne lento, o que compromete, muitas vezes, a
segurança do robô - um obstáculo, por exemplo, deve ser
identificado em tempo hábil para que o robô possa desviar-se
do mesmo.

Na Segunda metade da década de 80, pela iniciativa de Rodney
Brooks [Brooks 1986], começa a ser definido um novo
paradigma para o controle de robôs. Este ficou conhecido como
paradigma percepção-ação, não havendo planejamento como
nos sistemas pioneiros.

Nesta abordagem, os diversos comportamentos desejados no
robô são modelados e implementados utilizando-se autômatos
finitos. Esses autômatos recebem as informações diretamente
dos sensores e determinam as ações que devam ser tomadas,
Os autômatos são organizados em camadas, onde há uma
hierarquia entre as mesmas. Por exemplo, uma camada é
responsável por desviar de obstáculos, uma segunda por fazer
o robô caminhar na direção de um dado ponto da sala. Este
comportamento irá dominar o anterior , fazendo com que o robô
se desloque até o ponto determinado, mantendo-se a uma
distância segura dos obstáculos.
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Cada camada possui sua própria representação simplificada do
mundo - contendo apenas as informações relevantes para a
camada - , não havendo uma representação global corno no
paradigma anterior. Esta característica permite um
processamento local em cada camada, que não demanda muito
recurso computacional. Nesta abordagem, diferente da anterior,
o processamento pode ser feito de forma paralela.

Seguindo esse paradigma, Brooks e outros pesquisadores
desenvolveram diversos robôs que tiveram sucesso
desempenhando tarefas simples, corno aprender a andar ou a
coletar latas de refrigerante enquanto desvia de pessoas e de
outros obstáculos. Apesar do sucesso obtido, está claro que os
robôs projetados seguindo está abordagem são bastantes
especializados e portanto limitados. A importância de se
combinar as características dos dois paradigmas em urna
mesma arquitetura, foi reconhecida por Chapman e Agre em
[Agre 1987]. Atualmente, para o controle de robôs inteligentes,
procura-se por urna abordagem híbrida onde, o
comportamento reativo próximo dos sensores é orquestrado por
planos gerados por um processador central. Neste novo
paradigma as linhas gerais do comportamento do robô são
dadas por um processador central e são seguidas pelas demais
unidades de processamento do sistema.

Figura 1: Foto do VAGl

3 JUSTIFICATIVA E MOTIVAÇÃO
Foram desenvolvidos pelo Grupo de Automação Inteligente da
Universidade Paulista dois robôs móveis: o VAG-l - Veículo
Autoguiado I - , Figura I e o VAG-2, posteriormente
denominado SOFIA, Figura 2. A arquitetura de controle
desenvolvida para estes robôs segue originalmente o paradigma
de percepção-ação, em urna segunda etapa do projeto a
arquitetura foi modificada se aproximando do paradigma
percepção-planejamento-ação.

O desenvolvimento destes robôs e das arquiteturas de controle
permitiram testar e validar inúmeras técnicas e conceitos
relacionados ao desenvolvimento e ao controle de robôs
móveis. Os resultados obtidos em testes com ambientes
controlados foram satisfatórios. Contudo, em atividades mais
complexas, corno navegar entre dois pontos de um prédio onde
existem vários obstáculos naturais que não podem ser
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previstos, é necessário um número maior de sensores e uma
maior eficiência no processamento dos dados obtidos por estes.

Para superar as limitações dos dois primeiros projetos,
iniciou-se o desenvolvimento de um novo robô dotado de
diversos sensores, entre eles: contato, infra -vermelho, ultra-
som e visão. Para processar os dados coletados por um número
maior de sensores, diferente dos dois primeiros projetos que
contavam com um único microprocessador 80486, este novo
robô possui:

• três microprocessadores 80486, onde são executados a
maior parte das rotinas de controle;

• um microprocessador Pentium, dedicado ao sistema de
visão e

• um microprocessador 8051, que controla os motores e a
maior parte dos sensores.

Para controlar os diversos componentes de "hardware" e
"software" e alcançar os objetivos do projeto, é necessária a
especificação de urna arquitetura de controle híbrida capaz de
planejar as ações do robô, monitorar o mundo a sua volta e
acompanhar a execução do plano, modificando-o e/ou
adaptando-o sempre que necessário.

Finalmente, a arquitetura proposta deve ser capaz de
"encapsular" os programas desenvolvidos, ocultando destes os
mecanismos de cooperação, coordenação e tratamento das
inconsistências, reduzindo-se assim, o esforço necessário para
se fazer a integração destes sistemas. Esta característica é
fundamental quando considera a diversidade de programas
desenvolvidos, bem corno o número de paradigmas e
linguagens utilizadas.
Na tentativa de atender os aspectos citados acima, optou-se por
desenvolver urna arquitetura multi-agente, baseada na
Arquitetura ParaNet [Prado 1996] e [prado 1997b], conforme
é descrito a seguir.

Figura 2: Foto do SOFIA
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4 A ARQUITETURA PROPOSTA
Em domínios de aplicação como o controle de robôs móveis, a
complexidade da tarefa de controle aumenta a medida que
aumentam o número e a variedade de estímulos recebidos do
mundo exterior. Para lidar com esta complexidade e responder
aos estímulos com a velocidade que o domínio de aplicação
impõe, a tarefa de controle não pode ser centralizada
[Durfee 1990]. A descentralização do controle, contudo, não é
fácil de ser implementada. Pois, paradoxalmente, ela pode
levar a um acréscimo no tempo de solução do problema, uma
vez que esta pode comprometer a coerência do processo de
resolução. Na tentativa de evitar este fenômeno a arquitetura
proposta deve determinar:

a) como cada um dos agentes Ira usar seu conhecimento,
planos, objetivos e habilidades, no processo de resolução;

b) como cada agente irá se comportar na presença de
informações imprecisas e inconsistentes;

c) como e quando cada agente irá comunicar aos demais
agentes seus planos, objetivos, habilidades e crenças e

d) como cada agente irá representar internamente as
informações recebidas dos demais agentes e suas crenças
nestas informações.

Para alcançar esses objetivos, a arquitetura proposta combina
técnicas de Inteligência Artificial Distribuída [Prado 1997a] e
de Lógica Paraconsistente Anotada [da Costa 1991a] e
[da Costa 1991b].

4.1 Inteligência Artificial Distribuída
Unindo conceitos de Inteligência Artificial e de Processamento
Distribuído, a Inteligência Artificial Distribuida - que
abrevia-se doravante por IAD -, tem corno propósito estudar
e desenvolver técnicas que permitam a interação entre
entidades inteligentes.

Nos sistemas de IAD os agentes formam urna rede, onde cada
um possui apenas urna visão local do problema que está sendo
resolvido. Em urna abordagem tradicional de Processamento
Distribuído, é necessário uma intensa troca de mensagens entre
os nós da rede, na tentativa de suprir os mesmos com as
informações necessárias ao processamento e ao controle local
de cada nó. Corno resultado desta comunicação tem-se urna
queda na performance de todo o sistema e um alto nível de
sincronismo no processamento dos agentes.

Urna forma de se reduzir a taxa de comunicação e o
sincronismo entre os agentes, é aceitar que os mesmos
produzam resultados parciais incompletos, incorretos ou,
ainda, inconsistentes e/ou paracompletos com os resultados
parciais gerados pelos demais.

Este tipo de processamento requer urna arquitetura para
resolução de problemas, que permita a cooperação entre os
agentes, de tal forma que os resultados parciais de cada agente
possam ser revisados e evoluídos a partir das informações
obtidas durante a interação com os demais agentes.
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Ao longo das duas últimas décadas, foram propostas
arquiteturas de IAD para os mais diferentes usos, desde a
integração de sinais até aplicações industriais diversas.

o que pode ser notado, contudo, é que o fenômeno da
inconsistência não é tratado de forma direta em tais
arquiteturas. Na maioria delas, durante o processo de resolução
são considerados, apenas, os dados mais recentes,
desconsiderando os mais antigos - independentemente da
origem desses - que poderiam levar a inconsistência. Desta
forma, apesar de sua importância, o fenômeno da
inconsistência, é um campo de pesquisa que permanece pouco
explorado dentro da Inteligência Artificial Distribuída
[Malheiro 1994].

o que contribui para esta situação, é que o fenômeno da
inconsistência e/ou paracompleteza não pode ser tratado, pelo
menos diretamente, por meio da lógica clássica, na qual a
maioria dos sistemas estão baseados. Para tratar diretamente
tais inconsistências e/ou paracompletezas, têm-se que lançar
mão de lógicas alternativas da clássica. Neste trabalho é
empregada urna lógica paraconsistente anotada no tratamento
das inconsistências do sistema.

4.2 Lógicas Paraconsistentes,
Paracompletas e Não-Aléticas

Seja T urna teoria dedutiva fundada sobre urna lógica L, e
suponha-se que a linguagem de Te de L contenha um símbolo
para a negação; se houver mais de uma negação, urna delas
deve ser escolhida, pelas suas características corno a negação
da lógica em apreço. A teoria T diz-se inconsistente se ela
possuir teoremas contraditórios, isto é, um é a negação do
outro, neste caso, sendo A e -, A tais teoremas, deriva-se
normalmente em Tuma contradição, isto é, urna expressão da
forma A v -.A ; caso contrário, Tdiz-se consistente.

A teoria T diz-se trivial se todas as fórmulas de L - ou todas
as fórmulas fechadas de L - forem teoremas de T, ou seja,
dito informalmente, se tudo o que puder ser expresso na
linguagem de T puder ser provado em T; em hipótese
contrária, T diz-se não-trivial. Na maioria dos sistemas
lógicos usuais, a presença em T de urna contradição trivializa
tal teoria. Esse fato tira todo o interesse desta teoria, urna vez
que, corno qualquer preposição pode ser provada em T, torna-
se impossível distinguir a preposição verdadeira e a preposição
falsa.

A lógica Paraconsistente permite que urna teoria seja
inconsistente, sem que ocorra o fenômeno da trivialidade.
Desta forma, urna lógica L chama-se Paraconsistente se puder
servir de base para teorias inconsistentes mas não-triviais.

4.3 A Arquitetura ParaNet
Combinando-se os princípios e as técnicas de Inteligência
Artificial Distribuída, juntamente com os poderosos recursos
oferecidos pela Lógica Paraconsistente Anotada, através das
técnicas Programação Lógica Paraconsistente [Blair 1987],
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[Blair 1988} e [Subrahmanian 1987J, foi especificada e
implementada a Arquitetura ParaNet., que tem como principais
características:

o a capacidade de tratar, de forma natural e direta , o
fenômeno da paraconsistência que pode ocorrer durante o
processo de cooperação entre os agentes e

• o baixo acoplamento entre os agentes que compõem o
sistema.

Desta forma , os agentes que compõem 3 arquitetura
apresentada, durante o processo de resolução de um dado
problema são capazes de executar a maioria de suas tarefas
independentemente, mas através da cooperação com os demais
membros da rede podem obter uma maior eficiência em seu
funcionamento

Com o objetivo de se ocultar dos sistemas computacionais já
existentes os mecanismos de cooperação, coordenação e
tratamento das inconsistências, adotou-se no projeto da
arquitetura ParaNet um modelo semelhante a da ARCHüN,
[Roda 1990]. Nesta arquitetura, cada agente é composto por
duas camadas, Figura 3:

• A camada da aplicação, os programas que estão nesta
camada não possuem os conhecimentos e os recursos
computacionais necessários para cooperar com outros
agentes. A função desta camada é fornecer ao agente os
resultados necessários para que este possa cumprir com
suas tarefas. Durante o processo de resolução de um
determinado problema, são utilizados basicamente dados e
conhecimentos locais , quando estes não são suficientes, a
camada da aplicação solicita à camad a de cooperação as
informações necessárias para que ele cumpra sua tarefa.

• A camada de cooperação é responsável por coordenar as
interações deste agente com os demais agentes da rede.
Quando a camada da aplicação não possuí os recursos
necessários para executar uma dada tarefa, cabe à camada
de cooperação a função de localizar e obter junto aos
demais agentes da rede estes recursos.

Figura 3: Camadas da Arquitetura ParaNet.

R.d .
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Este modelo permite que os agentes sejam construídos
utilizando os sistemas computacionais já existentes, de tal
forma que as únicas modificações necessárias em tais sistemas
estão restritas a algumas de suas rotinas de entrada e saída para
que estas possam a ser feitas através da interface com a
camada de cooperação.

4.4 A Linguagem Paralog
Na tentativa de tornar natural o tratamento do fenômeno da
inconsistência, parte do módulo de cooperação da arquitetura
Paranet foi desenvolvido utilizando-se a linguagem de
programação lógica Paralog [Prado 1996].

Por estar baseada na Lógica Paraconsistente Anotada
[Blair 1988], na linguagem Paralog, todo predicado p vem
acompanhado de uma anotação 11, na seguinte forma :

p:J.1

Onde J.l pertence a um reticulado 'to Nos exemplos que sequem
é utilizado o reticulado finito 't = < 1'tI,::; >, mostrado na
Figura 4, onde 't = {.l, t , r, lt, Ir, T} . Os elementos do
reticulado representam, respectivamente: indefinido , verdade,
fa lso, quase verdadeiro, quase falso e sobre definido ou
inconsistente.

Figura 4: Reticulado de seis.

O fato de todo predicado ser anotado, é uma característica
muito importante da linguagem, pois muitas vezes o
programador deseja representar suas crenças e não verdades
absolutas. Ele pode, por exemplo, escrever certas cláusulas
porque acredita que elas sejam verdadeiras e não que elas
sejam obrigatoriamente verdadeiras. Ao se analisar o exemplo
a seguir, intuitivamente, pode-se presumir - com um certo
grau de crença - que Gustavo é o progenitor de Fernando,
uma vez que é sabido que Gustavo é casado com Ana e que
esta é progenitora de Fernando.
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homem(gustavo): t.
homem(fernando) : t.
mulher(luiza) : t.
mulher(ana) : t.
mulher(bruna) : t.
casadó(luiza,jose) : t.
casado(ana,gustavo) : t;
progenitor(carlos,maria) : t,
progenitor(maria,gustavo) : t,
progenitor(ana,femando): t. -

É possível generalizar este raciocínio através da seguinte
cláusula Paralog:

progenitor(X;V) : It <--
progenltor(Z,V) : t &
casado(X,Z) : t.

a) A Camada de Comportamento: formada pelos agentes
responsáveis por tomar as decisões de alto nível na tentativa
de atingir os objetivos estipulados pelo usuário . Esta camada
gera um plano de alto nível que é refinado e executado pelos
agentes da camada imediatamente abaixo;

b) Camada de Habilidade: os agentes desta camada
fornecem um conjunto de rotinas (capacidades e/ou
habilidades) para executar .as tarefa especificadas no plano
gerado pela camada de comportamento. Os agentes desta
camada não tem acesso aos objetivos globais do robô, se
preocupando apenas com as tarefas individuais específicas no
plano, tais agentes possuem, também, um visão parcial da
representação do mundo . Algumas tarefas típicas dos agentes
desta camada são: navegar em uma sala, navegar em um
corredor, desviar de um obstáculo, encontrar uma porta, etc.

Figura 5: Camadas da Arquitetura Proposta

HABILIDADE

COMPORTAMENTO1 1

1_ _ -----11
Outra importante característica do Prolog Paraconsistente é que
seu motor de inferência não trata a negação como a
"impossibilidade de prova", ou seja, ele não segue o princípio
do mundo fechado. Dada uma consultaMa um programa P, se
não for possível provar M a partir de P, o motor de inferência
retornará a crença * - desconhecido - para M e não o valor
falso como ocorre com o Prolog padrão .

Quando consultado, o motor de inferência associa à cláusula
progenitor(carlos,maria) uma crença maior que a associada
à cláusula progenitor(gustavo,fernando) - conforme o
reticulado 't, It < t - indicando uma crença maior na
paternidade de Carlos do que na de Gustavo.

Quando necessário, o grau de crença f deverá ser associado a
um cláusula de forma explícita, pelo programador. Por
exemplo, a regra "um homem não é uma mulher" pode ser
assim definida: .

homem(X) : f <--
mulher(X) : t.

4.5 Uma Arquitetura em Camadas
Dentro do propósito de se desenvolver uma arquitetura híbrida,
para o controle de robôs móveis , onde os paradigmas
percepção-planejamento-ação e percepção-ação são
combinados. As tarefas de monitoramento e interpretação dos
dados dos sensores, planejamento e controle das atividades do
robô, são divididas entre diversos agentes, definidos seguindo
a arquitetura ParaNet, sendo que, cada agente é especializado
em uma ou mais atividades.

Estes agentes, dependendo de sua especialidade, são divididos
em três comunidades interligadas. Na maior parte da vezes a
troca de informação é restrita a agentes que desenvolvem
tarefas. complementarese pertencem a mesma comunidade.
Desta forma , o conceito fie comunidade evita uma sobrecarga
de comunicação na rede que interliga os agentes.

Esta divisão em comunidades, leva a uma divisão lógica da
arqnitetura, apresentando três camadas de controle, Figura 5
- uma para cada comunidade - descritas a seguir:

J REATIVA I
ir ir

[ Motores] [ Sensores )
c) Camada Reativa: os agentes desta camada são
responsáveis por controlar os atuadores e receber os sinais dos
sensores, fazendo um pré-processamento destes sinais , na
tentativa de 'identificar situações críticas onde a segurança do
robô é ameaçada . Sensores cujo processamento é complexo,
como o sensor de visão, são processados por agentes da
camada anterior. .

Para obter uma descrição mais natural - e, portanto, mais fiel.
- do mundo, os agentes da arquitetura proposta utilizam para
a descrição e · a . manipulação do mundo urna lógica não
cl ássica, a Lógica Paraconsistente Anotada. Como resultado os
agentes desenvolvidos são capazes de funcionar mesmo na
presença de informações incorretas, incompletas e
contraditórias. Está característica simplifica a tarefa de
modelagem do mundo, uma vez que não é necessário eliminar
as inconsistências, oriundas dos dados coletadospelos
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sensores , o que reduz consideravelmente o tempo de cada ciclo
de execução do sistema.

o uso de Lógica Paraconsistente Anotada na tarefa de
planejamento é demostrado em [Prado 1995] e [Prado 1996].

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS
o desenvolvimento da arquitetura de controle do SOFIA
mostrou a viabilidade e as vantagens de se empregar a Lógica
Paraconsistente Anotada no desenvolvimento de,planejadores.
O objetivodeste projeto é dar continuidade a pesquisa que vem
sendo desenvolvida pelo Grupo de Automação Inteligente da
Universidade Paulista, tendo como propós ito a especificação e
'o desenvolvimento de uma nova arqui tetura de controle para
robôs móveis, baseada em Lógica Paraconsistente Anotada e
em Inteligência Artificial Distribuída, que combine os
paradigmas de percepção-ação e percepção-planejamento-
ação . '
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Resumo: Este artigo analisa o uso de uma arquitetura Neuro-
Fuzzy para geração de Regras Fuzzy no contexto de Sistemas
Baseados em Conhecimento (SBC). As regras são geradas de
forma automática, à partir de um conjunto de dados sobre casos
específicos, sem a participação direta de um especialista. O
objetivo é investigar o comportamento de uma arquitetura
híbrida aplicada a fase de Aquisição de Conhecimento (AC).
Após uma apresentação resumida do estágio atual dos Sistemas
Especialistas (SEs) e da definição do algoritmo de aprendizado
da arquitetura Neuro-Puzzy para Classificação de Dados
(NEFClass), é .introduzido o processo de geração de regras
proposto .

Palavras-Chave: Neuro-Fuzzy, NEFClass, Conjuntos Fuzzy,
Redes Neurais, Aquisição de Conhecimento.

Abstract: This paper analyses the use of a Neuro-Fuzzy
architecture to creat Fuzzy Rules into a Knowledge Based
System context, The rules are created automatically, starting
from a data set about specifics cases, without requering a direct
expert participation. Its main goal is to study the behavior of a
hibrid architecture applyed to the Knowledge Acquisition fase.
After a brief presentation of the current ES application domains
and of the NEFCLass learning algorithm, the proposed rule
generation process is describcd.

Keywords: Neuro-Fuzzy, . NEFClass, Fuzzy Sets, Neural
Networks , Knowledge Acquisition.

1 INTRODUÇÃO
A construção de SEs pode ser agilizada por meio da integração
e desenvolvimento de métodos híbridos e eficientes na AC.
Nos últimos anos, os trabalhos de pesquisas têm enfocado
desde as técnicas manuais de si: até as automáticas, que
constituem o Aprendizado de Máquina (AM) [5J, passando '
pelas chamadas técnicas semi-automáticas que se destinam a
auxiliar o especialista na tarefa de Representação de
Conheciinento (RC).

A evolução das pesquisas em AM tem ocorrido,
independentemente, sob diferentes paradigmas tais como:
Simbólico [6], Neural ou Conexionista [9], Genético (10] e
outros. Recentemente, notam-se tentativas de aproximações
. dessas áreas, pelo desenvolvimento de técnicas híbridas de
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aprendizado, que exploram e combinam ' vantagens desses
paradigmas.

Existem diversas formas de se combinar os paradigmas Neural,
Simbólico e Fuzzy. A combinação destes paradigmas resultam
em modelos que proporcionam a utilização de um enorme
universo de soluções para os mais variados problemas
computacionais. A idéia básica deste artigo é utilizar a
arquitetura NEFClass [8] para gerar uma base de Regras Fuzzy
em um Sistema Especialista (SE). Esta base será gerada à partir
da utilização de dados extraídos de um agente ativo (mundo
real).

. Com a utilização de uma base de dados, é perfeitamente
possível gerar regras de produção (se . . . então) utilizando a
arquitetura NEFClass. Estas regras possuem em sua estrutura
valores Jinguísticos, interpretados por Conjuntos Fuzzy.

O presente trabalho é fruto do projeto IPAC - Integração de
Paradigmas Simbólico, Fuzzy e Neural na Aquisição de
Conhecimento, foi iniciado em janeiro de 1997, apoiado pelo
ProTem-CC - Programa Temático em Ciência da Computação,
fase 3. O objetivo deste projeto é estudar e desenvolver
métodos de Aquisição de Conhecimento nas abordagens
Simbólica, Neural e Fuzzy, buscando fundamentalmente o
balanceamento das vantagens pela fusão dos paradigmas
[2,12].

Este artigo mostra na Seção 2, uma visão geral da utilização e
AC para um SE. Na Seção 3 é apresentada a definição da
arquitetura NEFClass e na Seção 4, a geração de Regras Fuzzy,
a partir da arquitetura NEFClass. Na Seção 5 é apresentado um
estudo de caso. E por fim, na Seção 6, concluímos o artigo.

2 SISTEMASESPECIALISTAS
Os SEs constituem-se em sistemas computacionais que
procuram desempenhar as atividades de um especialista
humano por meio da utilização de conhecimento armazenado.
Este conhecimento permite a especialização do indivíduo. Para
um SE, a apresentação do conhecimento é um fator crucial na
sua criação [11].

Atualmente, os SEs são utilizados em larga escala em vários
domínios de aplicações. A Tabela I, a seguir, ilustra o
percentual dos trabalhos submetidos, em relação aos domínios



De acordo com [8], as arquiteturas Neuro-Fuzzy combinam os
paradigmas Fuzzy e Neural em modelos cooperativos
(Sistemas Fuzzy e Redes Neurais sendo considerados como
entidades separadas, porém trabalhando em conjunto) ou,
modelos híbridos (Sistemas Fuzzy e Redes Neurais sendo
considerados como entidades conjuntas, formando uma nova
arquitetura).

de aplicação, coletados no III Congresso Mundial de SEs
realizado na Korea em 1996 [13]. .

Para desempenhar o papel de um especialista é necessário que
o sistema possua um grande conhecimento sobre o domínio em
questão. Um dos grandes problemas .na área de SEs é
justamente adquirir tal conhecimento.

Segundo [3], o processo de AC corresponde a todos os
mecanismos aplicados para se adquirir conhecimentos e aplicá-
los na modelagem de um domínio de conhecimento. Pode-se
dizer também que, AC é o processo que visa obter toda
informação . necessária à construção de uma Base de
Conhecimento (BC) para um SE. Existem duas formas de AC:
manual e automática. .

•

3

Utilização de arquiteturas Neuro-Fuzzy para gerar a BC de
um SE. Esta técnica utiliza o conceito de Redes Neurais e
Conjuntos Fuzzy para a obtenção de conhecimento.

DEFINiÇÃO DA ARQUITETURA NEURO-
FUZZV PARA CLASSIFICAÇÃO DE
DADOS - NEFCLASS

Figura 1 ., Fuzzy Perceptron

A arquitetura NEFClass se encaixa no paradigma híbrido e é
utilizada para determinar a classe ou categoria de um dado
padrão de entrada . A arquitetura NEFClass é baseada no
Fuzzy Perceptron [8] (Figura 1) que, por sua vez, herda todas
as características de uma Rede Neural do tipo Perceptron
Multicamadas [9]. O Fuzzy Perceptron é considerado uma
abstração para a definição de novas arquiteturas Neuro-Fuzzy,

De acordo com a Figura 1, o Fuzzy Perceptron possui 3
camadas (entrada, regras e saída) e pesos ou, links, modelados
com valores Lingufsticos e representados por Conjuntos Fuzzy.
A entrada dos dados na rede ocorre por meio de valores
linguísticos.

A camada de saída possui uma função responsável pela
"desfuzzyficação" (transformação de um Conjunto Fuzzy em
um número real [4,7]) dos dados. Esta função é aplicada aos
Conjuntos Fuzzy resultantes dos neurônios desta camada.

As Unidades de Processamento ou Neurônios Fuzzy,
responsáveis pela propagação dos dados na rede, podem ser
.visualizadas na Figura 2.

0)c:> Unidadesde
Proccsssmento

r;; ouNeur6nioFuzzy0.)
p=Pesos: ValoresLinguCstic:os -ConjuntosFu7.zy

Domínio de Aplicação % Utilização

Negócios 41%

Medicina 21%

Extração de Energia 13%

Telecomunicações ' 5%

Governo 5%

Agricultura 4%

Transporte 4%

Leis 3%

No método manual de AC, . o especialista humano ou o
engenheiro do conhecimento é responsável por gerar regras
para a BC de um SE. .

"AC explícito 011 manual é a apreensão do conhecimento de
algum especialista humano por meio de sessões de AC
(entrevistas por exemplo)."

o método para AC manual pode ser ilustrado por meio da
definição em [3]:

Tabela 1: Utilização de SE nos mais variados domínios

Uma outra forma de AC que vem sendo atualmentepesquisada
no universo da Inteligência Artificial (IA), é a AC automática.

Esta forma de AC permite extrair conhecimento de dados sobre
o problema, quando estes estão 'disponíveis, o que vem a ser .
uma fonte de conhecimento alternativa, além do especialista
humano.

Dentre as técnicas de AC automáticas, destacam-se as que
utilizam diversos conceitos ou paradigmas de forma híbrida
para a AC . Entre tais técnicas encontram-se:

• Utilização de Algoritmos Genéticos para gerar a BC de um
SE. Nesta técnica são utilizados os métodos de evolução,
seleção, crossover, mutação e ranking para a obtenção de
conhecimento [13].

Nesta representação Xi e Wi são Conjuntos Fuzzy notados por
A == {gl/ ei + g2 / e2 + g3/ e3 + . .. + g. / e.}, onde e,
representa o elemento do conjunto.e gi representa o grau de

• SE Multimídia: SEs que possuem todos os conceitos da
Multimídia na construção de suas interfaces (AC e
usuário) [13].

2-11'2
}'=min(max(xI 11' IJ. max(x] W])•.h. max(xn wnJJ
y= max(mia(xI wIJ.min (.t] 11' ] ). .. . . min (xn wnJJ

Figura 2 - Formas de propagação
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pertinência do elemento do conjunto [4]. Os operadores de min
e max trabalham sobre os graus de pertinência dos Conjuntos
Fuzzy. Na Figura 2, verifica-se a presença de 2 formas de
propagação, cuja escolha entre uma delas, fica a critério da
adequação do problema a ser solucionado.

A arquitetura NEFClass possui um método, ou algoritmo, de
aprendizado que gera regras do tipo:

Se x, é A j e Xl é A l e X3 é A3 e . . . e Xn é An então o padrão que
possui os atributos xj, Xl, X3 • • . Xn pertencem a classe i,

tal que A j • • • An são Conjuntos Fuzzy. Estas regras são
utilizadas para a classificação dos padrões de entrada [8].

Dada uma tarefa para aprendizado L = {(Pb tj), . . . ,(Pg, tg) }
de g padrões, cada um consistindo num padrão de entrada P E .

9tN (9t números reais) e num padrão de classificação ti E
{O,l}m. O método de aprendizado responsável pela criação de
k unidades de regras para a classificação é dividido em 2 fases:
Pré-processamento das . informações, e Algoritmo de
aprendizado.

• Pré-processamento das informações:

1. Defina a quantidade de Conjuntos Fuzzy ou valores
linguísticos que serão utilizados nas regras de
classificação. Este valor é armazenado na variável Q. Por
exemplo, caso Q seja igual a 3, os Conjuntos Fuzzy ou
valores linguísticos a serem representados nas regras
podem ser pequeno, médio e grande;

2. Defina o número máximo de regras a serem criadas (kmaJ) ;

3. Dado Q, divida o domínio da função triangular
(representada genericamente abaixo) para cada atributo Pi
E P presente em L (vide Figura 3).

x-a se XE [a,h)
h-a
c-xJ.l(x)= -- se XE [h,c]
c-h

o caso contrário
onde a, b e c são parâmetros da função.

:DOC
Valor Inicial Valor Final
doAtributo doAtributo

Figura 3 - Divisão do domínio da função triangular

• Algoritmo de aprendizado

1. Para cada par(pl , ti) E L faça:

• Para cada Conjunto Fuzzy ou valor linguístico
representado por Q faça: .
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• Processe os atributos dos padrões de entrada p j E
P em J.L ){x), onde j indicao valor linguístico da
função a ser processada, na Figura 3, j ={I, 2, 3 }
para os valores Iinguísticos pequeno, médio e
grande respectivamente;

• Selecione o maior valor encontrado no
processamento de J.L j(x);

• Caso não exista nenhuma conexão entre a camada
de entrada e a camada de regras .com o valor
linguístico encontrado no item anterior; e se o
número de unidades de regras for menor que
kmax ; então crie uma nova unidade de regra
conectando-a na unidade de entrada e na unidade
de saídaCI se ti = 1.

2. Repita o passo I até k < kma.t ou até ocorrer o esgotamento
de padrões p a serem processados.

Após o processamento do método de aprendizado, é feita a
atualização dos parâmetros a, b e c da função triangular
utilizando um método semelhante ao Algoritmo
Backpropagation do modelo MLP. Primeiramente é calculado
o erro:

e=d-y

onde e representa o erro, d é a saída desejada e y a saída
obtida. Tal saída, é calculada por meio de um processo de
"desfuzzyficaç ão" dos Conjuntos Fuzzy obtidos na camada de
saída.

Obtido o valor do erro são atualizados os parâmetros a, b e c da
função triangular tal que:

AC5 t =C5t +71·e

onde O; representa os parâmetros, t = {a, b, c} e TI representa a
taxa de aprendizado previamente definida .

4 UTILIZANDO A ARQUITETURA
NEFCLASS PARA OBTENÇÃO DE UMA
BASE DE CONHECIMENTO

Obter uma BC para um SE, utilizando a arquitetura NEFClass,
requer a combinação entre os paradigmas Conexionista (Redes
Neurais), Simbólico (SE) e Fuzzy (Teoria dos Conjuntos
Fuzzy). .

Uma das principais dificuldades na elaboração de um SE é a
AC para representação de um domínio específico. Visando
contribuir para a solução deste problema é proposta a
utilização da arquitetura NEFClass, onde identifica-se tal
conhecimento.

A BC do SE proposto irá possuir regras se .. . então, conforme
visto na Seção 3. Para obtenção destas regras foi utilizada a
arquitetura NEFClass. Tal arquitetura 'gera uma BC contendo
regras para · classificação de dados. A principal idéia
relacionada para a utilização da arquitetura NEFClass está
intimamente ligada ao componente de interface de AC de um
SE. Este componente, utiliza na maioria das vezes regras
geradas · por um especialista humano, . Com a utilização da
arquitetura NEFClass, as regras foram geradas por um modelo
cognitivo-fuzzy.



CPf=P+M*K

P= /clPip

• Valor Linguístico pequeno:

e Pip é m ENTÃO rápido
e Pip é m ENTÃO rápido
e Pip é p ENTÃO rápido
e Pip é g ENTÃO rápido
ePipép ENTÃOlimto
e Pip é g ENTÃO lento
e Pip é g ENTÃO lento
. e Pip é p ENTÃO lento

cMépeKépeRép
eMépeKépeRép
eMépeKépeRép
eMépeKépeRép
eMépeKépeRég
eMépeKépeRép
eMépeKépeRém
eMépeKépeRég

ePép
ePép
ePép
ePép
ePém
ePép
ePép
ePép

Tabela 3: Regras geradas pela arquitetura NEFClaSs

p=pequeno
m=médio
g=grande

• Caso T seja maior ou igual a 166 MHz, a arquitetura é
considerada rápida.

Foi determinado neste estudo de caso a presença de 3 valores
linguísticos para o processamento do algoritmo de aprendizado,
pequeno , médio e grande.

A quantidade de regras a serem geradas pela arquitetura foi
estipulada em 8.

Aplicando o algoritmo de aprendizado definido na Seção 4, as
regras geradas utilizando a arquitetura Neuro-Fuzzy para
Classificação de Dados podem ser visualizadas na Tabela 3.

A classificação dos padrões de arquiteturas de computadores
em rápida ou lenta, é feita pelo seguintes critérios:

• Caso T seja menor que 166 MHz, a arquitetura é
considerada lenta.

SElcép
SElcém
SElcép
SElcém
SElcép
SElcég
SElcém
SElcép

Gerada a BC, (Tabela 3), as funções de pertinência para os
valores linguísticos pequeno, médio e grande são baseadas na
função genérica definida na Seção 4. Tais funções são
ilustradas abaixo:

Fuzzyficaç!
dosDado.

Os dados de entrada do SE são números reais. O componente
responsável pela Interface com o Usuário é utilizado na
"fuzzyficação" (aplicação de uma função de pertinência a um
conjunto binário ou a um número real) destes dados. Após este
processo, o controle do sistema vai para a Máquina de
Inferência, que opera sobre a base de conhecimento. A BC
fornecerá as saídas para os dados de entrada, que atingirão
novamente o componente de Interface com o Usuário. A Figura
4, especifica . graficamente o SE utilizando a arquitetura
NEFClass para a obtenção de sua BC.

Figura 4 - SE utilizando o NEFClass para obtenção da BC

Na Figura 4 são verificados os 4 componentes de um SE,
Máquina de Inferência, Base de Conhecimento, Interface de
Aquisição, Interface do Usuário. A arquitetura :NEFClass
presente no módulo de AC, é responsável pela geração de
regras para alimentação da BC.

5 ESTUDO DE CASO
Nesta seção será apresentado um estudo de caso utilizando a
arquitetura Neuro-Fuzzy para Classificação de Dados para AC.
O domínio utilizado será a classificação das arquiteturas de
diversos computadores.

A base de dados utilizada neste estudo é de domínio público.
Os atributos desta base estão ilustrados na Tabela 2: .

Atributo Descrição

lc Quantidade de intruções

P Número de ciclos para decodificar e executar uma
instrução

M Número de referências a memória RAM

K Razão entre processador e memória (unidade
representada em nanosegundos)

R Tempo de ciclo para execução completa da
instrução (unidade representada em nanosegundos)

Pip Número de unidades de Pipeline
Tabela 2 - Identíflcação dos atnbutos

Nesta base de dados, existe o atributo Cl, onde este é
responsável pela classificação dasmáquinas em rápidas ou
lentas. .

1 se XE [a,b)

c-x se XE [b,c]
/l(x)= c-b

o caso contrário
• Valor Linguístico médio: função definida na Seção 4

• Valor Linguístico grande:

x-a se XE [a,b)
b-a

/l(x) = 1 se XE [b,c]

o caso contrário
O atributo Cl é baseado no tempo de clock (T). A obtenção de
T é dada pelas seguintes equações [15]:

T=/c * CP/ *R
Os parâmetros a, b e c para cada função de pertinência em cada
atributo estão representados na Tabela 4.

422



40. SBAI - Simpósio Bras ileiro de Automação Inteligente, São Paulo. SP, 08-10 de Setembro de 1999

Com isso, o sistema está pronto para a interação com o usuário.
Supõe-se, então, que a entrada de dados para o sistema seja:

neste exemplo específico, confirma o resultado obtido com a
base de regras.

lc =15; P =7,5; M =1; K = 1; R =0.9; Pip =2
o modelo neste momento realiza o processo de fuzzyifcação
por meio das funções de pertinências definidas anteriormente
(vide Tabela 5).

6 CONCLUSÃO
Os métodos automáticos de AC têm evoluído muito nos
últimos anos.

PequeM Médio Grande

A b c a b c a . b c

lc 10 44,37 60 10 44,37 60 22,25 44,37 60

P 1.67 22,51 43,35 1,67 22,51 43,35 25,83 38,22 60

M I 9,66 16,36 6,25 Il,5 16,75 11,5 16,75 22

K I 7,77 13,46 5,75 10,5 15,25 10,5 15,25 20

R 0.01 0,29 0,55 0,01 0,45 0,9 0,25 0,53 0,9

Pip I 3,81 6 I 3.81 6 I 3,81 6

Tabela 4: Parâmetros das funções de pertinência

Este trabalho investigou a utilização de uma arquitetura Neuro-
Fuzzy para Classificação de Dados, no processo de AC para
construção de SEs.

A arquitetura citada baseia-se no Fuzzy Perceptron, herdando
assim as características encontradas no Perceptron de
Multicamadas. O Fuzzy Perceptron é considerado como um
modelo genérico para o desenvolvimento de novas arquiteturas
Neuro-Fuzzy. A NEFClass é uma especialização do Fuzzy
Perceptron. Verifica-se que o seu método de aprendizado é
responsável pela geração das regras e adequação dos
parâmetros das funções de pertinência utilizadas nos Conjuntos
Fuzzy.

Foi possível observar, por meio do estudo realizado, que a
aplicação de tal arquitetura para construção de Regras Fuzzy é
potencialmente viável em qualquer domínio do conhecimento.
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[1]

Seguindo o método referido, é obtido, para esse conjunto de
regras osDOF (grau de disparo) para regras:

Tabela 5: Graus de pertinência por entradas

Supondo que a Máquina de Inferência utilizada aplica o
método de Mamdarni [14] no processamento das regras, sendo
que o threshold (limite mínimo) para o disparo foi estipulado
em 0,2:

DOF(RJ) = DOF(Rz) =DOF(R3) =DOF(R4) = O

DOF(Rs)= 0,27

DOF(Rs) == 1

Assim as regras Rs e Rs:
SElcép ePém eMépeKépeRég ePipép ENTÃOlento
SElcép cPép eMépeKépcRég ePipép ENTÃOl ento

estão habilitadas, sendo que as duas levam à classificação da
arquitetura representada pelo padrão de entrada na classe
"lenta". .

Dados de Entrada Grau de Pertinência

Atributo Valor Pequeno Médio Grande
.,

OIc 15 1 0,14

P 7.5 1 0,27 O

M 1 1 O O

K 1 1 O O

R 0,9 O O 1

Pip 2 1 0,45 0,45

Aplicando as fórmulas para o cálculo de T defmida no início
deste estudo de caso verifica-se que T = 101,25MHZ. O que
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ASIGNACIÓN ÓPTIMA DE FUNCIONES DE MEMBRESíA EN SISTEMAS DE
CONTROl DIFUSO
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Departamento de Procesos y Sistemas, Universidad Sim6n Bolivar, Apartado Postal 89000, Caracas, Venezuela E-mail:

pteppa@usb.ve

Resumen La asignación de funciones de membresía es un
asunto crucial en el diseno de controladores difusos. En el -
presente trabajo se resuelve el problema en cuestión de una
manera novedosa; a 'ese fin, se transforma un problema de
control óptimo en otro de optimizaci6n paramétrica donde los
parámetros que intervienen definen los conjuntos difusos en el
sistema de control, la técnica permite sintonizar los mismos, a
través de la minirnizaci6n fuera de !inea de un funcional
vinculado ai comportamiento dei sistema, utilizando para ese
propósito el algoritmo -annealing simulado adaptativo (ASA),
se asume en todo momento que la base de regias dei
controlador es- fija (invariable) y se dispone de un modelo
lineal en variables de estado para la planta o proceso a
controlar.

Palabras claves Conjuntos difusos, funci6n de membresía,
control õptimo, optimizaci6n paramétrica, annealing simulado
adaptativo .

Abstract The membership function assignrnent is an
important topic in fuzzy controller designoIn this paper , such a
problem, is resolved, in a new way, by iransforming an optimal
control problem, into a parameters optimization one, where the
parameters are defined by the membership functions of the
control system. The technique allows modify them, by lhe ofi-
line minimization of a Performance Measure, using for this
purpose an Adaptive Simulated AnneaJing algorithm. It's
considered the case where the rule base and a linear state-
variable modei of the plant already existo

Keywords Fuzzy sets , membership function, optimal control,
parameter optimízation, adaptive simulated annealing.

1 INTRODUCCIÓN
Un controlador difuso esta basado en el conocimiento que un
experto posee sobre .el proceso a controlar, por 10 que su
disefío requiere de una alta dosis de heurística; abora bien,
adicionalmente al conocimiento deI proceso es vital determinar
el efecto de las funciones de -membresía en el desempeno dei
controlador. Sin embargo, hasta el presente no se conoce un
procedimiento sistemático para el disefio de un controlador
difuso. Aún más, en los momentos actuales no existe un
procedimiento de optimizaci6n general para la determinaci6n
de las funciones de membresía de conjuntos difusos que sea
apropiado para cada sistema, por tal razón, la mayoría de los
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ejemplos de sistemas de control difuso, están desviados de su
desempeno 6ptimo. Esta coyuntura obliga a dar respuestas al
problema de optimización de conjuntos difusos (asignaci6n de
funciones de membresía) en sistemas de control, pues resulta
impostergable proponer una metodología que erradique la
asignaci6n ali hoc de funciones de membresía

EI trabajo -actual consigue una formulaci6n precisa dei
problema, para eso convierte un problema de control 6ptimo
en otro de optimizaci6n paramétrica. donde los parámetros que
intervienen son los que definen la forma de los conjuntos
difusos a la entrada y salida dei controlador. En todo momento
se asume que se dispone de la base de regias deI controlador
difuso y de un modelo matemático lineal en variables de estado
de la planta o proceso a controlar.

EI artículo esta organizado de la siguiente manera:
inicialmente, se formula el problema general de control 6ptimo
(POCO) para un sistema genérico perteneciente a la clase
lineal, escalar e invariante en el tiempo representado en
variables de estado. Posteriormente, el POCO es reformulado
cuando el controlador pertenece a la clase de controladores
difusos adquiriendo en este caso la forma de un problema de
optimizaci6n paramétrica donde los parámetros que intervienen
son los conjuntos difusos a la entrada y salida deI controlador
difuso, a este nuevo problema se le denominará problema 'de
optimización de conjuntos difusos (POCD). Finalmente el
procedimiento se ilustra en una planta de cuarto orden donde se
obtienen resultados prometedores.

2 PROBLEMA. GENERAL DE CONTROl
ÓPTIMO

2.1 Preliminares
La planta, denotada por P se supone conocida, a la misma es
común modelaria en variables de estado, por lo que se define:

Def"mición 1 Una planta P n-dimensional, escalar, lineal,
constante en el tiempo y continua es una tema (A, D, C) con un
conjunto de ecuaciones dinámicas

d-x(t) = Ax(t) +Bu(t), (1)
dt
y(t) =Cx(t), (2)
x(O) ="o. (3)
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Figura 1. Diagrama esquemático del sistema de control difuso.

2.3 Problema General de Control Óptimo

2.2 índices de Desempeno

Dada la planta P descrita por las Ec. (1 - 3) y un índice de
desempeiío J(u) especificado a través de la Ec. (5) y la seãal de
referencia 1'0, entonces , encuentre el controlador C E Coa que
minimice el índice de desempeno.

Considere el índice de desempeiío genérico dado por:
tf

leu) = JL(x(t), u(t) )dt , (5)
O

donde L : 9in x 9i 9i+ tal que L( . , .) es continua y derivable
en los 'argumentos indicados . Entre los índices más frecuentes
utilizados en ingeniería destacan: ISE, ITSE, IAB, ITAE,
Energía mínima, esfuerzo mínimo y LQR, Brogan (1991).

3.2 Discretización de la planta
Como se destacó, el sistema de control difuso es un sistema de
datos muestreados, es por eso que el sistema de control puede
analizarse desde dos perspectivas: la de la planta; en este caso
todo lo vería continuo y la dei controlador, que todo lo ve
discreto, nosotros adoptaremos el punto de vista deI
controlador debido a que el problema que surge, aunque de
dimensión infinita, resulta 'menos complejo que el otro, a ese
fin se hace nccesaria la discretización de la planta

Teorema 1 Âstr õrn et aI (1997). Si la planta P es modelada en
variables de estado a través de la tema (A, B, C), entonces la
discretizaci6n de la ecuacion de estado (1) es:

x[(k+ l)r1= ,ATx(k1) +(I,A<d. }U(kn (6)

y la discretizaci6n de la ecuacion de salida (2) es
y(k1) = Cx(k1) , (7)

donde T E 9i+representa el periodo de muestreo .

3.3 Descripción dei Controlador Difuso F

Considere el esquema de la Fig. 1. El bloque F representa un
controlador perteneciente a la clase de controladores difusos .
El bloque P representa la planta definida a través de las
Ecuaciones (1-3) y finalmente el bloque @ tiene por propósito
surninistrar al controlador F la entrada vectorial z, a ese fin
efectua la operaci6n matemática de derivación y una
concatenaci6n dei vector de estado. EI sistema de control
difuso es un sistema de datos muestreados , por tal razón es
necesario incorporar en el esquema, muestreadores y
dispositivos de retención (Z.a.H.), Âstrõm et al (1997).

Caso general: Suponga un controlador difuso F con una
entrada x y una salida y tal que y = F (x); cuyos componentes
priricipales se destacan en la Fig. 2.

Es posible asociar cada componente del controlador difuso con
una transformación según se establece en la Fig. 3. 'Pp consiste
en una colección de conjuntos difusos (valores lingüísticos) Ai ,
i = 1,2, ..., n. 'Pp toma la variable de entrada x y determina el
grado de membresía que ésta tiene asociado a cada Ai , i =1,2,
..., n, esta es:

'Pp : x N =[J.l. xl- J.l. x2, ..., J.l. xn]. (8)
donde J.l. i : U !: 9i [O, 1] son las funciones de membresía
con U denotando el universo de discurso . La transformaci6n Q

SISTEMA DE CONTROl DIFUSO

Topología

donde 'r/ t> O, x(t) E 9in es el vector de estado de la planta P,

u(t)E9i ; es la entrada (control) de la planta P, y(t)E 9i ; es
la salida de la planta P, y A, B, C son matrices reales
constantes de dimensiones adecuadas.

Como fue establecido la planta P es conocida y lo que se
requiere es determinar el controlador, el cual denotaremos a
través de un operador C, tal que se garantice el cumplimiento
de ciertas condiciones de desempeno a lazo cerrado. El
operador C que define aI controlador viene especificado 'r/ t >
Ocomo

nC: 9i x 9i x 9i 9i : (e(t), x(t), t) u(t) =cee(t),
x(t), t) (4)
donde: r(t) E 9t es la seã àl de referencia Ia cual supondremos
fija, esto es r(t) = ro y e(t) E 9i tal que e(t) =r(t) - y(t) es la
sefíal de error. AI controlador C se le exigirá causalidad, para
esto, dado t E 9i; entonces si se define z(t) = (e(t), x(t) y
además se tiene 'r/ t :S 't que z*(t) == z(t); debe cumplirse
entonces que cez(t), t) =cez*(t), t) 'r/ t :S't, o sea, 'r/t E ,9i, u(t)
= cez(t) , t) solo dependerá de [zrr): 't :S t], La condici6n de
causalidad es crucial en Ingeniería , ya que garantiza la
realizabilidad física deI controlador. La farnilia de
controladores causales se denotará como Cca.

3

3.1
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Base de
Regias

. de la base de regias consiste de un grupo de regias dei tipo IF -
THEN que enlazarán los conjuntos difusos de la entrada dei
controlador (Aj, i = 1, 2, ..., n) con los de su salida, estos
últimos serãn denotados como Bj , i = 1,2, ...,m, entonces:

12: N=[f.lx\,f.l x2, . .. ...,
f.lyml . (9)
donde f.l yj, i = 1, 2, ..., m representan los grados de membresía
asociados a cada B, , i 1, 2, ..., m. Finalmente, la
transformaci6n 'PDproduce un valor numérico y dado por:

y = 'PD (N, M), (10)

{3i,j

Figura 4. Conjunto difuso triangular.

_ (i)
, (i) ( ) TZ-' \-I ' 1 . b 1 bi dI 12 Zj = J' v J = ,...., p, sm em argo, con e o jeto e
disrninuir el número de parámetros involucrados en el proceso
de optimización se emplearán formas triangulares descritas por
un valor pico a ij Yun soporte en el dominio Zj tal cuaI
ilustra la Fig, 4.

Entrada

Y en el caso de los conjuntos difusos localizados en los
extremos izquierdo y derecho deI intervalo definido por el
dorninio Zj se usarán y definidas de la
manera siguiente:

La función de membresía es modelada como:

(i) r .]_ :; _ .:h -ái,jl . _ . . _
i TZlZJ - TZJ -1- â : ' V l-I ,2, ..., nF,J -

I,J

Figura 2. Componentes de un Controlador Difuso

Figura 3. Representación dei controlador difuso mediante
transformaciones.

1,...., p, (13)

Definición 3 La función r: U [0,1] es una función con dos
parámetros (a, definida como:

La función de membresía de la salida deI controlador difuso, UF
es modelada como un singleton, Driankov et aI (1996), esto es:

_ (i)

i =TU =l!uFi ; i =1,.. .,np. (16)

(14)

(15)

i O;u <a, .
u-a

= --;a u

I;u

Defmición 4 La funci6n L:U [0,1] es una función con dos
parámetros (a, definida como:

i l ;u < a,
=

Proposición 1 Un controlador difuso F, tal que:

(i) Su base de regIas es dada y consta de nF reglas IF -

THEN . di' é . IF . TZ(i) d . n(i)sien o a 1- snna: ZI is . 1 an .... zp lS P

THEN UF is TU (i) , donde: Zj : j =1, ..., p, son Ias entradas
del controlador F, UF es la saIida dei controlador F, l2P) , . .

como puede apreciarse en la última ecuación; la salida dei
controlador F depende de las funciones de membresía
asociadas a los conjuntos difusos de su entrada y de su salida.
En la siguiente sección particularizaremos a F postulando los
siguientes hechos: (1) 12 es dado ; (2) se asumirán formas
lineales para los conjuntos difusos a la entrada y la salida, y (3)
se fijará el mecanismo de defuzrification.

Caso particullir: Considere que .el controlador difuso F es
definido por un conjunto de nF regias IF- THEN tal que
la i-ésima regia tiene la forma:

IF Zi is and . . . . zp is l2g) THEN UF is

(11)

donde, Zj : j = 1, . ., p, son las entradas dei controlador F, UF

es la salida dei controlador difuso. , .. . , 1Zg) son los
valores lingüísticos dei antecedente de la regia i-ésirna y TU(i)

es el valor lingüístico de la consecuencia. Adernãs, Zj is

12]i) se interpreta como

_ (i)

TI: = (12)
Z

siendo Z el domínio físico de las entradas Z} No existen
restricciones en la definíciõn de las funciones de membresía,
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. , TIg) son los valores lingüísticos deI antecedente, y TU(i)

es el valor lingüístico de la consecuencia,

4.1 Discretización
Desempeno

dei índice de

(v) Se utiliza como mecanismo de defuzzification el
centro deI área Driankov et aI (1996), Lee (1990)

(iv) Se emplea composici6n max - product. Driankov et aI
(1996), Lee (1990)

c

(22)
donde

q = 2nFP+ np,
es la dimensi6n deI POCD.

E1POCO es un problema de dimensi6n infinita por tal raz6n es
nccesaria su discretización con cl objeto de que una soluci6n
computacional sea plausible, a tal fin se discretiza el índice de
desempeno.

Teorema 2 Âstrom et aI (1997), Tabak et al (1971) . Si la
integral deI índice de desempeno continuo, Ec. (5) se aproxima
a través de la técnica de Euler entoncesse obtendrá el siguiente
índice de desempeno discreto

= k=N-l
J(u) = IL[x(kT),u(kT)]T (21)

k=O
donde T E 9t+ es el período de muestreo tal que NT=tf.

donde y representan los valores mínimos y
1 1

máximos que pueden asumir los parámetros ai ,
respectivamente, y q es la dimensi6n deI problema

Como se mencion6 en la sección 2.2 existen una serie de
índices de desempeno aplicados frecuentemente en Ingeniería;
uno de eIlos, el ISE será tomado como muestra en el
establecimiento de la proposici6n 2, la generalizaci6n para
cualesquiera de los índices de desempeno restantes es
inmediata, por lo que no son considerados.

Proposición 2 Dada una planta P, un controlador F, una seíial
de referencia ro = 1 V t > O y el POCO con índice de
desempeno (ISE)

tfJe2 (t)dt (24)
O

entonces tal problema puede convertírse en el siguiente
problema de optimización paramétrica de conjuntos difusos

(23)

Definición 6 EI espacio restringido .donde se efectuará la
optimización es el conjunto .S definido como

Definición 5 Los parámetros deI controlador difuso F son las
componentes deI vector 9 definido como

.,., (, , " "" )T
Jl, = . a 11,....,a npp .a ll ....··,a npp' u1),....,u Fnp ,

En esta secci6n se mostrará como se convierte el POCO en el
POCD.

4.2 Planteamiento dei POCD

k=N-l 2 .
Minimizar r [11>1 + 11>2] T,.
EESC9tq k=O

(19)

(18)

. +=[U:1e= [I, .... ,IY,
u- npt-np

•
•

rIl (1) [z.]
j=l TZ j J

donde:

(ii) La función de membrcsía
- (i)

i = Tzj , V j = 1....., p, se define como:

- (i) á"1
(a) i (i) [z. ]=TZj = 1- J - 1,] ,si Zj no esta aI12 J â : •

1,]

inicio o al final deI domínio Zj.
(b) si Zj esta al inicio deI domínio Zj.
(c) si Zj esta al final deI dominio Zj.

con i = 1, 2..... nF ; Y los parâmetros aij. tal cual se ha
discutido.

(iii) La funci6n membresía de la salida es tipo singleton
definida como:

_ (i)

I TU(i) =TU =I1uR ; i ='1, 2.... , np .. 1

Entonces, Ia salida no difusa u, puede representarse mediante
. ET+
u=F(z)=-, . (17)

ETe

Demostración Por (iv) es posible combinar las funciones de

pertenencia i de la i-ésima regIa a través de la
operacíõn matemática de multiplicaci6n resultando:

Mi = i ..J
Por (v). Ia seãal de control u, no difusa, resulta

! [ tI 1 (i) . (Zj)]uR. l' I TI] 1=1 = ][= ] =F(z),! tI 1 (i) .(Zj)
i=l j=1 TI]

(20)
Definiendo los vectores A, X y e como indica la Ec. (18) no es
dificil obtcner la Ec. (17). Por loque queda establecida la
'proposici õn. . . •

4 PROBLEMA ' DE OPTIMIZACIÓN DE
CONJUNTOS DIFUSOS

con:

11>1 = 1-CeATx[(k -l)T1.
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5 RESULTADOS

y(t) = [1 ° ° o],

[(
T A'I' (z,E)+(k_l)

<1>2 =C Je df6 00T .
o E(k_l) (z,E)e

E
100

p

50

Z

o

N

-50-100

-100 S;UJIS;-50; -50 S; 1311 S;50; -25 S;lX21 s 25
OS; 1321 S;I50; -50 S;U3 . S;50 ; 50:;; 1331 S;100 .
-100 S;UFI S;-25;-75 S;UF2 S;75 ; 25 S;UF3 S;.I00

Finalmente en el algoritmo ASA se -especific6: Tmin = 0.04,
To = 40 Yel índice de desempeno utilizado fue el LQR

J(u) =I(X'QX+cjlu2 ft; cjI >0, Q > O (25)

1

I I U
I I r :

-100 -50 o 50 100 .

Figura s._Conjuntos difusos de la simulación 1.
Simulacion 1: Esta simulaci6n tiene por -obj eto mostrar el
desempeno de un sistema de control difuso convencional, esta
es, sin optimizar sus conjuntos difusos. Los conjuntos difusos
iníciales se definen por:

UJI= -SO, 1311= -60 , lX2r=O, 1321= 20, lXJI= 20, 1331= 40,
UFI = -40 , uF2 = 5, UF3 =SO.

Los mismos se ilustran en la Figo 50La respuesta dei sistema
aparece en la Figo 6. EI valor dei índice de desempeno result6
en J = 30.1 unidades y el valormãxímo de la sefial de control
resulto ser de aproximadamente 17 unidadeso

Simulacion 2: Los conjuntos difusos determinados por el
algoritmo de optimízacíõn, minimizando el valor deI índice de
desempeno de la Ec. (25) tomandoQ =diag(l , 0, O, O)TY cp =
1 se ilustran en la Figo 7 , así mismo la respuesta dei sistema se
exhibe en la Figo S. EI valor dei índice de desempeno arrojó J =
12.2 unidades y el valor máximo de la seíial de control result6

+

° O ° 1.1435
[

- 6
• -5x=

°O

UT 'donde E (k-l) (z,E) , representa el vector A definido en la Eco

(IS) destacando su dependencia explícita de los vectores z y
e así como su evaluación en el instante (k-I)T. .
Demostración La sefíal de error de seguimiento es :

e(kT) =r(kT) - y(kT) = ro- y(kT) = 1 - y(kT) ,
además dei teorema 1 se desprende

( } .
y(kT) =CeAT x[(k -1)T]+ClIeM u(kT) ,

} + ,
O E e

por lo que

o(kT)+eeATx[(k -I)T]+{!,AO"}:::r
Finalmente, por el Teorema 2 es evidente que-la proposici6n
queda establecida. •

En la . resoluci6n dei problema formulado se emple ó el
algoritmo annealing simulado adaptativo, Ingber (1989),
Teppa (1999).
EI modelo envariables de estado dei sistema a controlar es:

2.5r-----------,-----------,
I,
I------------T------- ----------
I
I
I

,
I
I

I
I,,
I
I,

2

1.5

100
tiempo

Figura 6. Salida deI sistema para la simulación 1.

ser de aproximadamente 6 unidades. De igual forma resulta
evidente una disminuci6n en el error de estado estacionario, en
el tiempo de establecimiento y en _el máximo sobrepico de la
respuesta. Es -importante destacar que los conjuntos iniciales
para arrancar el procedimiento de optimizaci6n son los rnismos
de la simulaci6n 1.

La base de regias n dei controlador es representada por las
siguientes tres regias.

IFEis TX: TIffiNUis TU·
IF E is TXi TIffiN U is TU2

IF Eis TX: THEN U is TU3
La misma.corresponde a un controlador proporcional con:

T.X: = Negativo = N = L(e ; uJI, 1311),
2 21e- a 211 '

TX1 A '
..... 21

TX: = Positivo = P = I'(e: U3!>

TUI = Negativo = N, (Singleton)
TU2 = Cero = Z, (Singleton)
TU3 = Positivo = P. (Singleton)

Se tiene: E =variable lingüística asociada ai errar tal que E =
{N, Z, P] . U = variable lingüística asociada a la seãal de
control tal que U = {N, Z, P}, definidas ambas en universos
porcentuales [-100, 100]0 Adicionalmente, los parámetros de
los conjuntos difusos están sujetos a las cotas siguientes:
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Lee C.C. (1990), "Fuzzy Logic in Control Systems: Fuzzy
Logic Controller-Parts I-n," IEEE Transactions on
Systems Man and Cybernetics, VoI. 20, N" 2, 404-435.

N

N

I I I U
-100 -50 o 50 100

-100 -50 o 50 100 Teppa P. (1999), Optimizaci6n de Conjuntos Difusos en
Sistemas de Control, Tesis de Maestría, Universidad
Sim6n Bolivar, Venezuela.

Figura 7. Conjuntos difusos de la simulación 2.

2..----------..------------,

____ _____ L • _

10000

tiempo

I
I
I
I
I__ L_ ______ _ _
I
I
I
I
I_______________ L _

I
I
I
I
I

Figura 8. Salida deI sistema para la simulación 2.

6 CONClUSIONES
Se logr6 un procedimiento sistemático que permite sintonizar
de manera 6ptima y fuera de !inea los parámetros que definen
los conjuntos difusos en un sistema de controI. Sin embargo,
se estan efectuando estudios complementarios en tres lineas: (i)
selecci6n de algoritmos de optimizaci6n distintos aI ASA, ya
que el mismo es lento y el ajuste de ciertos parãmetros deI
algoritmo requiere cierta experimentaci6n; (ii) implementaci6n
de diferentes técnicas de discretizaci6n deI funcional de costo
y, (iii) extensión aI caso multivariable.
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Resumo: ' Neste artigo é mostrado que, em contraste com
alguns trabalhos encontrados na literatura recente, se um
controle fuzzy linear é de interesse , não mais que um
controlador fuzzy mínimo com partições uniformes e de
computações simples é necessário. Se as partições não são
uniformes, então o controlador fuzzy torna-se não linear pois
seus ganhos dependerão das variáveis de entrada. Análise no
domínio da freqüência mostram claramente os benefícios do
controlador não linear.

Palavras Chaves: Controle fuzzy, controladores nebulosos ,
controle não linear, compensadores clássicos, resposta em
freqüênc ia.

Abstract: In this paper it is shown that, in contrast with several
works found in lhe recent literature, if linear fuzzy control is of
interest, than no more than a minimal and computationally
inexpensive fuzzy controller with uniform partitions is needed.
If any of lhe partitions is not uniform, then lhe fuzzy controller
becomes nonlinear because its gains will depend on lhe input
variable itself. Analysis in lhe frequency domain shows lhe
benefits of lhe nonlinear controller.

Keywords: Fuzzy control, fuzzy controllers, nonlinear control,
classical compensators, frequency response.

1 INTRODUÇÃO
Alguns artigos tem mostrado as similaridades entre tipos de
controladores fuzzy '(Cf') e compensadores lineares. Em [1] foi
mostrado que um controlador usando métodos de inferência
mistos com max-min segundo Zadeh., and-or em conformidade
com Lukasiewicz, tem ações lineares. A análise de [2], mostrou
que um controlador fuzzy simples (com dois conjuntos
nebulosos para as entradas, e três para a saída) usando um
algoritmo linear de defuzificação age como um controlador
proporcional integral (PI) linear. Com um método de
defuzificação não linear, este controlador fuzzy é equivalente a
um PI não linear cujos ganhos dependem dos sinais de entrada.
Essas características não lineares podem explicar porque
controladores fuzzy tem performance melhor que
compensadores clássicos. Em [3] um simples controlador fuzzy
PD (proporcional derivativo) foi derivado de um compensador
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linear convencional. Seus ganhos também são dependentes dos
sinais de entrada. Em [4] a análise desenvolvida em [2] foi
estendida para um número genérico de conjuntos nebulosos nas
variáveis de entrada e saída. Foi mostrado que quando o
número de conjuntos nebulosos é suficientemente grande, o
controlador fuzzy é equivalente a um compensador linear. Em
[5] comparações entre ganhos de escala de controladores fuzzy
convencionais e ganhos de compensadores lineares foram
efetuadas, e foi mostrado que com uma tabela simétrica de
regras é possível implementar controladores fuzzy tipo PD, PI,
ouPID.

Neste artigo, será mostrado que uma classe de controladores
fuzzy tem ações que são idênticas a compensadores lineares
sempre que funções de pertinência triangulares,conjunções
produto nas regras, e defuzificação com o método da altura são
usados. Em contraste com [2], [3], [4] contudo, será visto que
controladores lineares podem ser construídos usando partições
uniformes. Isto significa que, quando controles lineares fuzzy
são de interesse, a estrutura adotada aqui do controlador fuzzy
é mínima no sentido que prove o mais fácil e
computacionalmente simples coritrolador fuzzy linear. Quando
as partições não são uniformes os controladores nebulosos são
semelhantes a compensadores convencionais, mas com ganhos
não lineares dependendo dos sinais de entrada. Urna
propriedade que pode . trazer benefícios no controle de
processos lineares e principalmente não lineares.

2 ANÁLISEDE CONTROLADORES FUZZY
A estrutura de controladores fuzzy convencionais está na figura
1 (ver [5]). A entrada de erro (e) e sua derivada (v) tem fatores
de escala g; e g, para ajustar suas funções de pertinência. T é

Regras
Inferências

v V
Fig. 1. Controlador fuzzy típico: PD, PI, ou PID.
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o período de amostragem. A saída (U) depende das regras, as funções de pertinência são triangulares, simétric as, e
inferências, e' técnica de defuzificação escolhidas. As igualmente espaçadas (induzindo o que ser á chamado aqui uma
constantes K.J e K, definem o tipo de controlador. partição uniforme), tem-se

Cq=q.b; qE{-r,. .. ,-l,O,l, ... .n}.

IX- c lL q (x) = l - - - Q
•

b

Notar que o suporte de algum conjunto nebuloso L, é o
intervalo fechado (Cq-b, Cq+b]. Portanto, o grau de pertinência
de x em L, é:.

b= Cs-CP.
2n '

C=Cs+CP •
o 2 .'

Devido a simetria das partições dos universos subjacentes,
pode-se assumir sem perda de generalidade que, para dados
valores de E e V, os conjuntos nebulosos para quais os graus de
pertinência não estão nulos são L;, Lm e Lj, Lko
respectivamente. Portanto somente quatro regras são ativadas,
tendo-se:Fig. 2. Funções de pertinência para E, V, e U.

Para manter a representação única, concisa, e genérica quanto
possível, as funções de pertinência estão na forma mostrada na
figura 2, onde L r ,... , L r , Lo, 41 , ..., L;, Lm,..., Lj , Lk , ... , Lo
são etiquetas de conjuntos nebulosos definindo partições para
cada variável. Elas podem ser interpretadas como, p. ex.,
Lo=ZE (zero); L_I=NS (negativo pequeno); 4 1=PS (positivo
pequeno) ; L 2=NM (negativo médio); L+2=PS (positivo médio);
etc. Os centros das funções de pertinência são Cp ,..., C I , Co,
C+l>'''' C, , Cm , ... , Cj, Ck, ... , C,. Os limites dos universos são
c, e C,.

Na base de regras simétrica mostrada na tabela 1, uma regra de
.controle tem a forma

IE-mbl ELm(E) = 1- = 1-m+-
b b

. ifE is L; and V is Lj then U is L,

onde
IE-ib[ . E EL·(E) = 1- = 1+1--=m--

I b b b

j+i < -r
j+i > n

IV-kbl V VLk(V) =1----=1-k +- = 1-m - a+-
b b b

IV- jbl . V VLj(V)=1---=1+J--=m+a-- .
b b b

Tabela 1. Base de regras.
E

V
L., L, L , .., L, L, L.r+1
L r+1 i., t., i., L r+1 L_r+2

Usando o produto algébrico nas conjunções (and), os níveis de
ativação dos conseqüentes das regras são:

V EIl j+I=Lj{V).Lj(E) =(m+a--)(m--)
b b

LI r., r., L 2 LI Lo
Lo i., L r+1.; L_I Lo L+I
41 L r+2 Lo L+! 42

Lo-2 Ln-1
Lo-I Lo
Lo Lo·

, V E
Ilj+m= Lj{V).Lm(E) = (m+a--)(1-m+-)

b b

' V E
Il k+i = Lk(V).Lj(E) = (1-m-a +-)(m--)

b b

Li
Lm V EIl k+m= LkCV).Lm(E) = (1-m-a+'--)(l-m+-) _

b b
Lj
Lk Os centros das regras ativas são:

Lo-I L. I Lo 1.0 _2 LO- l Lo
Lo Lo L+I ... Lo-,I Lo Lo

q+i = (j + i) b = (i + a + i) b = (2m+a-2 ) b

q+m = (j + m) b = ( i + a + m) b = (2m+a-1 ) b

Ck+i = (k + i) b = (m+a+m -1) b::= (2m+a-1 ) b

Na figura 2, os índices das etiquetas dos conjuntos nebulosos
são tais que i=m-1; j=k-1 ; k=m+a; j=i+a. Em adição, desde que

Ck+m= ( k + .m ) b =(m + a + m) b =(2m+a ) b .
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Portanto, a agregação das regras com defuzificação através do
método da altura fornece a seguinte saída: Li(E) = 1_ IE - ibl = 1-É-

w w

LCq.flq N
U - --- -

Lflq D
IE-mbl ELm(E)= 1
b b

onde

D = fl'j+i + fl j+m+ fl k+i + fl k+m

e

. IV- jbl V
Lj(V)=I---=--

b b

IV-kbl VLe(V) = 1---= 1+-
b b

fl j+i = Lj(V).L;(E) = -V/b + EV/wb

Logo vem

D=l, N=E+V, fl k+i = Lk(V).Lj(E)= 1+V/p-E/w-EV/wb

U =E+V .

Assim, toda vez que E e V permanecerem dentro de [Cp, Cs], a
saída do controlador fuzzy é U=E+V , e para este prop6sito ,
somente dois conjuntos nebulosos são necessários para os
correspondentes universos . Isto significa que, quando um
controlador fuzzy linear é de interesse, não há necessidade de
considerar alguma outra estrutura do que a citada. Portanto,
ações lineares de controle fuzzy podem ser obtidas com uma
estrutura muito simples e computacionalmente fácil. Em adição
se, por exemplo, com 1(,,=0 na figura 1 (o caso de um
controlador fuzzy tipo PD) obtém-se:

N = E + [ 1 + ( 1/b - l/w ) E ] V

D = 1 + ( l/b - l/w ) E

uPD = Ka.U = Kd(E+ V) ou, alternativamente, Portanto

U = E / [l+(l/b-l/w)E] + V .

Assim, considerando novamente um controlador fuzzy PD
como ilustrado (1(,,=0) tem-se:

(2)ge ôe
uPD = Kd« )e +gv.-)w-b T1+ (--)ge.e

wb

Portanto, (2) mostra um comportamento não linear porque
agora o ganho proporcional depende do valor do erro. Note,
entretanto, que o termo derivativo ainda é linear porque
partições uniformes e igualmente espaçadas são usadas para V
e U. O efeito não linear pode ser facilmente visualizado através
do método introduzido em [6] para obter a resposta em
freqüência de controles fuzzy, ver também [7] e [8]. Para uma
partição de E como na figura 4 e partições uniformes para V e
U, com cinco termos cada, tem-se os diagramas das figuras 5 e
6 assumindo a entrada e(t)=Xsin(Wt), e g,=gv=O.2, K.i=l. Em
particular , nota-se que a freqüênci a de canto (para 45"), um
parâmetro que caracteriza o comportamento do PD, depende da
amplitude (X). Esta característica pode ser útil no controle de

. .. (1)

Isto mostra que os fatores de escala g, e g, representam o
mesmo papel dos ganhos proporcional e derivativo como em
um compensador linear clássico PD. Assim, controladores
fuzzy lineares são sujeitos as mesmas limitações e
comportamentos (estabilidade, robustez , etc.) como em
controladores lineares convencionais. Neste caso, é difícil
justificar alguma melhora de performance devido ao seu uso no
lugar dos convencionais.

Assumindo agora que as ·funções de pertinência ainda são
triangulares, mas não simétricas e não igualmente espaçadas.
Em particular, supor por simplic idade que somente o universo
de E é particionado conforme mostrado na figura 3. Assumir
também que as funções são regulares e contínuas. Deste modo
procede-se como antes para obter os graus de pertinência em
L;, Lm, e Lj, Lk•

b -1 -0.5 -0.1 O 0.1 0.5

Fig. 3. Funções de pertinência para E. Fig. 4. Funções de pertinência para E.
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Fig. S. Diagrama de Bode do CF·PD com X=O.l. Fig. 8. Resposta da planta para u=X=[O,1; 1].
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Fig. 6. Diagrama de Bode do CF·PD com X=1. Fig. 9. Resposta do sistema sintonizado.

sistemas não lineares, como a planta modelada com as
equações (3), que representam alguns sistemas de
amortecimento, dispositivos hidráulicos de posicionamento, ou
transmissão mecânica. A malha .de controle está representada
na figura 7.

y= Jzdt (3)

Com &=gv=0.2, temos os diagramas de Bode do sistema
(CF-PD e planta não linear) na figura 9 e nota-se que as
especificações no domínio da freqüência são atingidas
(PM > 55°, e Wgc > 1,25 rd/s). As respostas normalizadas (y/r)
do controle no tempo (figura 10), são boas com Mp < 20% e
Ts < 8s, para referências r=[0,1; 0,5; 1]. O dinâmica do sistema
fica bem independente da influência da intensidade das
entrada. Um controlador PD linear clássico não efetuaria a
compensação do processo' mantendo as características
dinâmicas para toda a faixa de referência.

Como exemplo, vamos admitir.que o controle opere na faixa de
referência (r) de 0.1 até I, com uma margem de fase (PM) e
freqüência de cruzamento (Wgc) maiores que 55° e 1,25 rd/s.
Máxima sobreelevação (Mp) e tempo de acomodação (Ts)
menores que 20% e 8s. As respostas em freqüência dessa
planta não linear para entradas u=X na faixa de 0,1 até I, estão
na figura 8. Usando o controlador fuzzy PD com características
não lineares (figuras 5 e 6), podemos efetuar a compensação do
sistema. Os ganhos de escala são ajustados para sintonizar
o controle.

Fig. 7. Malha de controle.
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Dos resultados anteriores, torna-se óbvio que controladores
fuzzy são melhores que compensadores clássicos, quando é
preciso considerar controladores não lineares. As principais
vantagens no uso de controle fuzzy são facilmente
visualizadas: dos diagramas de Bode dos exemplos,
observamos que podemos moldar a forma da resposta do
sistema (para processos lineares e não lineares) usando
somente controladores fuzzy não lineares de pequena ordem.
Devido a limitações de espaço, os procedimentos de projeto
serão reportados em um artigo futuro. Contudo as idéias
principais foram antecipadas em [6].

3 CONCLUSÕES
Neste artigo mostrou-se de modo simples que, quando um
controle fuzzy linear é de interesse, não mais que um
controlador fuzzy baseado em partições uniformes nas "
variáveis de .entrada e saída é necessário, se o produto
algébrico nas conjunções das regras e defuzificação com o
método da altura são usados. Em adição, somente duas
partiç ões nos conjuntos nebulosos no universo das entradas são
suficientes. O trabalho mostrou também que se partições não
uniformes são usadas para uma variável de entrada, então o
controlador tem um comportamento não linear porque seus
ganhos dependem da amplitude de entrada. Isto mostra
claramente vantagens dos controladores fuzzy básicos no
controle de processos não lineares. O projeto de controles
fuzzy de sistemas não lineares são itens para serem tratados em
um artigo futuro.
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Resumo Este trabalho apresenta um Estabilizador de Sistema
de Potência (ESP) digital, com robustez em face a variações do
ponto de operação, que opera em um esquema de ganhos
programados. Seus parâmetros são pré-projetados para diversos
pontos de operação de um sistema do tipo máquina-barra
infinita, conforme seus valores de potências ativa e reativa
fornecidas pela máquina. Esses parâmetros são armazenados,
sob a forma de uma tabela, em um microcomputador, para
serem usados no controle da operação em tempo real. Em
funcionamento, o ESP utiliza um supervisor baseado em regras
de lógica nebulosa para siLuar o ponto de operação atual do
sistema e sintetizar o sinal estabilizante de acordo com os ESPs
pré-projetados para os pontos de operação selecionados mais
próximos. Testes de avaliação são apresentados, comprovando
o bom desempenho do ESP proposto em comparação ao de um
ESP convencional.

Palavras Chaves: Estabilizadores de Sistemas de Potência,
SupervisorBaseado em Lógica Nebulosa, ControleNebuloso.

Abstract This work presents a digital Power System Stabilizer
(PSS), which is robust conceming variations of operating
conditions, and functions in a gain scheduling scheme. Its
parameters are designed for several differently selected
operating points in a PxQ plane (active e reactive powers), and
saved off-line under lhe form of a look-up table in a
microcomputer real time controI. During working, the PSS
identifies lhe actual condition of operation, and uses a logic
fuzzy based scheme of supervision in order to synthesize its
àamping signal as a function of lhe controllers pre-designed for .
lhe nearest selected operating points. The tests presented show
good performance for this PSS, when compared to a
conventional one.

Keywords: Power System Stabilizers, Fuzzy Logic Bascd
Supervisor, Fuzzy Control.

1 INTRODUÇÃO
É um fato bem conhecido que a estabilidade de sistemas de
potência pode ser melhorada pela aplicação de um sinal de
controle suplementar a malha de controle de excitação do

.Lab. d'Ecoulements Géophysiques et Industriels
Ecole National Supérieur d'Hydraulique et Mécanique
de Grenoble (LEGI-ENSHMG), Grenoble, França

gerador. Este sinal de controle suplementar é
convencionalmente gerado por um circuito analógico,
comumente conhecido como Estabilizador de Sistema de
Potência. (ESP) (de Mello and Concordia, 1969; Larsen and
Swann, 1981). Este tipo de ESP, conforme foi inicialmente
criado, possui parâmetros fixos que são projetados para
garantir um bom desempenho estabelecido em um ponto
especificado de operação. Consequentemente, o desempenho
deste Estabilizador de Sistema de Potência, dito convencional
(ESPC), é deteriorado quando o ponto de operação atual é
diferente daquele para o qual eie foi projetado. Para superar
essa desvantagem e melhorar a robustez dos ESPs, têm sido
propostos na literatura tanto estabilizadores digitais a
parâmetros variáveis, tais como os ESPs adaptativos auto-
ajustáveis (Cheng et alii, 1986; Barreiros et alii, 1992;
Barreiros et alii, 1998), como também estabilizadores baseados
em redes neuronais e/ou regras que usam lógica nebulosa
(fuzzy) (Chin et alii, 1994; Hoang and Tomsovic, 1996; Park
and Lee, 1996; Kobayasho and Yokoyama, 1996). Esses
estabilizadores têm apresentado melhor desempenho em
simulações que os ESPC e alguns deles tiveram mesmo suas
eficiências comprovadas em máquinas síncronas reais e de
laboratório (Malik et alii, 1993; Hiyama, 1994; Noeman and
Bollinger, 1993 ).

Neste trabalho, ao invés de usar um ESP adaptativo com
estimação permanente de seus parâmetros, que implica numa
elevada carga computacional, optou-se por uma abordagem
diferente. Esta abordagem envolve o projeto de ESPs robustos
para vários pontos de operação de um sistema do tipo máquina
ligada a uma barra infinita, determinados num plano P x Q, das
potências ativa e reativa fornecidas pela máquina ao sistema de
potência, para duas topologias diferentes (com uma e duas·
linhas de transmissão em funcionamento). Para cada um desses
pontos, faz-se a identificação dos parâmetros de um modelo
estrutural do sistema, usando-se um algoritmo de identificação
baseado no método recursivo do erro de saída (Landau, 1993).
Em seguida, determinam-se os .parâmetros deste ESP robusto
pelo método da realocação de pólos. Neste método, o
polinômio de malha fechada do denominador da função de
transferênciapulsada P(qo/) é dividido em duas partes:
cujas raízes são os pólos desejados para o sistema, em função
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Fig.1: Pontos de Operação Selecionados onde as estimações
do modelo da planta são realizadas.

Fig. 2 : Diagrama de blocos do sistema compensadi em
malha fechada;

Ou seja, deseja-se obter como saída y(t)=óro(t)=O, e para isso,
precisa-se escolher adequadamente os pólos de malha fechada.
Neste tipo de projeto de ESP, o polinômio de malha fechada é
constituído de dois fatores: o primeiro, PD(q'I), é para
estabelecer o desempenho desejado em malha fechada e suas
raízes serão os pólos dominantes do sistema; o segundo, PÁq'
I), propicia pólos auxiliares que servem para garantir a robustez
do sistema (esse polinômio é também chamado de polinômio
observador).

As raízes do polinômio PD(q") são escolhidas como os pólos
do modelo da planta (raízes de A(Z·I», mas com os pólos mal-
amortecidos realocados para posições radiais mais próximas 'da
origem (para maior amortecimento mantendo a freqüência de
oscilação constante). Isto equivale a multiplicar os valores dos
pólos mal-amortecidos por um fator a. (O a. 1). Os pólos
instáveis, quando existirem, serão substituídos por seus
recíprocos e os que forem bem amortecidos não serão
alterados. Para melhorar a robustez do sistema de malha '
fechada, os pólos auxiliares dados pelas raízes de p'M.q-I)
devem ser escolhidos de modo a eliminar os efeitos de alta
freqüênc ia. Assim, · tendo-se definido o polinômio de malha
fechada p(Z'I), o projeto do ESP consiste (ver figura '2) na
resolução da seguinte equação diofantina:

A(z-I)R(z-l) + B(z-i)S(Z-I) =

p(Z-I) = PD(Z-I)pp(z-I) .

cuja solução (Astrõrn and Wittenrnark, 1995) determina a
função de transferência do ESP que, para plantas de 48 ordem ,
é dada por:

(1)

PROJETO DO ESP DIGITAL ROBUSTO
BASEADO NO MÉTODO DA ALOCAÇÃO
DE PÓLOS
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do desempenho requerido; e pÁq,I) cujos fatores são filtros modelo a média dos coeficientes dos modelos identificados
para melhorar a robustez do sistema. para os pontos mais próximos. Assim, o projeto do controlador

foi baseado no método da realocação dos .pólos da Eq. (1).
Neste trabalho, lida-se apenas com .o problema de regulação,
conforme ilustra a Figura 2.

Após o cálculo dos parâmetros do ESP robusto para cada ponto
de operação, eles são armazenados em uma tabela no
microcomputador que implementa o estabilizador. Em
funcionamento, a cada instante de amostragem, a partir dos
valores medidos de P e Q (as potências ativa e reativa,
respectivamente) na saída do gerador, um supervisor
inteligente identifica o ponto de operação atual do sistema.
Então, usando um sinal conveniente de entrada para o ESP (em
geral, um sinal derivado ou da potência ou da velocidade
síncrona do rotor), este supervisor sintetiza o atual sinal de
controle estabilizante fornecido do ESP para o sistema.

2

Para a implementação do ESP com supervisão por regras de
lógica nebulosa, de acordo com o ponto de operação do
sistema, 49 pontos de operação representativos foram
escolhidos no plano P x Q, das potências ativa e reativa na
saída do gerador (que está conectado a uma barra infinita), para
cada uma das duas topologias. consideradas (com uma e duas
linhas de transmissão em funcionamento). Estes pontos foram
obtidos pela interseção de 7 valores de coordenadas para P com
7 valores de coordenadas para Q, em valores por unidade (pu),
e "eles são mostrados na Figura 1: .

Para cada ponto, são identificados os parânietros de um modelo
estrutural discreto da planta, a partir de uma lincarização em
torno deste ponto, com a seguinte função de transferência
discreta sendo assumida:

o supervisor funciona empregando regras baseadas no sistema
fuzzy de Takagi e Sugeno (Wang, 1994) sobre os coeficientes
armazenados no microcomputador sob a forma de uma tabela.
Assim, ele realiza um chaveamento suave quando oponto de
operação muda. Este tipo de supervisão proposto para o ESP
evita que ocorra um chaveamento abrupto dos coeficientes
deste após a de ocorr ência de faltas severas , como ocorre
quando usamos controladores a ganhos programados
convencionais (Astrõm and Wittenmark, 1995; Hsu and Wu,
1988). Na prática, chaveamentos 'abruptos nos coeficientes do
ESP são indesejáveis porque eles são, em si mesmos, fontes de
perturbações e, sob determinadas condições, resultam em
respostas transitórias que são piores (menos amortecidas) que
as que são obtidas por controladores a parâmetros fixos. Então,
é mostrado que o ESP proposto aqui apresenta bons resultados
de desempenho quando comparados àqueles obtidos por
estabilizadores a parâmetros fixos . Adicionalmente, a carga
. computacional exigida pelo ESP proposto é bastante reduzida
quando comparada com a de estabilizadores adaptativos
baseados na identificação permanente do modelo da planta do
sistema.

B(Z-I) (bo + b]z-I + bzz-
z + b3z-

3)z-1

A(z-I) = 1+ alz-l.+ azz-z + a3z-3 + a4z-4

Os valores dos parâmetros a, e b, são determinador por um
estimador baseado no método recursivo ' do erro de saída
(Landau, 1993). Para alguns pontos periféricos no gráfico da
Figura 1, onde não foi possível identificar um modelo para o
sistema devido à instabilidade destes pontos, usou-se como
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3 SUPERVISOR BASEADO EM
DE LÓGICA FUZZY

onde os parâmetros gj e h j são mais facilmente calculados pela
transformação da Eq. (2) em uma equação matricial do tipo
Ax=b, seguido da resolução dessa simples equação (Astrõm
and Wittenmark, 1995).

Os sinais de potência ativa e reativa -nos instantes de
amostragem t, PCt) e Q(t), respectivamente, são representados
por variáveis fuzzy . Para a variável P, são pegos intervalos de
0.2 pu a partir de p=o até P=1.2 pu, e, para esses intervalos,
são designados conjuntos fuzzy. Assim, existem sete conjuntos
fuzzy para P (P/,P2, . .. ,P7) . Similarmente, a mesma partição é
feira para a variável Q, mas agora, os valores são pegos de Q=-'
0.4 pu a Q=0.8 pu, e existem também sete conjuntos fuzzy
para Q (Q],Q2>. :.,Q7)' · Por simplicidade, foram escolhidas
funções de pertinência triangulares para P(k) e Q(k), conforme
mostrado na Figura 3. .

(7)

Então, a fórmula para 'calcular o coeficiente considerado pode
ser reescrita como :

A partir desta definição de Wl e considerando as funções de
pertinência de P e Q, é facilmente notado que, para qualquer
par de entrada (P,Q)

L
Lw l =1 (6)
1=1

onde L =49 é o número total de regras para cada topologia
(número de pontos (P,Q) onde os parâmetros do sistema de
potência foram estimados e os parâmetros do ESP foram
projetados «off-line»). O peso implica o valor global da
premissa de 111) em relação a entrada considerada sendo
calculado por

w' =IIp' (P) . llQ' (Q) (5)

Assim, para determinar o ESP a ser utilizado, considerando a
topologia atual, a fórmula acima deve ser aplicada para todos
os coeficientes no numerador e ' no denominador do
estabilizador digital. Na próxima seção, serão apresentados
resultados de testes realizados no sistema máquina-barra
infinita, usando o ESP aqui descrito.

o:: 1DO<XXXk.P 1 P2 P3 P4 P5 P6 P7

'5: 0.5

O
O 0.2 0.4 0.6 0.6 1 1.2

P (pu)

Ô 1DO<XXXkQ1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7

'5: 0.5 .

O .
-0.4 -0.2 O 0.2 0.4 0.6 0.6

Q(pu)

Fig. 3: Funções de Pertinência paraP(k) e Q(k).
Nas duas topologias consideradas (com uma e duas linhas de
transmissão), um sinal específico (P ou Q) pode ter uma
pertinência não nula em mais de' um conjunto. Para uma
entrada como o par (P,Q) real, o valor do coeficiente
considerado c=f(P, Q) é uma média ponderada de c':

L
LWlc l

c(P,Q) = (4)
LW I

1=1

onde pi e Q: são conjuntos fuzzy e k é um real.(3)
S(Z-I) go + giZ-I + g2Z-2 + g3Z-3
R(z-I) = 1+ h,Z-1 + h2z-

2 + h3z-
3

Neste trabalho, usou-se a =0,75 (Barreiros et alii, 1992), que
permite um amortecimento grande para os pólos dominantes,
sem excitar pronunciadamente os modos não-amortecidos, de
freqüência mais elevada. Por simplicidade, escolheu-se todos
os pólos auxiliares, dados pelas raízes de PF<4\ para estarem
na origem do plano-z (observador do tipo "dead beat"). O
período de amostragem usado foi 50 ms. Os parâmetros do
ESP, calculados para cada ponto de operação selecionado,
foram então armazenados no microcomputador sob a forma de .
uma tabela, a qual será manipulada, com o sistema em
operação, por um supervisor baseado no sistema fuzzy de
Takagi e Sugeno.

O desenvolvimento da abordagem da lógica fuzzy aqui adotada
é limitada apenas a estrutura do supervisor. Discussões mais
detalhadas sobre lógica fuzzy podem ser encontrados em (Chin
et alii, 1994; Hoang and Tomsovic, 1996; Hiyama, 1994;
Wang, 1994). Para o supervisor proposto aqui, a tabela
contendo os coeficientes do ESP é manipulada sob uma
configuração do sistema fuzzy de Takagi e Sugeno, com os
valores das potências ativa e reativa (P e Q) como entradas
para as tabelas. Isto é, de acordo com o atual ponto de operação
no plano P x Q" o supervisor ativa os coeficientes do ESP em
uma maneira similar a do controlador a ganhos programáveis.
Entretanto, as regras baseadas em lógica fuzzy permitem que a
mudança de coeficientes, quando alguma falta ocorre no
sistema, sej a feita de uma maneira contínua e suave. Deste
modo, os coeficientes do ESP não são necessariamente aqueles
que foram calculados para os pontos escolhidos, mas sim a
média ponderada dos coeficientes dos pontos escolhidos mais
próximos, onde a distância em relação a esses pontos é o peso
considerado.

4 RESULTADOS
Para avaliar o desempenho do estabilizador proposto neste
trabalho, usou-se o sistema máquina-barra infinita, descrito na
Figura 4. Especificamente, a planta é baseada no modelo de um
gerador incorporando a variação do fluxo de campo, as
variações de fluxo devido aos circuitos amortecedores nos
eixos d e q., e o sistema de excitação simples mostrado na(3)E

ENTÃO

Após representar P e Q como variáveis fuzzy, o próximo passo
é definir regras de lógica fuzzy em uma configuração de
Takagi e Sugeno usando essas variáveis P e Q. Cada regra de
supervisão R(I) que define um coeficiente'do ESP é da.forma:

fll) : SE P é p l
1

Qé Q:
c/ék
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Figura 5. As equações deste sistema são descritas pelo modelo substancialmente alterado (no plano P x Q) após a primeira
4 descrito em (Arrilaga et alii , 1983). falta.

Tabela 4.1: Dados do Gerador Sínc rono: resistências e
reatâncias em pu (base de lOOMVA), e constantes de tempo
em sego

: T,s
Limitador

Fig. 5 : Sistema de Excitação utilizado

Para efeito de comparação, foi projetado um ESPC, a
parâmetros fixos (mas digital), com a mesma estrutura da Eq.
(3). Este ESPC foi projetado para o ponto de operação Pu=
0,75 e Qn=O, I.

Fig. 4 : Sistema Máquina-Barra Infinita. Dados da linha:
R,=0.02; XE=O.415; 0=0 (em pu, para cada linha).

Os parâmetros da máquina síncrona são dados na Tabela 4.1. A
função de transferência contínua H,i s) do sistema de
excitação, incluindo um Regulador automático de Tensão (com
alto ganho) é dada por:

Ka
HEx(s) = T 1

aS +
onde K, =200 e Ta=30 ms.

40

302010

10 20 30
c) Sistema com ESP a parâmetros
Supervisionados

50 ---"""----'------'---------_+_
1000

Fig. 6: Ângulo do rotor (graus) para o teste 1

As vantagens do estabilizado r proposto neste trabalho, com
respeito à estabilidade dinâmica , se tornam mais claras se o
sistema operar em pontos afastados do ponto de operação onde
foi projetado o ESPC. Pontos com pequenos valores de P
seriam pontos bem afastados do ponto de projeto do ESPC.
Porém, nessas condições de pouca potência ativa sendo
transmitida , o amortecimento natural do sistema de potência já
é suficientemente bom, sem a necessidade de estabili zadores.
Assim, foi escolhido como segundo teste, variações que
afastem o ponto de operação para a região negativa de Q, mas
ainda com um valor considerável para P. Nessas situações, um
ESP fornece um nítido amortecimento adicional ao sistema
que, nesses casos, necessitam realmente de estabilizadores para
uma boa operação.

100 a) Sistema sem ESP

1000 10 20 30. 40
b) Sistema com ESP a parâmetros fixos

Infinite
Bus

Synchronous
Generator VT T L V

..

T .L.

Fig. 7 : Ângulo do rotor (graus) para o teste 2.
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50
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200

Portanto, o segundo teste consistiu de uma redução , em t =2s,
de 20% na tensão de referência, a partir do ponto de operação
inicial (P; ,Qn)' Após esta falta, o ponto de operação passa a ser
P = 0,75 e Q = -0,264. Em seguida, em t = 15s, aplicou-se um
curto-circuito, sem perda da linha, com duração de 50 ms. A
Figura 7 mostra as curvas dos ângulos dos rotores para o
sistema : a) sistema com ESPC digital a parâmetros fixos; e b)
sistema compensado pelo ESP com ganhos supervisionados
por lógica fuzzy. A curva do sistema não-compensado não é
mostrada porque, neste caso, o sistema perde o sincronismo
logo após a primeira falta. Nesta figura, fica bem nítida a
vantagem do ESP aqui proposto em relação ao ESPC digital a
parâmetros fixos.

H 4.27 0.316 R. 0.001 5.26

Xd 1.445 0.179 D 0.000 0.028

Xq 0.959 0.162 0.157

Como primeiro teste, com o sistema operando no ponto (P;
,Qn)' aplicou-se um curto-circuito com duração de 100 I1lS. em
t=5s, sendo o sistema restaurado com a perda de uma das linhas
de transmissão. Após essa falta, o sistema passa a operar em
uma condição mais crítica, com Pn = 0.75 e Qo = 0.22 (o
ângulo do rotor que estava em torno de 52 graus passa a ser
maior que 70 graus). Após isso, em t = 25s, foi aplicado um
segundo curto-circuito de apenas 50 ms de duração. A Figura 6
mostra os resultados das curvas dos ângulos dos rotores deste
teste, para os casos: a) sistema sem ESP; b) sistema com ESPC
digital a parâmetros fixos ; e c) sistema compensado pelo ESP
com ganhos supervisionados por lógica fuzzy.

A curva do sistema sem ESP (curva ª da figura) mostra o
ângulo do rotor muito oscilatório após os curtos-circuitos. Este
tipo de comportamento é indesejável para um sistema de
potência. Nota-se nas curvas 12 e f que ambos os estabilizadores
fornecem um bom amortecimento dinâmico para o sistema,
sem grandes diferenças, no que diz respeito ao amortecimento
das oscilações pós-falla. Isto ocorre devido ao ponto de
operação inicial ser o mesmo onde o ESPC digital a parâmetros
fixos foi projetado e devido ao ponto de operação não ter sido
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5 CONCLUSÕES
o ESP aqui proposto tem seus ganhos atribuídos, durante a
operação do sistema, por um supervisor baseado em regras de
lógica fuzzy. Esse supervisor trabalha sobre uma tabela de
coeficientes pré-programados para alguns pontos
representativos do sistema (49 para cada topologia
considerada). Foi mostrado que o ESP proposto melhora
bastante a estabilidade dinâmica do sistema, em relação a um
ESPC digital a parâmetros fixos, quando o ponto de operação
do sistema é afastado consideravelmente do ponto onde o
ESPC foi projetado, como mostrado no segundo teste
apresentado. Quando os pontos de operação pré-falta e pós-
falta são próximosao ponto onde o ESPC foi projetado, como
no primeiro teste, o ESP proposto e o ESPC apresentam
desempenho parecidos, como era de se esperar.

Deve ser enfatizado que o estabilizador proposto aqui é
facilmente projetado, com o uso de microcomputador, o que já
vem sendo utilizado nos modernos reguladores automáticos de
tensão de geradores síncronos. A carga computacional de
síntese desses ESPs é baixa, .em comparação a de ESPs .
adaptativos que envolvem a estimação permanente dos
parâmetros do sistema, podendo o mesmo microcomputador
usar o tempo economizado para a realização de outras tarefas,
como monitoração, diagnóstico, alarme e outros controles do
sistema.
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Há várias formas de se definir sistemas híbridos. De uma forma
simples, sistemas híbridos são aqueles que utilizam mais de
uma técnica inteligente, beneficiando-se, em consequência, da
combinação das vantagens de cada uma delas . Dois ou mais
sistemas híbridos podem ser combinados de diferentes formas;
as mais comuns são:

Resumo Este artigo apresenta a utilização de uma estrutura
neuro-fuzzy no controle de um misturador de fluidos , que é um
processo multivariável e intrinsicamente não-linear. O
misturador tem como entradas dois fluidos de colorações
distintas e, como saída, a coloração da mistura resultante. O
sistema de controle consiste de dois controladores fuzzy
independentes, responsáveis por manter o nível de líquido no
misturador em um valor pré-determinado, assim como pelo
ajuste da coloração do fluido no misturador. Uma das
dificuldades encontradas no projeto de sistemas de controle
fuzzy, especialmente quando a planta tem um certo grau de
complexidade, é a definição de uma base de regras ótima ou
quase ótima. O controlador neuro-fuzzy oferece a possibilidade
de se criar tal base de regras automaticamente, através de uma-
avaliação permanente do erro do sistema durante uma fase de
aprendizado. Resultados obtidos através de simulações indicam
que o uso de controladores neuro-fuzzy pode proporcionar uma
melhora nas respostas obtidas através de controladores fuzzy
projetados de maneira convencional.

Saída

(b)

Entrada
----.I

H '-----1.aída.._.. subsistema 1 subsistema 1

(a)

Híbrido Incorporado:
Representa o grau de integração mais elevado, não havendo
separação visível entre os subsistemas (Figura lc). Pode-se
dizer que o primeiro sistema contém o segundo ou vice-versa.
Um exemplo seria um sistema neuro-fuzzy onde um sistema de
inferência fuzzy é implementado segundo a estrutura de uma
rede neural. Entre os modelos híbridos mais populares
podemos encontrar os sistemas neuro-fuzzy, neuro-genéticos,
neural-estatísticos e fuzzy-genéticos.

Os sistemas neuro-fuzzy, objeto deste trabalho, combinam a
capacidade de aprendizado das redes neurais artificiais com o
poder de interpretação lingüística dos sistemas de inferência
fuzzy . A idéia básica de um sistema neuro-fuzzy é implementar
um sistema fuzzy numa arquitetura paralela distribuída de
forma que as possibilidades de aprendizado das redes neurais
possam ser aproveitadas. Ao mesmo tempo busca-se no
sistema híbrido a maximização das vantagens e a minimízação
das suas limitações.

INTRODUÇÃO1

Figura 1 - Sistemas Híbridos

Neste trabalho uma estrutura neuro -fuzzy é utilizada em uma
tarefa complexa de controle; os resultados são então
comparados com os obtidos através do emprego de um

Hibrido seqüencial:
Este modelo representa o grau mais fraco de integração
possível e consiste de dois subsistemas ligados em série
(Figura la). Um exemplo seria um pré-processador fuzzy
acionando uma rede neural .

Hibrido auxiliar:
Neste modelo um subsistema é auxiliado por outro subsistema
inteligente (Figura Ib). O grau de integração é maior que no
caso anterior. Um exemplo seria uma rede neural que invoca
um algoritmo genético para a otimização de seus pesos ou de
sua estrutura.

Entrada subsistema 1
+

subsistema 2

(c)

Saída
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(2)

(I)

(5)

(6)

(7)

As seguintes equações modelam a dinâmica da planta:

_ dV - S dh
q-qo -ili- 'dt
q =q,-q2

Na obtenção de um modelo matemático da planta, de modo a
permitir uma simulação do processo, são desprezados o tempo
necessário para se obter uma mistura uniforme, atrasos
relacionados às vazões nos canos e a dinâmica das válvulas de
entrada e saída [2].

qo = Cd.ab..J2gh (3)
onde g é a aceleração da gravidade, V é o volume de líquido e
S é a área da superfície do líquido no tanque misturador.
Usando (3) em (1):

dh = Cd.ab..J2ih +.9. (4)
dt . S S
O processo de mistura é modelado por:
dh I
ili=S(ql +q2 -qo)

d(cfl.S.h) dh de,
c, .q, -co·qo = dt S.(co·-+h.-)

dt dt

As equações (4) e (7) descrevem a dinâmica do sistema; h e Co
são as variáveis manipuladas pelo sistema de controle.
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controlador fuzzy convencional onde a estratégia de controle, De maneira a simplificar a simulação, considera-se que os
ou base de regras, é definida por um especialista. tanques auxiliares sempre contém uma quantidade suficiente de

líquido para que o processo se mantenha em funcionamento. A
dimensão do tanque misturador é 20xlOx80 em e a secção ah
assume valores entre Oe 0.4 crrr'. A vazão de saída qo situa-se
entre Oe 60 cm3/sec. As colorações CI e C2 são fixadas em I e
O, respectivamente.

No caso de um processo multivariável, o procedimento natural
de projeto de um controlador fuzzy seria considerar como
antecedentes das regras todas as entradas do controlador, cujo
número cresce de forma diretamente proporcional ao número
de saídas desejadas, ou entradas de referência (setpoints). Este
procedimento certamente torna mais complexa a definição da
estratégia de controle. Por outro lado, se controladores
independentes forem usados para cada entrada de referência,
conforme feito neste trabalho, a construção da base de regras
torna-se mais simples e a estratégia de controle é
potencialmente mais confiável.

A planta, descrita na seção seguinte, é um misturador de
fluidos, que, por apresentar características não-lineares, fornece
uma complexidade adicional e se constitui em um bom teste de
desempenho para os controladores implementados. Estes são
empregados no controle de coloração da mistura de dois
líquidos diferentes, evitando, ao mesmo tempo , que o tanque
misturador transborde. A introdução de uma nova variável
permite que o processo de inferência ocorra de modo
desacoplado, permitindo, assim, o uso de dois controladores
independentes.

Uma estratégia similar já' foi empregada [ 1] no projeto de um
controlador fuzzy convencional e, agora, o objetivo é melhorar
as respostas através de ajustes nas bases de regras. Em
contraste com controladores fuzzy convencionais, onde a
estratégia de controle é fixada por um especialista, os
controladores neuro-fuzzy são capazes de criar bases de regras
automaticamente, através de uma fase de treinamento. É
esperado que a substituição dos controladores convencionais
pelas estruturas neuro-fuzzy produza melhores respostas. O
tamanho e estrutura dos conjuntos fuzzy são mantidos os
mesmos, de tal modo que os resultados obtidos em um caso e
outro possam ser comparados.

2 DESCRiÇÃO DA PLANTA
A planta, mostrada na Figura 2, consiste de um tanque
misturador e dois tanques auxiliares. O primeiro contém água
colorida c" e o segundo, água clara C2' A entrada de líquido q
do tanque misturador é controlada por duas válvulas, que
regulam as saídas de líquido q. e q2 dos tanques auxiliares. A
vazão de saída qu, tomada como uma perturbação, tem a
coloração c da mistura resultante e é função da secção ab do
cano de saída, do nível de líquido h no tanque misturador e de
uma constante Cd relacionada à forma e ao material do cano.

Figura 2 • Misturador de Fluidos

3 ESTRATÉGIA DE CONTROLE FUZZY
A estratégia de controle consiste de um conjurito de frases
lingüísticas, ou regras. Considere-se, por exemplo, o caso em
que cada regra de controle relaciona duas variáveis de entrada e
e ce à saída do controlador u, e um algoritmo de controle
consistindo de um conjunto de regras RI, R2

, ••• ; R", da forma
SE (E é Ei) E (CE é C&) ENTÃO (U é Ui), conectadas através
de um conectivo OU [3]. A combinação dessas regras pode ser
expressa matematicamente (por sua função de pertinência) por:

(e.ce.u) = (e.ce,u), ...., (8)
onde fI expressa o conectivo OU. Em (8), cada regra de
controle j pode ser expressa como:

(e.ce,u) = f2 [f3 (e), /lcEi (cej), (u)] (9)

Em (9) , E = {e), CE = {ce}, U = {u} são universos finitos e E,
CE e Ui subconjuntos nebulosos desses universos. O operador
f2 representa a implicação, e f3 é a interpretação do conectivo
E, usualmente min (1\). O controlador decide que ação tomar
através de uma regra de inferência composicional, inspirada no
Modus Ponens da lógica proposicionai. Geralmente, as
entradas do controlador são valores reais medidos dados por
"singletons", e denominados aquie, e ce; O conjunto nebuloso
da saída do controlador Us será, então, dado por:
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4 SISTEMA NEURO-FUZZY

Como o processo requer , em sua entrada, valores não-
nebulosos, o conjunto nebuloso da saída do controlador deve
ser defuzzificado, gerando-se, com isto um valor Us '

-2 -1.5 -1 -0.5 o 0.5 1 1.5 2

Figura 4 -Funções de pertinência para erro de nível no
aprendizado de regras

pm

as mesmas em ambas as situações, prescindindo-se, assim, do
estágio de otimização proporcionado pelo algoritmo.

No caso do misturador de fluidos, onde as variáveis podem ser
desacopladas, duas estruturas neuro-fuzzy independentes são
utilizadas para o controle de coloração e da altura de líquido no
tanque misturador. O processo de decisão requer informações
sobre erros de altura e de coloração, bem como sobre a vazão
de saída. Os conjuntos fuzzy e os universos usados para a
definição do erro necessária para a fase de aprendizado são
mostrados nas 'Figuras 4 e 5, enquanto que ' algumas regras
típicas, dentre 25 possíveis, para a descrição linguística do erro
para o controle de nível são:

Se o CITO de nível é nb e a vazão de saída é z
então o erro é n

Se o erro de nível é nm e a vazão de saída é z
então o erro é n

Se o erro de nível é z e a vazão de saída é z
então o erro é nz

Se o erro de nível é pm e a vazão de saída é s
então o erro é pz

Se o eJ,TO de nível é pb e a vazão de saída é z
então o erro é pz

As regras para o' aprendizado no caso do controle de coloração
são similares, com a adaptação óbvia das variáveis nebulosas .
Os consequentes das regras fornecem a informação de erro que
sistema neuro-fuzzy necessita para o aprendizado das regras de
controle.

(10)
Ilus(u) =f,[f2 (IlE,(es) 1\ Ilul(u)), .....

..., f2 ÇIlEn(es) 1\ PCEn(ces), Ilun(u))]

Os controladores neuro-fuzzy são implementados através do
sistema NEFCON [4], que é capaz de aprendere otimizar de
modo on-line a base de regras de um controlador fuzzydo tipo
Mamdani. Para isto, o algoritmo de aprendizado faz uso de
uma medida fuzzy do erro . O modelo NEFCON é baseado
numa rede de retropropagação, com uma camada . escondida.
Um exemplo de ' uma estrutura neuro-fuzzy com 6 regras, 2
entradas e uma saída é mostrada na Figura 3. Os nós
escondidos representam as regras RI. R2, os nós da
camada de entrada (/;h /;2) representam os valores de entrada; o
nó de saída (1']) corresponde à saída de um controlador, por
exemplo. Os pesos 1-4(i) representam os antecedentes Ar e os
pesos V/i) , o consequente Br • A regra I (RI), por exemplo,
pode ser traduzida da seguinte forma:

RI=:} SE /;1 é AI e 1;2 é A2ENTÃO 1'] é B1
Regras com os mesmos antecedentes (Ar) têm os mesmos
pesos, assegurando a integridade da base de regras.

Figura 3 - Sistema Neuro-Fuzzy

O processo de aprendizado do sistema neuro-fuzzy é efetuado
em duas etapas : (i) inicialização dos pesos e aprendizado
supervisionado e (ii) otimização da base de regras. Como o
processo de aprendizado é supervisionado, a geração de um
conjunto adequado de regras está fortemente associado à
informação de erro -fornecida ao sistema neuro-fuzzy durante a
fase de aprendizado. O sistema NEFCON apresenta diversas
opções para a definição desse erro e, neste trabalho, uma
descrição linguística (do erro) com regras .fuzzy é empregada.
Essas regras descrevem, de maneira intuitiva, como '0 sistema
deve se comportar quando está se dirigindo para seu estado
ótimo. Inicialmente a base de regras está vazia e são fornecidas
ao sistema neuro-fuzzy informações relativàs às partições dos
universos de entrada e ' saída . O sistema, então, passa a gerar
regras 'a partir da informação fuzzy do erro a ele fornecida. A
otimização do conjunto de regras é efetuada através do
deslocamento dos consequent és e da alteração dos 'conjuntos
suporte dos antecedentes. Como um dos objetivos deste
trabalho é comparar os resultados obtidos a partir de bases de
regras construídas de modo automático com aqueles
proporcionados por bases de regras geradas por especialistas,
as definiçõ es dos conjuntos fuzzy e suas posições são mantidas '

Figura 5 -Funções de pertinência para vazão de saída e erro
no aprendizado de regras

5 SISTEMA DE CONTROLE
No misturador de fluidos sob consideração, o sistema de
controle deve ser pr.ojetado de modo a manter a coloração Coe
o nível de líquido h no tanque ' misturador nos setpoints
desejados. A informação de caráter quantitativo necessária para
atender estes objetivos é fornecida pelo erro de coloração e, e
variação deste erro Àec, pelo erro de nível C]" e pela vazão de
saída qo. Como a estratégia escolhida faz uso .de dois
controladores independentes , um para controle de nível e outro
para controle 'de coloração, é mais conveniente adotar como
variáveis de saída a vazão total q (equação 2) e a proporção qr
de água colorida na vazão total, definida por:
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Q z S M B VB
M B VB VB VB

PB
M VB VB VB VB
S M B VB VB

PM
M M M M VB
Z S M B VB

Z Z M M M VB
Z Z S M B

NM
M Z Z M M
Z Z Z M B

NB
M M ZZ Z

Tabela 1 -Bases de regras fuzzy (itálico) e neuro-fuzzy para
controle de nível

Av.,íf
I V /\ . 1\ l\ I ,· A :/\ .",1
I \ / \ r '< r \ I ! I '.1l' '\'\ lliM"h .

.·A ...:j .• ;ti '1

Figura 9 - Funções de pertinência para AQr

O maior número de conjuntos fuzzy utilizado para a saída do
controlador de coloração, em comparação com o de nível,
deve-se à exigência de uma alta precisão na coloração da
mistura resultante. A principal razão para manter h em um
nível especificado é para evitar um transbordamento
indesejável naquele tanque. São mostradas na Tabela 2 as bases
de regras para controle de coloração, tanto para o controlador
fuzzy convencional (itálico) como para o neuro-fuzzy (AQr em
função de E, e AEc)

(11)
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dadas por ql=qr X q e q2=qr - ql' Neste controlador, f i é
implementada por max , e f2 por produto [6]; para
defuzzificação utiliza-se o Centro de Gravidade (COG).

qr=-q-,-
q, +q2

O controlador de nível possui duas entradas quantitativas , eh e
qo, e uma saída, q, O controlador de coloração tem como
entradas e, e Aec, e, como saída, o incremento Aqr na
proporção de água colorida. Há uma diferença entre os dois
controladores: enquanto que, no de nível, a precisão não é
fundamental , no de coloração o objetivo é ter um controle fino,
com erro em regime permanente nulo, se possível. Por isso a
utilização de uma estrutura do tipo PI neste caso.

No projeto do controlador de nível, conjuntos fuzzy NB, NM,
Z, M, B, PB são atribuídos a Eh={ ehL e Z, S, M, B, VB, a Q =
{q} e Qo = {qo} , conforme mostrado pelas funções de
pertinência das Figuras 6 e 7. Os universos para cada variável
também são mostrados nessas figuras. Os valores medidos das
variáveis de entrada são mapeados para os universos através de
fatores de escala GEhe GQo. que estão incluídos nos blocos So
e SI no diagrama da Figura 10. Os valores resultantes são
denominados emand qos' A saída defuzzificada do controlador,
qs, é mapeada para valores reais da entrada da planta através de
um fator de escala GQ, tal que q = qs x GQ. Neste controlador ,
fi é implementado por ·max e f2 por mil! [5]; a Média dos
Máximos (MOM) é usada para defuzzificação.

5.1 Controle de Nível

A base de regras para o controlador fuzzy convencional (em
itálico) e a resultante para o controlador neuro-fuzzy (após
aprendizado) são mostradas nas Tabela I, que relaciona Q a Eh
eQo.

5.2 Controle de Coloração
No controlador de coloração, conjuntos fuzzy NB, NB, Z, PM,
PB são usados para Ec={ec} e AEc={AecL e NVB, NB, NM,
NS, Z. PS, PM, PB, PVB, para a saída AQr={Aqr}, conforme
mostrado pelas funções de pertinência das Figuras 8 e 9. Os
valores reais medidos das entradas do controlador são
mapeados para os universos mostrados nas figuras através dos
fatores de escala GEc e GAEc (contidos nos blocos S2 e S3 do
diagrama da Figura 10), resultando nas variáveis ecs e Aecs. A
saída do controlador pós-defuzzificação, Aqrs é mapeada para
os valores reais de entrada da planta por meio de um fator de
escala GAQr. As vazões reais de entrada do misturador são

6 RESULTADOS EXPERIMENTAIS
A resposta do processo dependerá dos fatores de escala, que
podem ser ajustados empiricamente, de antemão, e então
sintonizados de modo a melhorar a o desempenho do
controlador. No caso do misturador de fluidos a faixa de
valores estabelecida para q e qo é de O a 60 em': como os
universos correspondentes são [0,4], GQ and GQo são
inicialmente estabelecidos como 15. No caso do controlador
convencional este valor resulta em respostas satisfatórias,
prescindindo-se de um sintonia posterior. O máximo erro de
nível possível eh é considerando como sendo ± 7 em, o que,
considerando o universo correspondente como [-2,2] , fornece
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Tabela 2 -Bases de regras fuzzy (itálico) e neuro-fuzzy para
controle de coloração

GEh=0.3. Para se obter boa precisão na coloração e
considerando que o universos é [-2,2] para essa variável, o
fator de escala GEc é ajustado em 200; em 1500 e

em 1115.

L

NB NM Z PM PB
NVB NB NM NS ZPB NVB NVB NVB NVB NVB
NB NM NS Z PSPM NVB NVB Z Z NVB
NM NS Z PS PM

Z NVB Z Z Z NVB
NS Z PS PM PBNM PVB Z Z Z Z
Z PS PM PB PVBNB PVB PVB PVB PVB PVB

Na simulação foram utilizados o MATLAB© e suas
ferramentas SIMULINK e FuzzyToolbox. O diagrama de
simulação é mostrado na Figura 10.

Experimento 1: O comportamento da coloração da mistura
resultante é mostrado na Figura 11 para um degrau de
amplitude 0,3 como setpoint; o nível de líquido no tanque
misturador deve permanecer constante em 30 em. A resposta
obtida com o controlador neuro-fuzzy (NF) atinge o setpoint
mais 'rapidamente do que aquela obtida com o controlador
fuzzy convencional (F). .. .

Experimento 2: O nível de líquido no tanque misturador é
mostrado na Figura 12, para degraus de Oa 40 em. e, então, de
40 a 25 em como setpoints. A coloração final deve ser mantida
invariante em 0,5. Nos dois casos o setpoint é atingido, mas a
resposta obtida com o controlador neuro-fuzzy (NF) é
novamente mais rápida do que aquela obtida com o controlador
fuzzy simples (F).

Experimento 3: As variações de coloração e nível são
mostradas na Figura 13 quando são simultaneamente aplicados
à planta degraus de O a 0,3 e, então, de 0,3 a 0 ,15 como
setpoint para a coloração, e degraus de Oa 40 em. e, então, de
40 a 25 em. como setpoint para o nível de líquido no tanque.
Como pode ser observado, a resposta fornecida pela estrutura
neuro-fuzzy para a coloração é mais rápida que no experimento
1. Isto se deve a uma vazão grande de entrada; o controlador de
nível tenta levar o sistema para o setpoirit e a vazão de entrada
é a máxima ao mesmo tempo.

Water tank

Color (Co)

coloration

Figura 10 • Diagrama de Simulação

Figura 12 • Experimento 2: controle de nívelFigura 11 - Experimento 1: controle de coloração
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a

' A • • % :.:.

.........r.
b

...; ...

Figura 13 • Experimento 3: Controle simultâneo de
coloração (a) e nível (b) (neuro-fuzzy)

7 CONCLUSÕES
OS experimentos realizados demonstram que a utilização de
dois controladores neuro-fuzzy independentes no controle de
uma planta mutivariável é capaz de produzir bons resultados. A
base de regras gerada através do processo de aprendizado,
embora diferente daquela definida por um especialista, opera
de forma adequada e permite que seja cumprido com boa
precisão o principal objetivo de se atingir uma determinada
coloração para o líquido no tanque misturador. O sistema
neuro-fuzzy é capaz de criar um conjunto de regras apropriado,
eliminando, assim, a eventual dificuldade de definição da base
de regras. As bases de regras para os controladores fuzzy e
neuro-fuzzy são similares em certos casos e em geral não
apresentam conflito em regiões próximas ao setpoint,
apresentando somente diferenças de "intensidade" das variáveis
nebulosas (ex: NVB (::) NM).
A definição do erro a ser fornecido ao sistema neuro-fuzzy
durante o aprendizado de regras deve ser efetuada com
cuidado, pois esta informação é crucial para se obter uma base
de regras coerente.

8 REFERÊNCIAS
[1] A. Iriarte Lanas, G.L. Mota, R. Tanscheit, M. Vellasco,

J.M. Barreto, Fuzzy control of a multivariable nonlinear
process, VI/I IFSA World Congress (aceito), Taiwan, 1999.

[2] J.M. Barreto, Controle Hierárquico de um misturador de
fluidos, Ciência e Técnica, V.I3 , 1976, pp. 35-39.

[3] E. Lembessis, R. Tanscheit, The influenceof implication
operators and defuzzification methods on the deterministic
output of a fuzzy rule-based controller, Proc. 4th IFSA
Congress, Brussels , 1991, pp. 109-114.

[4] A.. Nürnberger, Neuro-fuzzy control based on the
NEFCON Model" , 2nd On-line World Conference on Soft
Computing in Englneering Design and Manufac turing ,
1997. .

[5] J.M. Mendel, Fuzzy logic systems for engineering: a
tutorial", Proc. IEEE,V. 3, pp. 345-376.

[6] D. Driankov, H. Hellendorn, M. Reinfrank, An
Introduction to Fuzzy Control, Springer, 1993.

448



40.SBAI- Simpósio Brasileiro de Automação Inteligente, São Paulo, Sp, 08-10 de Setembro de 1999

OTIMIZAÇÃO IRRESTRITA DEMODELOS NEBULOSOS E NEURAIS COM
. ESTRUTURA EMCASCATA .

Ricardo J.G. B. Campello
ricardo@dca.fee.unicamp.br

Wagner C. Amaral
wagner@dca.fee.unicamp.br

DCAlFEEClUnicamp, CP 6101, CEP 13083-970,Campinas, SP

Resumo - Neste trabalho propõe-se uma nova estrutura pa-
ra modelagem de sistemas estáticos ou dinâmicos não-lineares.
Desenvolve-se essa estrutura a partir de modelos nebulosos ou
redes neurais artificiais dispostos em cascata, o que reduz signi-
ficativamenteo crescimento da dimensão desses tipos de mode-
los com o aumento da complexidade do sistema a ser identifi-
cado. Formula-se o problema de estimação dos parâmetros dos
modelos em cascata e obtém-se as equações necessárias para a
utilização de técnicas de otimização irrestrita na solução desse
problema. Neste contexto, aplica-se e compara-se o desempe- .
nho dos algoritmos de gradiente de maior descida e gradiente
conjugado de Fletcher-Reeves na identificação de um sistema
dinâmico real através dos modelos propostos.

Palavras-Chave: Modelos nebulosos, Redes Neurais, Estrutura
Cascata, Otimização, Identificação.

1 INTRODUÇÃO
A capacidade de processamento e memória dos sistemas com-
putacionais atuais tem permitido o desenvolvimento de mode-
los matemáticos mais complexos (e eficientes) baseados na teo-
ria de sistemas não-lineares. Duas classses fundamentais são
aquelas constituídas de modelos baseados em lógica nebulo-
sa, conhecidos como Modelos Nebulosos (Fuzzy Models), e
modelos de Redes Neurais Artificiais (Neural Networks). Os
modelos nebulosos e as redes neurais podem ser aplicados de
forma eficiente a uma classe de problemas genérica I . Essa
característica advém da capacidade de aproximação universal
desses modelos, ou seja, a capacidade de aproximar com pre-
cisão arbitrária qualquer mapeamento não-linear contínuo defi-
nido sobre uma região compacta (fechada e limitada) do domínio
(Kosko 1992)(Haykin 1999)(Kosko 1997). Contudo, devido a
essa estrutura genérica, os modelos normalmente requerem um
número elevado de parâmetros a serem estimados. Em geral,
conforme aumenta a complexidade do mapeamento a ser apro-
ximado, principalmente no que diz respeito à dimensão do seu
espaço de entrada (número de variáveis envolvidas), ocorre um
aumento exponencial na quantidade de parâmetros e dados ne-
cessários para se obter uma precisão de aproximação arbitrária.
Esse problema é conhecido como "Maldição da Dimensionali-
dade" (Curse ofDimensionality) (Kosko 1992)(Haykin 1999).

Neste trabalho propõe-se uma nova estrutura de modelos nebu-

1Isso não ocorrecomos modelos considerados puramente paramétricas , que
se ceslringema problemas específicos.
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losos e redes neurais com uma arquitetura em cascata que ga-
rante um crescimento linear (ao invés de exponencial) na quan-
tidade de parâmetros em função do número de entradas. Pa-
ra o desenvolvimento dos modelos nebulosos e neurais nes-
sa nova estrutura, utiliza-se um modelo particular conheci-
do como Modelo Relacional Nebuloso Simplificado (Oliveira
and Lemos 1997). Sob certas condições, pode-se demonstrar
(Campello and Amaral 1999) que esse modelo é absolutamen-
te equivalente a uma rede neural RBF (Radial Basis Function
Neural Network) (Haykin 1999).

Após formulado, soluciona-se o problema de estimação dos
parâmetros dos modelos em cascata através dos algoritmos de
otimização irrestrita do Gradiente de Maior Descida e Gradien-
te Conjugado de Fletcher-Reeves (Bazaraa and Shetty 1979). A
utilização desses algoritmos proporciona garantia de convergên-
cia e permite não haver necessidade de cálculo/armazenagem
de matrizes Hessianas ou suas inversas, que demandam gran-
de esforço computacional, principalmente na presença de um
número elevado de variáveis. Esses algoritmos utilizam ape-
nas o gradiente da função de custo a ser minimizada, que é
obtido neste trabalho a partir da técnica de retro-propagação
(Backpropagation) (Haykin 1999).

Esse trabalho é organizado como segue. Na próxima seção os
modelos relacionais simplificados são brevemente revistos co-
mo elementos comuns a ambas as classes de modelos nebulo-
sos e neurais. Na Seção 3 esses modelos são apresentados em
estrutura cascata. Na Seção 4 formula-se o problema de otimi-
zação para estimação dos modelos e desenvolve-se as equações
de gradiente a partir da técnica de retro-propagação. Na Seção 5
aplica-se e compara-se o desempenho dos algoritmosde gradien-
te de maior descida e gradiente conjugado de Fletcher-Reevesna
solução doproblema de otimização para identificação de um sis-
tema dinâmico real utilizando o modelo em cascata proposto.
Finalmente, na Seção 6 apresentam-se as conclusões.

2 MODELOS RELACIONAIS SIMPLIFICA-
DOS

Considere, sem perda de generalidade, o seguinte sistema com
múltiplas entradas e uma saída (MISO):
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onde y é a saída do modelo, O = [ 01 Om V é o vetor
de parâmetros e íI' = [ íI'1 íI'm V é o vetor nebuloso de
entrada. O vetor íI' é dado pelo produto de Kronecker ( (8)) das
entradas nebulosas individuais, isto é,
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onde:Fé umoperador não-linear querealiza o mapeamento das 2000

entradasz, (i = 1,' . " n) na saída y. Esse sistema pode ser re- ,...
presentado (modelado) por um modelo relacional nebuloso com 1600

estrutura simplificada (Oliveira and Lemos 1997) através da se- "oc
guinte equação: 1200

(2)

As entradas X; (i = 1, "', n) são vetores de possibilida-
de obtidos pela fuzzificação das entradas não nebulosas Xi
através do .conceito de discretização nebulosa (Willaeys and
Malvache 1981)(Pedrycz 1984), isto é,

Figura 1: Número de parâmetros em função do número de en-
tradas em modelos com estrutura convencional (para valores de
c comumente utilizados).

número elevado de variáveis. Nesse contexto, justifica-se o de-
senvolvimento de estruturas que permitam reduzir o problema
de dimensionalidade em modelos nebulosos e neurais, como a
estrutura em cascata discutida na seção seguinte .

(3)
3 ESTRUTURA CASCATA

onde fi; (-) (j = 1, "', c) é o j-ésimo conjunto nebuloso de
referência na i-ésima interface de fuzzificação e c é o número
de conjuntos nebulosos de referência utilizados em cada interfa-
ce. É possível demostrar (Campel!o and Amaral 1999) que se as
funções JiJ) (conjuntos nebulosos) forem Gaussianas, então o
modelo relacional nebuloso dado pelas equações acima é mate-
maticamente equivalente a uma rede neural do tipo RBF, poden-
do ser visto como representante comum de ambas as classes de
modelos (nebulosos e neurais).

A estrutura de um modelo nebuloso ou neural convencional é
ilustrada na Fig. 2.

Xl

X2

MN/RN

Como a equação (I) é linear no vetor de parâmetros O, esse
vetor pode ser estimado para um dado conjunto de valores de
entradas e saída utilizando-se algoritmos do tipo Mínimos Qua-
drados (Least Squares) (LjungI987). Essa é uma característi-
ca interessante uma vez que esses algoritmos são computacio-
nalmente simples e em condições adequadas possuem proprie-
dades de convergência para valores ótimos globais (Goodwin
and Payne 1977). No entanto, sabe-se que conforme aumenta
o número de parâmetros do modelo a serem estimados também
aumenta a incerteza sobre esses parâmetros (principalmente na
presença de ruído) e consequentemente cresce a imprecisão do
modelo (Kashyap and Rao 1976).

Figura 2: Estrutura Convencional de Modelo Nebuloso (MN) ou
Rede Neural (RN).

Uma alternativa para reduzir os problemas de dimensionalida-
de (discutidos na seção anterior) que são apresentados por esses
modelos é a estrutura em cascata ilustrada na Fig. 3.

Nesse contexto, pode-se verificar a partir das equações (2) e (3)
que o número de elementos do vetor íI' em (2) é dado por m = c"
(sendo a capacidade de aproximação do modelo proporcional ao
parâmetro c). Esse também é o número de elementos do vetor
O, e portanto a quantidade de parâmetros do modelo a serem
estimados. Essa relação exponencial entre as quantidades de en-
tradas n e de parâmetros m é ilustrada na Fig. 1, e caracteriza o
problema de dimensionalidade dos modelos nebulosos e neurais.

É importante observar que as consequências do problema de
dimensionalidade ilustrado na Fig. 1 podem ser mais críti-
cas em modelos que não possuem a propriedade de linearidade
nos parâmetros, como por exemplo as redes MLP (Multi-Layer
Perceptron) (Haykin 1999). Esses modelos demandam algorit-
mos de otimização mais sofisticados que podem se tornar in-
viáveis, devido ao esforço computacional, na presença de um

MN /RN

Figura 3: Estrutura Cascata de Modelo Nebuloso (MN) ou Rede
Neural (RN).

Nessa estrutura alternativa, que já foi utilizada com suces-
so na redução de regras em controladores nebulosos (Raju et
ai. 1991)(Jamshidi 1997), utilizam-se n - 1 blocos de processa-
mento dispostos de forma hierárquica, ao invés de um único blo-
co como na estrutura convencional, sendo que cada bloco possui
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Especificação das Funções 10 e 9(.) com
Normalização de Variáveis

3.2

Uma' forma simples e eficiente de especificar as funções A) e
9(.) é considerar uma distribuição homogênea? das funções asso-
ciadas a uma determinada variável sobre o universo de discurso
daquela variável , ou seja, sobre o intervalo contínuo e fechado no
qual considera-se que a variável assume valores . Em geral essa
consideração não é restritiva uma vez que , na prática, as gran-
dezas envolvidas em um determinado sistema são (comumente)
limitadas inferior e superiormente. Contudo, é bem conhecido
que a utilização de universos de discurso com magnitudes mui-
to distintas em um determinado modelo pode causar problemas
de ordem numérica. Para evitá-los, pode-se normalizar todos os
universos em um mesmo intervalo, como por exemplo [-1 ,1].
Nesse caso, um exemplo das funçõesA) e 9 (.) associadas a ca-
da variável de um modelo em cascata com c = 5 é ilustrado na
Fig.5.
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apenas 2 variáveis de entrada. Logo, a partir das equações apre- onde Bj , e ui! são respectivamente o centro (valor modal) e o
sentadas na seção anterior tem-se que a quantidade de parâme- desvio padrão da l-ésima função associada à j-ésima variável. A
tros em cada bloco é dada por c2 , e consequentemente, a quan- equação para as funções 9( .) é equivalente à equação (6) tmutatis
tidade de parâmetros total do modelo é m = (n - 1)c2 (para mutandis).
n > 2). Portanto, tem-se uma vantagem significativa em compa-
ração com a estrutura convencional, uma vez que a relação entre
a quantidade de parâmetros e de entradas é linear, e não mais
exponencial (ver Fig. 4).

100

/
: ."

Figura 4: Número de parâmetros em função do número de en-
tradas em modelos com estrutura cascata (para valores de c co-
mumente utilizados).

3.1 Formulação
Com base na formulaç ão apresentada na Seção 2, tem-se que as
equações que descrevem o modelo em cascata apresentado na
Fig. 3 são

c2

Yi =Df \lf; = L Di l \lf;,
1=1

i = 1," ' ,n - 1 (4)
o •»s , Yh o.•

Di = [ Di, i = 1, " ' ,n - 1
Figura 5: Funções Gaussianas com distribuição homogênea pa-
ra modelo em cascata com c = 5 e variáveis normalizadas em
[-1 ,1].

\lf i . [ \lf i, '1' i
0
2 V

{
X i+1 0 }I;- l , i = 2,' . . ,n - 1

X i+1 0 X, , i = 1

Xj =[ fi, (Xj ) 1i2(Xj) . . . h(Xj)]T
j = 1,' " ,n

4 PROBLEMA DE OTIMIZAÇÃO E RETRO-
PROPAGAÇÃO

Considere um conjunto de N dados de entradas e saída
{(x1(k) , ··· , xn(k), y(k) ) }t'=1mensurados a partir de um sis-
tema que deseja-se modelar. Então o problema de otimização
para estimação do modelo pode ser definido como

Yh = [9h,(Yh) 9h2 (Yh) .. . 9ho (Yh) V
h= 1, ' : ' ,n -2

(5)
(7)

onde D representa o conjunto de todos os parâmetros do modelo
e e(k), para cada k = 1, . .. ,N, é o erro entre a saída do modelo
y(k) e a saída desejada do sistema y(k), isto é,

sendo Y= Yn-1 ' Nas equações acima, variáveis distintas lo e
9(.) são utilizadas apenas para facilitar a notação, distinguindo as
funções associadas às entradas x (.) daquelas associadas às saídas
intermediárias YO' No caso de funções Gaussianas tem-se

e(k) =y(k) - y(k) (8)

(
(X·- B· )2)fiz (Xj) =exp - J U;, J I (6)

2Entende-se por distribuição homogênea, neste trabalho, a disposição das
funções com centros equidistan tes e aberturas (desvio padrão no caso de funções
Gaussianas) iguais a distância entre dois centros consecutivos.
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d deri d aY2' (k) b id . d (5)on e as enva as 8y;(k) são o ti as a partir e como

Cálculo do Gradiente4.1
Seja um modelo em cascata com 4 variáveis de entrada e, por-
tanto, 3 blocos (camadas) de processamento, como ilustrado na
Fig.6.
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O problema (7) pode ser solucionado utilizando-se técnicas de
otimização irrestrita (Bazaraa and Shetty 1979). Na quase totali-
dade dessas técnicas se faz necessário o cálculo do gradiente da
função custo J, que será abordado a seguir.

ih

MN/RN
2

Figura 6: Modelo em Cascata com 4 entra.das.

ôYz;(k) _ ôgz;(Yz(k))
BY2(k) - ôyz(k)

e podem ser calculadas numericamente, independente do tipo
de função g( .). Dessas equações pode-se calcular as derivadas
parciais da função J em relação aos parâmetros da camada in-
termediária, dadas por

As derivadas parciais de J em relação aos parâmetros do mo-
delo são obtidas retro-propagando o erro de estimação ao longo
dos blocos de processamento através da regra da cadeia. Para a
camada de saída tem-se

ôJ _ âJ ôe(k) ôYa(k)
ôfh, - ôe(k) ôYa(k) ôn a, '

i = 1, . . . , c2 (9)

(11)

i =1"",2

A partir de (7), (8) e (4) a equação (9) pode ser reescrita como As derivadas parciais de J em relação aos parâmetros da camada
de entrada são dadas por

As derivadas parciais de J em relação aos parâmetros da camada
intermediária são dadas por

i = 1," ', c2

ôJ N
ôn ' = - L: e(k)lJ! a, (k) ,
a, k=l

i = 1, "', c2 (10) ôJ
ôn l ,

ôJ ôe(k) ôY3(k) ôYz(k) Byz(k)
ôe(k) ôY3(k) BYz(k) ôyz(k) BYI(k)'

ÔYl (k) ÔYI (k)
.ÔYl (k) ôn l , '

ôJ _ ôJ ôe(k) ôYa(k) ôYz(k) ôyz(k)
Bnz, - âe(k) ôYa(k) ôY2(k) ôyz(k) Bflz,
i =1,"', CZ

A obtenção dos termos parciais da equação acima é feita de for-
ma análoga ao caso anterior (camada intermediária). Tem-se
então

o cálculo dos termos :;3W) e é análogo ao ca-
so anterior (camada de saída). Os termos são obtidos
como segue. Escrevendo explicitamente a equação da saída do
modelo tem-se

c2

Ya(k) == .E S1a,lJ!a, (k) =
1=1

n a1X41(k)Y21 (k) + ... + S1acX41(k)Yzc(k)+

!la(C+l)X42(k)Y21 (k) + .. .+ S1a(2c)X42(k)Yzc (k)+

na(cL c+l)Xdk)Yzl (k) +.,. +!l3(c2 )X4c(k)Y2c(k)

Portanto, pode-se verificar que

(12)

i =1,"', c2

Analisando as equações (10), (11) e (12) pode-se induzir a
equação geral para a derivada parcial da função custo J em re-
lação a qualquer parâmetro de um modelo em cascata com n
entradas:

452



40: SBAI - SimpósioBrasileiro deAutomação Inteligente, São Paulo, SP, 08-10de Setembrode 1999

..10..3010

•
5

•

•
2

1 ......
.\,

o

onde Àh(k) é uma função que pode ser escrita recursivamente
(em h) como .

h = 1, " ',n-1

i = 1," " c2

Àh(k) =Àh+l (k)+
(») Ôghj(i)h(k»f=r n(h+I)(lc+j)X(h+2)(I+l) k ôfjh(k)

h = 1,"',n- 2

Figura 7: Evolução do erro quadrático médio (EQM) para oti-
mização de modelo em cascata com c = 3: Algoritmos de gra-
diente de maior descida (linha cheia) e gradiente conjugado de
Fletcher-Reeves (linha tracejada),

4.2 Inicialização dos Parâmetros
Com a informação do gradiente disponível, pode-se aplicar os
métodos de otimização irrestrita para treinamento do modelo em
cascata. Para definir o ponto de partida dos algoritmos de oti-
mização inicializam-se os parâmetros nO do modelo aleatoria-
mente, com distribuição uniforme suficientemente próxima a ze-
ro, de tal maneira que as saídas dos blocos de processamento do
modelo estejam (ao menos aproximadamente) restritas ao inter-
valo de normalização [-1, 1].

ximação do modelo), tem-se o desempenho dos algoritmos de
otimização ilustrados na Fig. 8. Novamente verifica-se que o al-
goritmo de gradiente conjugado obtém convergência em menos
iterações (57 contra 81 do gradiente de maior descida) e também
com esforço computacional inferior (174 .761.345 Flops contra
243.919.755 do gradiente de maior descida). Embora nesse caso
exista um intervalo do processo de otimização no qual o algorit-
mo de maior descida supera o de gradiente conjugado, pode-se
notar nas Figuras 7 e 8 que o desempenho desse algoritmo dimi-
nui de forma mais critica nas regiões sub-ótimas.

6 CONCLUSÕES E PERSPECTIVAS

Figura 8: Evolução do erro quadrático médio (EQM) para oti-
mização de modelo em cascata com c = 5: Algoritmos de gra-
diente de maior descida (linha cheia) e gradiente conjugado de
Fletcher-Reeves (linha tracejada).

Para análise da qualidade do modelo final (identificado com o
gradiente conjugado e c = 5) geram-se simulações em previsão
l-passo-à-frente e também em série sintética (simulação recursi-
va). O resultado das simulações é ilustrado na Fig. 9, mostrando
que um modelo eficiente foi obtido.

Neste trabalho propôs-se uma nova estrutura para modelagem
de sistemas não-lineares utilizando modelos nebulosos ou re-
des neurais. Essa estrutura possui uma sequência de blocos de
processamento dispostos em cascata que reduz sensivelmente o
aumento da dimensão dos modelos quando aumenta-se a com-
plexidade do sistema a ser identificado. Formulou-se o proble-
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Inicialmente, considera-se um modelo em cascata com c = 3.
As entradas são aquelas já exaustivamente utilizadas na lite-
ratura (e.g . (pedrycz 1984, Xu and Lu 1987 , Sugeno and
Yasukawa 1993, Lee et ai. 1994»), isto é, X l = u(k - 3),
X2 =u(k-4) e X3 =y(k-1). O modelo é estimado utilizando-
se os algoritmos de gradiente de maior descida e gradiente conju-
gado deFletcher-Reeves. O critério de parada para os algoritmos
é o erro quadrático médio (EQM) entre as saídas do sistema y(k)
e do modelo fj(k) (dado por EQM = ser inferior a 0.3. A
evolução do EQM ao longo das iterações dos algoritmos é ilus-
trada na Fig. 7. Nessa figura pode-se observar que o algoritmo
de gradiente conjugado converge em um número menor de ite-
rações (20) do que o algoritmo de gradiente de maior descida (85
iterações). Esse desempenho relativo também se verifica em ter-
mos de esforço computacional. A dizer, as operações em ponto
flutuante (Flops), com programa Matlab em estação Sun Ultra 1,
foram de 27.043.785 para o gradiente conjugado e 108.461.655
para o gradiente de maior descida.

Considera-se o processo de Box e Jenkins (Box and Jenkins
1970) para ilustrar a identificação de um sistema dinâmico real
utilizando modelos em cascata. Este processo consiste de uma
fornalha onde a entrada u é a taxa de alimentação de gás metano
(pés cúbicos por minuto) e a saída y é a concentração de dióxido
de carbono (%C02 ) em uma mistura de gases. Dispõe-se de um
conjunto de 296 pares de dados de entrada-saída, amostrados do
processo em períodos de 9 segundos.

5 EXEMPLO

Considera-se em seguida um modelo com c = 5. Repetindo
os procedimentos descritos no caso anterior, porém com crité-
rio de parada EQM < 0.15 (dada a maior capacidade de apro-
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Figura 9: Saída do sistema y (linha cheia) e do modelo i) (li-
nha pontilhada): EQM = 0.1487 em previsão l-passo-à-frente
(acima) e EQM = 0.8903 em série sintética (abaixo).

ma de estimação dos parâmetros dos modelos em cascata com
o auxílio da técnica de retro-propagação e solucionou-se es-
se problema através dos algoritmos de otimização irrestrita do
gradiente de maior descida e gradiente conjugado de Fletcher-
Reeves . Ilustrou-se o desempenho desses algoritmos através de
um exemplo de identificação de um sistema dinâmico real. Nes-
se exemplo, verificou-se a conve rgência de ambos os algoritmos
(o que já era esperado a partir de resultados teóricos) e verificou-
se que o desempenho do algoritmo de gradiente conjugado su-
pera o gradiente de maior descida, tanto no que diz respeito ao
número de iterações quanto ao esforço computacional.

Em trabalhos futuros pretende-se estender os resultados para o
caso de modelos com múltiplas entradas e múltiplas saídas (MI-
MO) , bem como estender o problema de otimização e sua for-
mulação permitindo que os par âmetros das funções lo e 9 ( .)
(centro e abertura) também sejam ajustados.
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Abstract This paper deseribes lhe GUARANÁ robot-soccer team
that was viee-champion of the FIRA'98 Games in lhe MiroSot
category. An overview of lhe vision and lhe strategy modules
is presented, and lhe hardware and software architectures of lhe
main computer and of lhe robots are described.

1 Introduction
Soccer enthusiasts consider lhe sport an exciting strategie and
artistie game, which is usually decided by the technical and
physieal abilities of lhe players as well as by their collective
strategy. Likewise, robot soccer is an exeiting strategic game that
serves to develop applieations and test teehniques in computer
vision, artificial intelligence and multí-agent systems . Speed ,
ball handling, decision making, and lhe team 's capacity to coop-
erate determine lhe result of lhe game.

The MiroSot eategory of FIRA games is played between two
robot-soccer teams, each one comprising three robots . On top
of eaeh robot is a label - blue for one team and yellow for lhe
other - through whieh the vision system can identify and locate
robots. Vision tasks are perforrned by a eomputer using images
originating from a single camera hanging over lhe eenter of lhe
game field. The resulting inforrnation is used by a strategy mod-
ule whieh eommands lhe robots via wireless communication.

This paper describes lhe GUARANÁ team, worldwide vice-
ehampion team of FIRA'98 in lhe MiroSot category. Section 2
presents the architecture of lhe team and gives an overview the
vision and strategy modules. Section 3 describes its hardware
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and software and discusses engineering issues regarding lhe cen-
tral computer and lhe robots.

2 Teamarchitecture
The GUARANÁ team architecture is composed of vision, predic-
tion, strategy, and communieation modules. In lhe next subsec-
tions, we describe each of these modules.

2.1 Vision
Image interpretation - essentially recognition of players and
ball - is based on lhe colors of lhe image captured by lhe cam-
era. We used two rectangular labels with a black margin on top
of each GUARANÁ player. The first label has lhe team color-
eíther blue or yellow - and lhe second, pink label assists lhe
vision module in deterrnining lhe robot's orientation. The ball
used in lhe game is an orange golf baIl. Figure 1 shows lhe la-
bels used on top of lhe GUARANÁ robots.

A preliminary irnage processing phase consisting in subtraeting
an image of lhe empty field from lhe captured irnage is used to
simplify and speed up interpretation. This subtraction occurs
only in R and G channels of lhe irnage, since these are sufficient
to detect any variation of every necessary color in lhe applica-
tion. PixeIs for which lhe result of lhe subtraction is bigger than
a pre-established threshold are considered possible eIements of
lhe game (ball or labels). Their color pattems are analyzed using
values taken from both RlG and GIB relations, in order to re-
duce influences of ambient illumination. Color identification is



• epink (j) is the centroid of the jth pink e1ement;

• eprev(r) is the centroid of the rth team color element iden-
tified in the previous image;

• neteam(i) is the number of pixels in the ith team color ele-
menti

pink (orientation)

black (isolation)
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• eteam(i) is the centroid of the ith element with the team's
colori

,/
team ,/

color
)

Figure I : Robot identification labels .

carried out by matching RlG and GIB relations with predefined
color bands. We have restricted this analysis to the colors which
have meaning in the game (yellow, blue, orange, and pink).

• nepink(j) is the number of pixels in the jth pink element;

• li team and ISteam are upper and lower limits in the number
of pixels, which define the valid range of the size of a team
color element. These values change according to the image
resolution used. We used li team=60 and lSteam =80;

Centroid

Neighboring pixels with similar colors are considered compo-
nents of one same elemento The elements considered are pink,
yeIlow, blue and orange patches, the orange one being circular.
The coordinates (x, y) of the centroid (center of mass) of each
element are computed from the pixel coordinates using the for-
mula (?):

• lipink and ISpink are upper and lower limits in the number
of pixels, which define the valid range of the size of a pink
element. We used lipink= 20 and lSpink =30;

• nteam is the number of team colar elements in the image
and

• npink is the number of pink elements in the image.

1 n 1 n
x = - L Xi and y = - LYi

n i=l n i=l

where (Xi,Yi) are the pixel coordinates and n is the number of
neighboring pixels used to group the pixels into an elemento

Identification and Tracking

To send a command to a robot, the central computer must know
its state, consisting of position, orientation, and speed. This re-
quires a procedure for identifying each robot.

This optimization algorithm is applied on each of the three
robots in the team. As a result, the system will have three dif-
ferent pairs (team color e1ement, pink element), each associated
with one of the robots.

Although correctness of this tracking procedure was not for-
mally proved, in practice it was shown quite robust. We did
not experience identification loss or swapping of robot tracking
during the games.

Orientation and Position

• s(i, i, r) is the objective function to be minimized;

sei, i ,7') = d(eteam(i), epink(j)) + d(eteam(i), eprev(r))

• d(e1, e2) is the cartesian distance between elements ei and
ez in the image coordinate system; t -1 Yt - YPa= an ---,

Xt - xp

wheels ---............11"'

Figure 2: Robot orientation from labels.

The robot's orientation is defined by the angle a ranging from
field's axis x to the vector (pink centroid, team color centroid),
as iIIustrated in Figure 2. For the robot dimensions and image
resolution used, the maximum deviation observed was 10 de-
grees.

The position (x, y) of the team robots results from the weighted
average of the positions of the centroids of the team color and
pink labels, defining the robot's geometric center. The equations
used are:

$ISteam;

$lspink;

s 14; and
$7

$ neteam(i)
$ nepink(j)

O s d(eteam(i), eprev(k))
4 $ d(et eam(i),epink(j))

lit eam
lipink

In our system, the labels on the robots are similar, and therefore
can not be used to distinguish a robot from the other members of
the team . The black border is used to avoid misidentifying two
robots as one single element when they are in contact.

When the game is started each robot is identífied by the user of
the system. From then on identification is done via a tracking
algorithm which uses exhaustive optimization to find the mini -
mum cost solution of the foIlowing system:

subject to

In the expressions above r = 1,2,3 is the number of the robot
considered; i = 1,2, ... , nteam; j =1,2, ... , npink; and
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x = CIXt + C2Xp and Y = CIYt + C2YP , 2.3 Strategy
Cl + C2 Cl + C2

where (Xt,Yt) are lhe coordinates of lhe centroid of lhe tearn
color element; (xp,Yp) is lhe coordinate of lhe centroid of the
pink element; and cr, C2 are factors that depend on the label size
and image resolution. In our case, Cl = 7 and C2 = 3.
The positions of the adversary robots and of the ball are defined
by lhe centroid coordinates of lhe adversary color and ball color
elements.

Orientations are determined by lhe direction of movement, given
by the differenee between the positions of lhe elements in lhe
eurrent and previous images.

NewCoordinate System

Every Brazilian is said to be a soecer coaeh . In human soe-
cer, a stronger tearn will often defeat anolher which has superior
teehnique. Trusting our experienee, we formulated some simple
strategic rules:

• Against stronger opponents, emphasize defense to suffer
fewer goals.

• Against slower opponents, attack. There will be time to
bring attackers baek to help lhe defense.

Behaviors

There exist lhree strategical main behaviors that each robot ean
assume aecording to its position:

After identifying each objeet in the image, the image eoordinate
system (in pixels) is transformed into lhe field cartesian system
(unity ofO.5em), as shown in Figure 3.

y

defense
side

300

··t-_··.._..
i

180

1. goalkeeper: The robot is placed in the projected position
of lhe ball on lhe defensive goalline if lhe ball is coming
towards the defensive region. Otherwise lhe robot aligns
itself with the ball in the Y coordinate, always remaining in
front of lhe goal.
For faster positioning lhe robot always keeps an orientation
of 90 or 270 degrees, as shown in Figure 4.

x

Figure 3: System of coordinates after vision phase.

The vision module implemented was fast (7ms per frame) and
robust, allowing variations on ilIumination conditions and eolors
of the field, labels, and ball. Setting up the vision system was
quick and easy.

2.2 Prediction

A command c, is sent to a robot r based on lhe state of ali el-
ements observed in lhe image at instant ti. Due to lhe delay
involved, it is necessary to predict lhe future state of lhe robots
and lhe ball in order to estimate lheir state at lhe moment they
actually receive lhe eommand.

The position, orientation, and velocity of adversary robots and
of the ball are predicted based only on lhe data extracted from
lhe current and previous images assurning constant veloeities.
Predictions for the tearn robots are more accurate and take into
account lheir current states and lhe most recent commands ac-
cording to a nonlinear dynamical system of lhe form

where: sr;+" is the predicted state, after delay of k (sensoring
and communieation); sri is lhe state at instant i (sensor input);
r = 1,2,3 is lhe robot considered; cc,Ci-l, ... ,Ci-n are lhe
n+1 commands eonsidered; and !r(-) is an empirically adjusted
function.
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Robot
(orientation: 90°)

start
positions

Figure 4: Goalkeeper behavior.

2. defender: The robot is plaeed along lhe coordinate Y of
lhe ball, blocking lhe ball to prevent it from reaehing lhe
goal. It does allow the ball to pass when it is being pushed
away from lhe goal by the attacker, When the defender
and the ball are in a favorable situation with respect to the
adversary goal it switches behavior with lhe attacker and
tries to seore. The favorable situations happen when lhe
robot is the tearn robot closest to lhe ball in lhe transition
area, shown in figure 5.

3. attacker/midfield: In this position lhe robot has two distinct
behaviors: (i) positioning mode, when lhe objective is to
position lhe robot behind lhe ball, leading lo the goal or
blocking lhe adversary attack. Positioning serves to mount
an attaek or strenglhen lhe defense. (ii) eonduetion mode,
when lhe robot pushes lhe ball from behind towards lhe op-
ponent's goal.

Usually lhe robots are sent direetly towards lhe target. In lhe
attaeker behavior however, a diseontinuity in lhe target position
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Obstacle avoidance

d I

transition
area

adversary
goalkeeper

The robots try to avoid collision by planning a path around ob-
stacles. Due to the dynamic nature of the soccer domain, our
robots continually replan their target positions around obstacles
via incremental generation of interrnediate target points.

A robot r starts by trying to go from its position s towards its
target 9 along a straight line, defining a path Paths,g from s to
g. If following Paths,g it would come across an obstacle o as
in Figure 7a), the robot r aims at an interrnediate target g' as
shown in Figure 7b, taking into consideration the point Piwhere
the trajectories of o and r intercept.

Figure 7: Obstacle avoidance.

Intersection of Trajectories

The interception pointP; = (Xi, Vi) is defined as the point where
the trajectory of robot r crosses that of object o. An approximate
computation is used. The number of iterations n:z: after which
the.trajectories of r and o will intersect on X and the number of
iterations n y after they will intersect on y are

(b) OG g

0 ---Ds g'

(a) O
r;;l/

0(? g

s

The velocity of the objects andothe interception point P; define
the collision time te: If the collision time te is smaller than the
time tg that robot r will take to reach target 9 (that is, O< te <
tg), and if the intersection pointPi of the trajectories ofr and o is
inside the path Paths,g, then an intermediate target gl is defined.
g' is located at a distance d from Pi , perpendicularly to Paths,g.
We have used d =20cm. The algorithm also takes into account
the wal1s of the playing field in generating interrnediate target
points.

Xr - Xo d Yr - Yo
n:z: = dx o _ de; an n y = dyo - dYr '

where (xn Yr) are the robot coordinates; (x o, yo) are the object
coordinates; and eixo, dyo, dx r, and dYr are displacements ofthe
object and robot given by the difference between the current po-
sition and the previous.

happens during the transition between positioning and conduc-
tion modes. This discontinuity is smoothened taking into ac-
count the lirnitations of movement of the robot ,

Figure 5: Transition area.

Trajectory planning considers current state s (current speed, po-
sition, and orientation) and desired state 9 (desired speed, posi-
tion, and orientation) for lhe robot, as shown in Figure 6a. The
dashed line indicates the planned path.

A desired and feasible cornrnand which would take the robot to
the target state is chosen. The effect of applying the inverse of
this command to the target robot state 9 is computed, generating
a new target state g' (Figure 6b) . The procedure is repeated using
g' as the target state, and so on. The last cornrnand thus gener-
ated, in fact the first we desire to use, is transmitted to the robot
(Figure 6d). The computation is repeated for each new image
during transition.

(c) /0
/" s

(

g' g' g

If no; < Oor n y < Othere is no interception point. Robot r
cannot intercept object o in a number of iterations smaller than
ni = min(no;,ny). When r is far from o, no; and n y can be
different. However, they iteratively converge to the same value
as the system evolves.

The interception point (Xi, Vi) is calculated as foIlows:

Xi = ni dx o+ Xo and Yi = ni dyo + Yo

2.4 Communication system
Figure 6: Planning of transition between objectives.

The communication system is composed of one transmitter and
three receivers working at 72.830 MHz FSK. They were adapted
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The use of smaIl motors and plastic wheels and body resulted in
a lightweight, robust, and low-cost robot.

Conclusion4
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from R/Cradio in order to transmit digital signals, with transmis- nication was over 50 meters.
sion rate of 1200 bps, using Manchester code (?) . The transmit-
ter broadcasts messages to the robots under the foIlowing proto-
col: 2 bits SYNC, 2 bits preamble, 8 bits for robot ri , 8 bits for
robot r2, 8 bits for robot r3, and 4 bits for Check Sumo The 8
bits sent to each robot comprise 4 bits for each motor (left and
right).

, .... " .... '
left motor right motor

The GUARANÁ team's strong points are its straightforward and
efficient tactics and the vision system: simple, robust to environ-
mental variations, and easy to adjust. We believed that the good
performance of the team is due to the reasonable balance of our
system.

where D is the direction the motor is to tum, and V is the veloc-
ity (3 bits).

Robot control was shown imprecise and could benefit from im-
provements. To achieve a more competi tive system the robots
would need stronger, higher-torque motors.

3 Hardware and software platforms

The software of the GUARANÁ team is centralized and runs on
a PCPentium 11-233 MHZ, using Windows 95 and generic pro-
gramming in BorIand C 4.0, including some assembler routines
in the vision module.

Images are captured by a JVC 3CCD color camera with S-
VHS video output and digitalized by a PixelView pV-Bt-848 PC!
board. The digitalized image uses resolution of 320x240 pixels
and 24 bit quantization in RGB.

Image processing is performed by the vision module, using Mi-
crosoft Video for Windows (vfw) (?) as interface. The use of
vfw provides versatility and transparency since it aIlows digital
image acquisition by any compatible frame grabber. The vision
module is able to process 30 frames per second.

The robots use motors adapted from an electromechanical cal-
culating machine. They are smaIl Mabuchi DC motors, rated at
about 20 gfxin torque at 5Vcc. A single stage reduction gear
is used for each motor/wheel assembly, providing a 5:1 speed
reduction.

On each wheel there is an imprintedreflective pattem, coupled to
a ref1exive infra-red sensor, working as a rotary pulse generator.
The pulses from each wheel are fed back to the electronic control
unit in order to aIlow speed control (see Figure 8).
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Nomenclatura

m: Massa,

I : Momento de inércia,

v : Velocidade,

F: Força,

P ; Momento linear,

M.: Momento angular,

J : Impulso linear,

K : Constante de atrito,

Abstract- This work presents lhe implementation of a
simulator for autonomous robots in unknown environments
with cooperative behavior. The purpose of this simulator is to
allow developing of control, learning, and program strategies
that wi1l be utilized in lhe implementation of robotic
autonomous systems. This simulator is implemented in C++,
with the use of the object oriented programming. For testing of
the method a mini 'robot soccer was considered. The dynamic
modeling of the game and lhe simulator structure with a 2D
graphical interface are presented. The computational aspects
are discussed.

Keywords: Robotics, artificial intelligence, object oriented
program, contro!.

Kw: Constante de atrito angular, 1 INTRODUÇÃO
O) : Velocidade angular,

1.: tempo,

L\T: largura do intervalo de tempo,

r.: Torque,

Jw ; Impulso angular,

X, Y : Coordenadas cartesianas.

Resumo-i- Um simulador de robôs autônomos em ambiente
não controlado é apresentado. A finalidade deste simulador é
permitir o estudo e desenvolvimento de estratégias de controle;
programação e aprendizagem para serem utilizadas na
implementação de sistemas de controle de robôs autônomos
com características cooperativas. O simulador é desenvolvido
em C++, com técnicas de programação orientada para o objeto.
Para teste do método foi considerado o futebol de robôs. A
modelagem dinâmica do jogo e a estrutura do simulador com
interface visual 2D são apresentados. Os aspectos
computacionais são discutidos.

Palavras Chaves: Robótica, inteligência artificial,
programação orientada por objetos, controle...
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Os robôs são elementos fundamentais na execução de tarefas
automatizadas. Com o avanço da automação a utilização de
robôs em diversas tarefas e em diversos campos vem se
ampliando, indo desde aplicações médicas, como por exemplo
na realização de telecirurgias, até aplicações militares[lO] e
aeroespaciais[11][12]

Quanto mais complexa a tarefa que o robô executa, mais
complexos são seus algoritmos de controle, por isto torna-se
cada vez mais necessário o desenvolvimento de técnicas mais
elaboradas de programação.

Chamamos de ambiente não controlado um ambiente no qual
. as posições e deslocamentos dos objetos não são previamente
conhecidos.

2 MOTIVAÇÃO
Em um ambiente controlado, o controle de robôs consiste em:
determinar as trajetórias dos robôs, em seguida usar cálculos de
cinemática inversa para calcular as ações de controle para
realizar esta trajet ória e por ultimo criar um programa para
seguir a trajetória idea1[9][13].

Em um ambiente não controlado, podem existir. muitas
trajetórias possíveis. Portanto seria inviável o uso de
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algoritmos em tempo real para determinar e seguir todas elas.
Isto inviabiliza o uso de ' técnicas convencionais de
programação de robôs.

Atualmente tem sido propostas outras alternativas à
programação convencional, tais como lógica fuzzy[I][5][12] ,
redes neurais[4][6]; e algoritmos genéticos [14,15]. Entretanto,
muitas destas técnicas são baseadas em conhecimento humano.
Logo para sua implementação o conhecimento humano deve
ser armazenado e posteriormente transferido à unidade de
processamento.

Neste trabalho é apresentado um simulador bidimensional em
ambiente gráfico (figura I) que permite a simulação de robôs
autônomos através de seu modelo matemático . Este simulador
dotado de recursos gráficos e interativos será usado como
ferramenta na aquisição e manipulação do conhecimento
necessário para implementar as técnicas citadas anteriormente .

A existência de uma representação gráfica para os
componentes neste simulador possibilita o treinamento
supervisionado dos robôs. Este treinamento será feito por um
"treinador" humano, introduzido no ambiente do simulador
pela interface homem máquina. Uma vez introduzido no
ambiente o "treinador" irá interagir com os demais
componentes (outros robôs, obstáculos etc.). Esta interação é
gravada, e o conhecimento humano estará disponível para a
posterior transferência para os robôs autônomos.

Figura 1 : Interface Gráfica

Uma outra aplicação deste simulador, seria o estudo da
viabilidade de projetos de robôs através da simulação dos
mesmos antes da sua construção, já que a construção de robôs
pode ser dispendiosa. Assim, o uso do simulador permitiria
desenvolver e testar técnicas de controle de maneira
econômica, além de reduzir o custo do projeto físico dos robôs.

3 COMPARAÇÃO COM PROPOSTAS
ANTERIORES

Law e Miikkulainen descrevem um simulador que é utilizado
para simular a evolução de um elemento de controle de uma
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estratégia de seguidor, para um robô. Esta estratégia consiste
em se mover o robô paralelamente a uma parede. Este controle
utiliza uma rede neural que é treinada por algoritmos genéticos.
Este simulador, entretanto, implementa o controle de posição e
orientação desconsiderando a dinâmica envolvida.

Floreano e Mondada descrevem a evolução de uma rede neural
recorrente para controlar um robô que se move num plano. Esta
evolução consiste em utilizar algoritmos genéticos para
implementar o uso de treinamento online de um robô real. Este
treinamento é realizado sem intervenção humana, consistindo
então em um treinamento não supervisionado.

A principal diferença entre o trabalho desenvolvido aqui para
os trabalhos desenvolvidos por Law e Miikkulainen e por
Floreano e Mondada, consiste em que ambos os trabalhos
utilizaram treinamento não supervisionado, enquanto que neste
trabalho, é utilizado treinamento supervisionado.

4 METODOLOGIA
A metodologia utilizada será o uso de jogos entre robôs, mais
especificamente o futebol de robôs, para desenvolver e testar
estratégias de controle e programação.

Cada jogador é um robô autônomo que executa ações como:
controlar aceleração, frenagem e mudança de direção.

o uso de um jogo, como metodologia de desenvolvimento de
um sistema de controle de robôs autônomos em
comportamento cooperativo, provém do fato deste jogo se dar
num ambiente não controlado. Deste modo o controle de uma
equipe de robôs necessita de complexas técnicas de controle e
programação para apresentar um desempenho eficiente.

5 SIMULADOR 20
o simulador é um software que permite simular um sistema
real, através de um modelo matemático do mesmo . Uma das
funções primordiais deste simulador é auxiliar o
desenvolvimento de técnicas de controle para o caso de um
ambiente não controlado.

o simulador bidimensional apresentado neste trabalho, é
dotado de um ambiente gráfico onde existem representações
gráficas bidimensionais dos robôs, da bola, do campo; enfim,
dos objetos reais que fazem parte do jogo. As partes principais
de sua estrutura são descritas a seguir .

5.1 Estrutura do Simulador
o simulador é dividido em várias tarefas, havendo uma tarefa
Mestre e.várias tarefas filhas. As tarefas filhas são as tarefas de
cada robô componente do jogo . A tarefa Mestre é o controlador
mestre responsável por controlar e coordenar as tarefas dos
robôs. As tarefas filhas executam ações simples tais como
acelerar, freiar, girar etc. Já o controlador mestre é o
responsável pela execução dos algoritmos de controle
necessários para garantir a cooperação dos robôs . .

Para cada objeto real envolvido no jogo há uma instância da
classe apropriada para representá-lo no simulador. Esta
instância ou objeto será responsável, por executar a tarefa deste
objeto e também para se comunicar com o controlador mestre (
figura 2).
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Figura 2 :Hierarquia de tarefas

o simulador representa graficamente os objetos reais utilizando
uma hierarquia de primitivas gráficas (figura 3).

Esta hierarquia tem como base a classe Ponto que representa
um ponto e possui também outras classes descendentes de
Ponto: as classes linha, Arco e Circulo que representam as
primitivas gráficas e a classe Lista que representa uma lista de
primitivas gráficas.

\lW&

(X,Y)
Figura 5 :Modelo do Robô

É considerado que o controlador atua nos robôs aplicando
através dos motores dos mesmos impulsos lineares e ou
angulares cujo módulo e duração são controlados.

Como em todo sistema controlado por computador, este
sistema é um sistema amostrado discreto, isto é, os sensores
amostrarão seus valores em intervalos de tempo determinados.
Para simplificar os cálculos, é considerado que os valores
variam linearmente ou se mantém constantes entre uma
amostragem e outra, sendo ll.T o intervalo de amostragem do
sistema.

Representação Gráfica5.2

Figura 3 : Hierarquia de Primitivas Gráficas

A classe personagem que é a base da hierarquia de classes
destinada a representar os objetos reais, por ser derivada da
classe Lista (figura 4) possibilita uma representação gráfica
vetorial dos objetos. Assim cada classe descendente de
personagem possui uma lista com as primitivas gráficas
necessárias para a representação bidimensional vetorial do tipo
de objeto real que ela representa.

Assim, pode-se criar o seguinte modelo matemático' para
. calcular a dinâmica dos objetos reais.

A posição pode ser calculada através da integração da
velocidade no tempo[7].

x = fk v(t ).dt
Jk-l

Sendo a área calculada igual a distância percorrida pelo objeto
entre os instantes k-l e k.

A integração numérica, é 'realizada utilizando o método dos
trapézios [8], no qual área abaixo da curva é aproximada por
um trapézio(figura 6). Assim, o deslocamento ll.x = Área do
trapézio, é dado por:

Chamando Vk•1 = Vo, Vk- VI::.1 = ll.V, a seguinte equação é
obtida:

Figura 4 : Classe Personagem

5.3 Dinâmica
Cada personagem é localizado, através de duas coordenadas
cartesianas X e ' Y. Sua velocidade linear é dada em
coordenadas polares (módulo, ângulo), e sua velocidade
angular pelo atributo W (figura 5).

L\x=[vo+ }M
'{ = ____

(1)

o simulador possui informações .sobre os parâmetros
necessários ao cálculo da dinâmica tais como: Constante de
atrito, massa e momento de inércia. De posse destes
parâmetros, o simulador pode então realizar o cálculo da
dinâmica dos objetos reais do jogo, usando um modelo
matemático do mesmo.

Figura 6 : Intervalo de Integração
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5.3.1 Equaçõesde impulsoe aceleração 5.3.3 Colisão
o momento linear P de um objeto de massa m é dada por[7]:
Pem.v

Pela Segunda lei de Newton a variação do momento linear é
igual a resultante das forças que atuam sobre o objeto:

O cálculo é efetuado, partindo-se do principio da conservação
da quantidade de movimento dos objetos envolvidos [7]. Ass im
ao se detectar a ocorrência de uma colisão, o simulador calcula
as variações de velocidade que cada objeto deverá sofrer e
aplica sobre os mesmos os impulsos necessários para tanto.

o impulso linear J é definido como a variação do momento
linear logo: .

5.3.4 Algoritmo
Seja um determinado objeto real cuja dinâmica se quer
determinar. Pode-se calculá-Ia pelo seguinte algoritmo:

dp=F .dt J =fdp=fF(t) .dt
Considerando F constante no intervalo tem-se :

I) Cálculo da aceleraç ão causad a pelo impulso aplicado,
equação (2) linear ou (lO) angular;

2) Cálculo da desaceleração causada pelo atrito, equação (6)
linear ou angular(7);

= (2) 3) Verificação da ocorrência de colisões.

o momento angular M de um objeto de momento de inércia I é
dado por :

M=/ ·(j)
Pela 2ª lei de Newton no movimento angular temos [7]:

L'C= dL
dt

4) Cálculo da variação da velocidade ô,V, equação (8) linear
ou (11) angular;

5) Cálculo da nova posição, equação (I) linear ou (12)
angular;

6) Cálculo da nova velocidade, equação (9) linear ou (13)
angular.

Considerando 't constante no intervalo tem-se:

o impulso angular Jto é definido como a variação do momento
angular logo:

Logo um impulso Jw em um corpo produz uma variação
igual a:

(4)

(2)

(8)

(1)

(9)

Para o caso da posição linear:

m

=
m

LiX =[vo+!!J.; }!!J.T(3)

Esta força de atrito age produz indo urna variação V no robô
igual a

5.3.2 Equações de Atrito e Frenagem.
O atrito gerado pelo movimento do robô cria uma força de
sentido contrário ao movimento do mesmo e proporcional ao
módulo de sua velocidade

Fa=-KIVI (5)

Para o caso da posição angular :

=---;:-
I +m ·v2

K .esr= --'01"--_ _;,_
I +m ·v2

MJ =[

(lO)

(lI)

(12)

(13)

Este algoritmo é implementado pelo simulador através de
métodos membros das classes que representam os objetos reais.
Assim, a instânc ia que representa um determinado objeto é
responsável pelo cálculo da dinâmica do mesmo.

Cabe comentar que esta tarefa de cálculo da dinâmica dos
objetos se torna desnecessária no caso de controle real dos
robôs pois as informações sobre posição e deslocamento são
normalmente obtidas por um sistema de visão.

(7)

(6)

Da mesma maneira para ri movimento angular o atrito gera um
torque de sentido contrário ao movimento do mesmo e
proporcional a sua velocidade angular, logo:

!!J.(j) = K 01 • (j).!!J.T
/ +m·v2
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6 ASPECTOS COMPUTACIONAIS
o simulador 2D foi implementado em C++ com o uso de
técnicas de programação orientada à obje tos [2], de modo que
os objetos reais foram repres entados através de uma hierarquia
de classes (figura 7 ). Assim cada objeto real presente no jogo é
representado por uma instância de uma destas classes. Por
exemplo a bola do jogo é representada por uma instancia da
classe bola.

o simulador 2D possui uma classe Mestre, responsável por
controlar e coordenar os demais objetos.

Foi criada uma única instância da classe Mestre, sendo que esta
é o controlador mestre responsável por controlar e coordenar
todas as tarefas filhas representadas pelas instâncias das classes
que representam os objetos reais pertencentes ao jogo.

o controlador é responsável também pelo cálculo das colisões
entre os objetos.

Para representação dos componentes o simulador usa uma
hierarquia de classes destinada a representar os objetos reais.
Esta hierarquia tem como base a classe personagem, a qual
possui três classes derivadas: a classe bola; a classe jogador e a
classe treinador. Esta hierarquia está mostrada na figura 7.

Estas classes possuem informações referentes à posição,
orientação e dinâmica dos objetos, de modo que cada instância
de uma determinada classe possui informações referentes a um
objeto específico.

Como métodos, estas classe s tem as funções necessárias para
tornar possíveis as ações de cada objeto como, por exemplo,
alterar a velocidade ou direção de um robô . Além disto estas
classes possuem funções responsávei s pela comunicação das
mesmas com o controlador mestre e funções necessárias para
possibilitar o cálculo da dinâmica dos objetos reais por parte do
simulador bidimensional.

A classe personagem, base da hierarquia, possui como atributos
as informações referentes a posição, dinâmica, velocidade e
orientação dos objetos, além dos métodos responsáveis pelos
cálculos de inércia e deslocamento : inerciat), controlet),
mover),

Figura 7 : Hierarquia de Classes

A classe bola que representa a bola do jogo, assim como as
outras classes pertencentes a esta hierarquia é herdeira de
personagem e diferencia-se da classe personagem por possuir
uma representação gráfica.

A classe treinador, que representa a interação com o usuário
treinador, além de possuir todos os métodos e atributos
herdados da classe personagem, possui também um método de
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entrada que será usado no treinamento. Esta entrada é realizada
por um usuário treinador através de um joystick com o qual é
gravada uma trajetória que é utilizada no treinamento dos
robôs.

A classe jogador, herda todos os atributos e métodos da classe
personagem e possui também métodos que possibilitam sua
comunicação com o controlador mestre, além de possuir seu
próprio método de controle autônomo.

Além da função de representação dos robôs e do ambiente no
qual estão inseridos, o simulador tem também as funções de
cálculo da dinâmica de todos os objetos envolvidos no jogo.

o controlador mestre possui uma lista com todas as instâncias
de classes que representam os objetos reais . Possui também um
método run que usa esta lista para chamar o método run de
cada objeto . Isto é possível porque a classe personagem tem
um método virtual rum) que executa as tarefas do personagem.

7 PROGRAMAÇÃO POR ALGORITMOS
GENÉTICOS

A técn ica alternativa de programação escolhida foi o uso de
algoritmos genéticos pois estes possuem a capacidade de
adaptação necessária num ambiente não controlado.

Os algoritmos genéticos são utilizados para evoluir uma
população de elementos de modo que depois de varias gerações
possa-se obter um elemento otimizado.

Inicialmente é criada uma primeira geração de elementos
aleatórios. Após isto, cada nova geração é formada pelos
elementos selecionados da geração anterior acrescida de novos
elementos, criados por operadores genéticos. Os operadores
genéticos usados são a mutação e o cruzamento. A evolução se
dá pela seleção dos melhores indivíduos em cada geração (
Função de sobrevivência), a mutação age alterando as
características do elemento, o cruzamento age combinando dois
elementos pais para produzir um elemento filho.

Neste trabalho foi implementado um algoritmo genético usado
para evoluir uma população de elementos de controle que são
redes neurais, para após varias gerações, conseguir . um
elemento otimizado que será o elemento de controle autônomo
do robô autônomo.

8 TREINAMENTO
Os algoritmos genéticos são utilizados para treinar uma rede
neural, este treinamento baseia-se numa trajetória ideal gravada
por um usuário humano com o uso de um joystick. A rede
neural foi escolhida como elemento de controle por ser um
aproximador universal de funções o que permite que ela seja
usada para criar diversos tipos de trajetórias.

As redes neurais utilizadas são redes neurais do tipo feed-
foward. Cada rede neural tem 15 entradas e duas saídas. As
entradas são: posições x e y e ângulo do robô no instante atual
no instante t-I e no instante t-2, além de posições x e y da bola
no .instante atual e anterior. As duas saídas são os impulsos
linear e angular que serão aplicados ao robô .
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Figura 9 : Exemplo I

No primeiro exemplo, figura 9, vemos o caso de uma trajetória
de interceptação na qual o bola esta em movimento. Pode-se
ver que a diferença entre a trajetória gravada e a gerada é muito
pequena.

robô

Indivíduo

A classe GNAEvolution implementa o algoritmo genético. Ela
processa a evolução de uma população composta de instâncias
de qualquer classe descendente da classe indivíduo.

A classe RedeNeural implementa uma rede neural artificial.
Para que as redes neurais possam ser evoluídas pela classe
GNAEvolution, a classe RedeNeural foi criada como
descendente da classe indivíduo (figura 8), tendo seus métodos
virtuais redefinidos.

,A classe indivíduo é uma classe abstrata que apresenta os
métodos virtuais necessários a .evolução tais como: Mula,
cruza, etc.

Para implementar o controle dos robôs autônomos por redes
neurais e o treinamento das mesmas com o uso de algoritmos
genéticos foram criadas três classes. A classe Indivíduo, a
classe GNAEvolution e a classe RedeNeural

9 IMPLEMENTAÇÃO DA APRENDIZAGEM
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São usados dois operadores de mutação, o primeiro operador "
de mutação utilizado o método Backpropagation de ..... _
treinamento de redes neurais, para se obter urna mutação
direcionada para produzir um novo elemento mais bem bola
adaptado que o anterior. O segundo método é um operador que
altera os pesos da rede neural aleatoriamente.

RedeNeural

Figura 8 : Hierarquia do indivíduo

1O RESULTADOS
Nesta etapa do trabalho procurou-se comparar as trajetórias
executados pelo robô quando este é controlado pela rede
neural, com as trajetórias de referência, gravadas pelo usuário
treinador no modo interativo do simulador 2D.

Foram treinadas diversas trajetórias sendo que duas delas são
apresentadas a seguir. Para cada um dos exemplos é mostrado
um gráfico onde são superpostas a trajetória ideal, gravada pelo
usuário treinador com o uso de um joystick e a trajetória que
foi gerada pelo robô jogador, controlado pela rede neural.

Figura 10 : Exemplo 2

No segundoexemplo, figura 10, vemos uma outra trajetória de
interceptação na qual o bola esta em movimento. Pode-se ver
que a diferença entre a trajetória gravada e a gerada é
imperceptível.

11 CONCLUSÕES E ·PERSPECTIVAS.
Na etapa em que se encontra o desenvolvimento do projeto
quando da redação deste artigo, já foi implementado e testado a
representação gráfica dos objetos componentes do simulador, a
dinâmica e a interação homem - máquina.

O três modos de funcionamento do simulador já foram
implementados é testados.
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As redes neurais treinadas com o uso de algoritmos genéticos
mostraram ser capazes . de fazer o robô jogador seguir as
trajetórias desejadas, mesmo quando a bola está em movimento
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Abstract: Optical flow is a technique that alIows obtaining
information about the relative movement of an object and a
camera, based on a sequence of images that are acquired at a
fixed rate. An intrinsic advantage is that the use this technique
demands using just one camera (a monocular vision system),
what implies in cost reduction when comparing to a stereo
vision system. This work proposes to use the optical flow
technique to supervise the navigation of a mobile robot in a
serní-structured environment. An advantage we expect to
explore is the fact that alI the information necessary to
guarantee the robot surveillance (to avoid colliding to any
obstacle) and navigation can be obtained directly from lhe
optical flow information. As it will be clear in this paper, using
oplical flow also have some trouble to be overcome, mainly the
high intensive onboard computation it demands. Then an
adequate algorilhm for performing the optical flow calculalion
should be implemented, and the information there embedded
should be extracted accordingly. These two main aspects of the
problem are here addressed, although just in a prospective way.
Then, lhe main contribution of the paper, based on the result of
the basic experiment reported, is to confirm lhe potential of lhe
optical flow technique in mobile robot navigation.

Keywords: Optical flow; monocular vision system; mobile
robot navigalion; compuler vision; autonomous systems.

1 INTRODUCTION
Some aulhors have worked on delermining lhe relative
movement between an object in a scene and one camera used
to get a sequence of images containing this object. This
technique has been calIed optical flow (Hom and Schunck,
1981; Barron et al., 1994; Lai and Vemuri, 1995; Grossmann
and Santos-Victor, 1997; Silva and Santos-Victor, 1997). Some
results of applying lhe optical flow technique in mobile robot
navigation have already been reported by a research group in
The Netherlands (Dev et al., 1997). However, in the
experiments reported alI the optical flow calculations are
performed outside the vehicle, in an externai computer, thus
involving image transmission and control action reception. The

Grants trom PEAPPIUFES, FACITECIPMV and CNPq support thls
work.
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proposal here introduced includes the onboard calculation of
the optical flow, which certainly wilI improve the degree of
autonomy of the robot, for it can go far from the externai
computational setup without lhe risk of loosing information, as
well as avoiding externai interference on the robot-cornputer
communicalion setup.

However, this paper will not present concluding results, once it
reports just a first prospective experimento The main objective
is to show that it is worthwhile to explore lhe capabilities of the
oplical flow technique to provide ali lhe informalion the mobile
robot needs to survive and safely navigate in a serni-structured
environment. Then, lhe only one sensorial apparatus necessary
is one CCD camera.

Here, a serni-structured environment means a closed
environment having a regular surface and containing a few
objects whose position are not previously known by the robot.
The sensorial apparatus is lhe responsible for giving this
information to lhe control system of the robot.

The contrai strategy to be implemented is the behavior-based
control (Brooks, 1986; Xavier and Schneebeli , 1998). This
control approach, in spite of some arguing about its lack of
formalism and structure (Medeiros, 1998), has some good
features like its suitability to be programmed as a concurrent
object oriented structure, thus resulting in a hierarchically
layered control structure. The layers are set accordingly by the
sensorial information (Brooks, 1986; Xavier and Schneebeli,
1998), thus implementing lhe control action according to lhe
instantaneous sensorial information. Since lhe corresponding
control action was programmed as a control layer, its not
necessary to plan any trajectory based on an environmental
map, because this map is introduced by lhe instantaneous
sensorial information, which is lhe responsible for defining the
instantaneous action the robot should perform.

Other meaningful aspect is that the behavior-based control
architecture is suitable to be implemented as an agent-based
structure (Xavier and Schneebeli , 1998). Agents are then
concurrent objects that implement the interaction between the
control system and the sensing system and between the control
system and the actuators as well. They aiso define the
hierarchical scheme of behavior activation (Xavier and



However, for embedded applications like the one here
discussed, the method due to Fleet and Jep son is not suitable,
for demanding to handle simultaneously toa many image
frames (tens, in some examples, according to Lai and Vemuri
(1995», what is toa much in terms of memory availability. By
its turn, the modification of the original algo rithm due to Horn
and Schunck, proposed in Barron et aI. (1994), would also
demand the simultaneous manipulation of toa many image
frames (fi ve), without a mean ingful reduction in the
computational complexity of the algorithm. Thus, for our
purpose these two methods will be discarded, what results in
only one candidate to be the algorithm for computing the
optical flow onboard the robot, which is the original algorithm
due to Horn and Schunck.
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Schneebeli, 1998; Bastos-Filho et al., 1999) . Once this and the phase-based method due to F1eet and Jepson (1990).
implementation is available, the system has a high degree of for the low errors they produced.
flexibility, for new control layers (and so new agents) can be
included with just minar code rewriting (Xavier and
Schneebeli, 1998).

The experimental setup for applying the optical flow technique
is a differential-traction round vehicle with two DC-driven
whcels and two additional free wheels used for balancing. The
onboard computational setup to be installed involves a CCD
monochromatic camera, a DT3153 Data Translator frame
grabber, a TMS320C620 l -based card for proces sing the
acquired images, a Pentium MMX-based industrial CPU card
and a MC68HCII-based card for controlling the DC-driven
wheels. This mobile robot is called Brutus, and is now under
construction at UFES. It is shown in Figure 1.

2 BACKGROUND
The optical flow is defined as the distribution of apparent
velocities of movement of brightness pattems in an image
(Horn and Schunck, 1981), and arises from the relative motion
of objects and a viewe r. Consequently, it can give important
information about the spatial arrangement of the objects
viewed and the rate of change of this arrangement .

More specifically, the optical flow is characterized by a se t of
pairs (u.v) , u being the velocity of movement in the direction x
and v being the velocity of movement in the direction y in the
image, and specific values of x and y represent a pixel under
consideration (actually, one should write u(x,y,t) and y(x,y,t) ,
where t stands for a frame in the sequence of images).

Various distincl methods can be used for determining the
optical flow (Barron et al., 1994) . Some are gradient-based
methods, like the method proposed by Hom and Schunck
(1981 ), for they are based on the gradients of the original
image in the directions x, y and t (considering at least two
distinct frames in an image sequence). Other methods are
correlation-based methods, energy-based methods and phase-
based methods. Barron et aI. (1994) studied various of these
methods proposed in the literature, and reported the results
obtained for a set of synthetic and real images used for testing
them. Regarding only those algorithms resulting on dense
optical flow , those authors remarked that due to. Hom and
Schunck (1981), a modified version of it due to themselves,

In addition, two new gradient-based methods were recently
proposed that are also good candidates for performing the
optical flow calculation, in terrns of our application. They are
the algorithms due to Lai and Vemuri (1995) and to Grossmann
and Santos-Victor (1997). Like Horn and Schunk's algorithm,
both algorithms use only .two image frames simultaneously ,
what is the minimum for our purpose. In addition , the
algorithm proposed by Grossmann and Santos-Victor onIy uses
the first de rivatives of the image (no Laplacians), wh at reduces
the computational complexity.

For the features above mentioned, these three algorithms will
be addressed in this paper, in their theoretical aspects . As a first
experiment, the algorithm due to Horn and Schunck (1981),
that is a c1assical one , was implemented in order to compute
the optical flow corresponding to the case study described in
the paper. The two other algorithms ' have not been
implemented yet, for the short time we are working on this
subject. However, they will be implemented shortly, so that we
will have information enough for makin g a good choice of the
algorithm to be used in our application.

For considering the theoretical foundation of the algorithms
addressed, in ali the subsequent sections the images are
characterized by the brightness pattern / (x,y,t), where x and y
characterizes the position of a specific pixel in the image and
the value of t (a disc retized value) des ignates which frame is
being considered, in a sequence offrames.

(1)

Figure 1. The mobile robot Brutus.

2.1 Horn and Schunck's Algorithm
The first algorithm implemented is the Horn and Schunck's
algorithm. Its essence is that lhe brightness pattern of the image
is almost constant, what means that

d/( x,y,t) = O
dt

or

(2)
where Ix, I, and I, are the gradients of the image in the
directions x, y and in time , and u and v are the optical flow
components.

However, lhe equation (2) itself, called image flow constraint
(Lai and Vemuri, 1995), is not enough to determine u and vat
any image pixel, thus characterizing an ill-posed problem
(instead of just one pair (u,v) that solves (2), there are infinitely
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where li and v are lhe average values of the optical flow
components taken over a 3x3 pixels square centered in the
pixel under consideration.

The method calculates the above Laplacians via an
approximation characterized by

V 2zp d (li - u ) and V2v "" 3(v - v ) (4)

(8)

(9a)

(9b)

(11)

(12)

(13)

(14)

In their proposal, Grossmann and Santos-Victor (1997) assume
that the optical flow is an affine (vector-valued) function (of
lhe image coordinates), what means

u(x,y)= Uo + (x"-Xo)tx +(y- Yo),y
v(x,y) = Vo + + (y - Yo)vy

The authors propose two different estimators for the affine
optical flow, which they denominate anisotropíc estimators.
These estimators are based on a directional differentiation
scheme of lhe images along lhe direction 01' the current flow
estimate. The optical flow and its derivatives with respect to
the image coordinates (see (9)), grouped in the vector of
parameters defined as

%

are then estimated.

This is an approximation, since in general there is no affine
vector field satisfying the equation of brightness constancy
(equation (1), which these authors write as

I(x+u,y+ v,t+I)= I(x, y,t) \/x,y,t (lO)

2.3 Grossmann and Santos-Victor's
Algorithm

is the eonvolution of the Laplacian of the 2D Gaussian filter
with the image (Lai and Vemuri, 1995), and a and are
weighting factors. Then, in order to calculate the pairs (u,v)
that minimize equation (6), regarding equations (7) and (8), the
authors propose an incomplete Cholesky preconditioned
conjugate gradient algorithm (Lai and Vemuri, 1995). The
inconvenient is that thc method considers alI pixe1s in the
image, thus resulting in toe intensive computation.

where u... Uy, Vx and vy are lhe derivatives of lhe optical flow
components in the directions x and y, arid i denotes the pixel
·under eonsideration. By its turn , lhe E va1ue is defined so that

E ={ai when i is not over a discontinuity region} (7)
f3S when i is over a discontinuity reg ion

where

ActualIy, lhe authors consider the more re alistic noisy version
of (2), which is written as

-I, =Ixu+lyv+v

where v is a random noise termo The term in lhe left side of
(10) is Iinear1yapproximated by

I(x+u,y+ v.t +1)=I(x+ii,y + v,t+ 1)+

[Ix Iylu -u v-v! +h(u-u,v-v)

where (u,v) is an arbitrary pair suitably chosen and h( ) is the
approximation error of this first order expansion. This results is
the linear observation equation

I(x,y,t)-/(x+ ii,y+ v,t+1)- Ixu -/yV+
h(u -ü,v-v)+v = Ixu + I yV

(3a)

(3b)

(5a) .

. (5b)

many or none) (Grossmann and Santos-Victor, 1997). This .
means that an additional constraint should be included. The
method of Horn and Schunck uses the constraint that the sum
of the Laplacians 01' u and v should be minimized (the
smoothness constraint). This means that

V 2u +V2V

should be minimized, where

2 a2u a2uV u=-+- andax2 ai

FinalIy, Horn and Schunck propose the following iterative
solution for determining the values of u and v, starting from
any initial guess

UIl+1 =lill-Ixkxlill+ Iyvll+1,V(a2 +1; +1;)

vll+l = VII - I y lIft" + I yVIl + I,V(a2 + I; + I;)
where a is a weighting factor, n+I is lhe .i teration .under
calculation and n is the previous iteration. This procedure
demands a certain number of iterations that depends on the
initial guess. However, as the image frames succeed, the initial
guess for the optical flow caIculation in the next image frame
ean be the resulting value for the previous frame, thus reducing
this number of itera tions, aeeording to Horn and Schunck
(1981).

2.2 Lai and Vemuri's Algorithm
The method proposed by Lai and Vemuri (1995) is an
adaptation of the method proposed by Horn and Schunck, A
major problem with the gradient-based methods is the
unreliability of the image flow constraint (equation (2» in the
areas whose local brightness function is high1y nonlincar.
These areas occur in seenes containing highly textured regions
or depth discontinuities, what happens in the images aequired
during the robot navigation, once distinct objects in the robo t
path are certainly in distinc t image planes . 1f the time step
between two eonsecutive images is not low, which is a ·
practical case, the consecutive images also have high
discontinuity in the brightncss pattern, what makes unreliable
the image tlow eonstraint. Then, Lai and Vemuri propose a
modified gradient-based method, which incorporates the use of
the image flow constraint in lhe regions of the image where
there is no discontinuity in the brightness pattern and lhe use of
what they call a robust contour-based flow constraint at the
discontinuity locations.

The resulting algorithm can be expressed as to minimize lhe
function

I,(Exu+Eyv+E,Y +À(u; +lt ; +v; (6)
i
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from where lhe vaIue 'r = Z/Tz ' which means lhe time to
collision (considering that lhe camera continues approaching
lhe object), is determined. It means a measurement of lhe
distance aIong lhe opticaI axis scaled by lhe velocity of
translation of lhe camera (Dev et al., 1997).

where 11 " stands for lhe Euclidean norm of a vector, which
aIlows better determining the 'r vaIue.

For the sake of robot navigation, then, lhe idea is to determine
if lhe FOE is in"lhe image plane, which means that there is a
risk of coIlision. Knowing the velocity of lhe camera
translation, then, lhe robot is able to recover the distance from
it to lhe object, from the value of 'r, thus being able to decide
what to do, in terms of avoiding the obstacle. Ao exampIe
illustrating this procedure is presented in the sequence.:

(18)

(19)

(20)II(u,v =(i )I(x, y)- FOEII

THE EXPERIMENT DEVELOPEO

what results in

From (18) , one can get

u2 + v2 =(iJ[(x - XFOEY+ (y - YFOEY]

4

CALCULATING THE FOCUS OF
EXPANSION (FOE) ANO THE TIME TO
COLLlSION
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where the unknown terms are vand h(u-Ü,v-íi). once the T
two images corresponding to t and 1+1 and the first spatial U =t (x- XroE )
derivatives I , and I y are available . These unknown terms are the T
random part of the observation model and are referred to as v = t(Y - YFOE )
noise. It can be shown that, under certain realistic assumptions,
the variance of the random terms diminishes with that of the
estimate of (u,v), defined as (12 ,v). Tms estimate is provided by
the flow determined for the prevíous irnage frame or is
obtained in an iterative way by using robust regression (8 is .
estimated using an over-constrained set of 50-3000
observations) (Grossmann and Santos-Victor, 1997).

Upon considering the estimate (12 ,v) substituting for (ü,íi)
(lhe anisotropic approach, in opposition to the isotropic
approach corresponding to using (0,0) instead of (ü ,v)). lhe
observatíon equation (14) becomes (Grossmann and Santos-
Victor, 1997)

-I(x+u,y+ v,t+I)+I(x,y,t)+[l. Iylu vf
= [Ix .xl x ylx Iy xl .. )'/..}:> .. (15)

and once lhe estirnate (a,v) is known 8 can be calculated, thus
determining lhe optical flow for alI lhe image pixeIs. This
method seems to be very interesting for applying in robot
navigation, for a low number of observations is enough to
determine 8 , so that lhe pairs (u,v) can then be calculated for
ali pixels in the image.

3

The description of the relative camera-object movement,
regardingonly translation, is given by (Dev et al.,

where Z is the distance from theobject to lhe camera and Tx'
Ty. and T, are lhe velocities of the camera relative to lhe object
in lhe x, Yand z directions , respectively. From this equation,
knowing lhe coordinates of lhe FOE and still regarding only
relative camera translation, one gets

Once the optical flow is known, it is possible to recover
inforrnation on the movement of the camera reIative to an
object (lhe reIative camera-object distance) directIy from it
(Dev et aI., 1997; Silva and Santos-Victor, 1997). Thís
informatíon is quite meaníngful when considering a mobile
robot navigating without collision in a semi-structured
environment, which is the main goal of our research.

In order to get the information on lhe distance from the object
to lhe camera, one should determine the focus of expansion
(shorted as FOE) (Silva and Santos-Victor, 1997), which is lhe
point in lhe irnage plane from which the opticaI flow radiates.
In other words, lhe FOE is lhe singularity of the opticaI flow,
which means -that in the FOE (characterized by lhe pair
(XFOE,YFOE)) the optícal flow is null, or

"U(XFOE' YFOE) = O and V(XFOE'YFOE)=O (16)

The Hom and Schunck's algorithm above discussed was used
to perform lhe optical flow caIculation regarding a sequence of
two irnages captured when a box (covered by an image of a
puma) moves away from a camera . The direction of movement
is normal to the irnage plane (which we arbitrated as z
direction). The two images captured are shown in Figure 2.

After calculating lhe opticaI flow, the FOE coordinates and -r
are then determined, and lhe distance from the camera to lhe
object is then calculated, supposing that the velocity of lhe
reIative camera translation is known. In our setup, lhe velocity
of translation is 2.5 cm/s, and lhe first irnage frame was
captured when lhe image was 44.5 em far from the camera,
with an interval of 170 ms betweenthe successive image
frames. Observe, then, that the difference between lhe object
position varies just a little between the two image-frames
capture, what is in accordance with lhe restrictions to apply lhe
Hom and Schunck's algorithm.

4.1 The Optical Flow Calculation
For lhe experiment considered , lhe opticaI flow obtained is
shown in Figure 3 below. There, it is shown lhe average vaIues
for each region characterized by a square containing 100 pixels
(lhe original irnage-frame contàins 640x480 pixels). The grid
superposed to lhe image depicts lhe square regions, and each
white square represents lhe arrowhead of lhe veIocity vector.

4.2 Recovering the Oepth Information
The singularity of lhe optical flow is then identified, thus
characterizing the FOE coordinates. For lhe experiment

(17)[U]= .!-[-1 O
v Z O -1 Y YT "z
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focus of expansion (FOE) , which is defined as the singularity
of the optical flow vector field . The focus of the research work
we have just begun is to implement alI lhe optical flow and
FOE caIculation onboard the robot. Then, as the first step, the
paper discusses some algorithms for oplical flow caIculation
that are good candidates to be implemented onboard. After
addressing the lheoretical aspecls of those algorithrns, lhe more
cIassical one, proposed by Horn and Schunck, is then used in a
basic experiment corresponding to a brightness pattern that is
moved far away from lhe camera, in lhe direction normal lo lhe
image plane. The experiment is a case study to show the
viability of using the optical flow and FOE information to
recover the reIative distance between the camera and an object.
From the data collected, the main result is the dernonstration
that the method is precise enough for the application discussed.

a) First image frame.
Even though only one algorithm has been implemented, the
viability of the lechnique has been also demonstrated. Then,
the research work will continue comparing the results obtained
using lhe three algorilhms here outlined to perform the optical
flow calculation. After that study, it will be possible to choose
the one that better fulfills the requirements for the application
in mind . As an example, it is well known that the Hom and
Schuncks's algorithm only is reliable when the brightness
pattern vary slowly,what can not be the case in robot
navigation .

In this sense, this paper should be con sidered just a first basic
case study to check the viability of using the optic al flow
technique in mobile robot navigation, which we cIaim has been
demonstrated.

b) Second image frame.
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Resumo: Este artigo apresenta o desenvolvimento de um robô
móvel com alto grau de autonomia para a inspeção de·
tubulações . O robô está atualmente dirigido à inspeções de
tubulações de esgoto .

O desenvolvimento deste robô, denominado DAVID
(Dispositivo com alto grau de Autonomia Veicular para
Inspeção de Dutos), foi motivado pelos problemas
apresentados pelo Departamento de Água e Esgoto da cidade
de Bauru (DAE) .

O robô tem como objetivo a missão de navegar no
ambiente inspecionando possíveis falhas no sistema físico das
redes coletoras de esgoto. A missão de inspeção levantará
problemas de declividade, diâmetro dos tubos, obstruções,
deposição de materiais e rompimentos na rede coletora de
esgoto. O objetivo final é ter um diagnósticos destes problemas
e a posição em que eles -ocorreram para serem realizadas as
manutenções.

A arquitetura de controle usada no DAVID é uma
arquitetura híbrida em três camadas. As camadas conferem a
flexibilidade de adaptação a outros contextos de aplicações e
modularidade para o desenvolvimento. A camada mais baixa
da arquitetura, camada de Navegação, foi implementada por
comportamentos específicos para o deslocamento na tubulação.
A camada intermediária, camada de Sobrevivência, tem a
responsabilidade de diagnosticar os problemas do robô e do
ambiente que possam comprometer a sua integridade. A
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camada de Sobrevivência usa de um conjunto de
procedimentos para atuar na camada de Navegação e arbitrar
seus comportamentos. Ela também oferece serviços a camada
de Aplicação e tem mecanismo para o cancelamento da missão
e emergenciais, em situações onde o robô não consegue se
locomover. A camada de Aplicação é responsável por coletar e
armazenar as informações sensoriais durante a missão.

Palavras Chaves: robôs móveis autônomos, arquitetura de
controle.

Abstract: This article introduces lhe development of an
autonomous mobile robot for pipeline inspection. The robot
within this work is actually directed for sewerage systems.

The development of this robot, named DAVID (translated from
portuguese: Vehicular autonomous device for ducts
inspection), was motivated by the problerns presented by the
water and sewerage departrnent (DAE) located in lhe city of
Bauru.

Its objective is to navigate within the pipes checking for
possible failures in lhe physical sewerage system. The
inspection mission will raise problerns such as declivity, duct
diameter, obstructions, deposited matter and leakage in the
sewerage network. The final goal is to diagnostic these sort of
failures and to find lhe locations where they happened for
corrective maintenance planning.



A Hirose & Yoneda Laboratory' possui uma série de robôs,
com vários tipos de sistema de deslocamento, para diversas -
áreas de aplicação. Especificamente, para inspeção em
tubulações este laboratório desenvolveu a família de robôs
denominados Thes-I, Thes-2 e Thes-3.

O Laboratório de Propulsão a Jato (Jet Propulsion Lab -.JPL)
desenvolveu um robô com a forma de urna serpente que é um
protótipo de um manipulador projetado para navegar e
desempenhar tarefas de inspeção em ambientes obstruídos e
restritos [Jug, 1995]. .INTRODUÇÃO
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DAVID's control architecture is a three layered hybrid O Instituto de Pesquisa de Stanford (Stanford Research
architecture. The layered approach provides flexibility for work Institute - SRI) desenvolveu um robô miniatura para inspeção
with many similar appl ícations and design modularity. The denominado MAGPIE2 (Magnetically Attached General
lower layer, named navigation layer, was implemented with Purpose Inspection Engine). O robô foi desenvolvido com o
pipe moving specific behaviours. The mid-layer, named intuito de realizar inspeção em tubulações. podendo ser
survival layer, concerns with robot's integrity making reconfigurado para estruturas de ferro tais como pontes.
diagnostic tasks to keep lhe robot working properly. The estruturas submarinas. tanques, cascos de navios. etc.
survival layer uses a set of procedures that can be applied over
lhe navigation layer to change its behaviours, offer services to
lhe application layer and consists of emergencial and abort
mission mechanisms to handle situations where lhe robot can
not move. The upper layer, named applicationlayer, concerns
with collecting and storing of sensory information during lhe
mission.

1

Keywords: autonomous mobile robot, control architecture.

O avanço na pesquisa em robôs móveis com alto grau de
autonomia se deve, por um lado. as amplas perspectivas de sua
aplicação e, por outro , do desenvolvimento e redução de custos
de áreas como a eletrônica, que propiciou o avanço da
computação, dos dispositivos sensores e da mecânica fina. Este
cenário, somado às pesquisas em Inteligência Artificial e
Ciência Cognitiva, permite, atualmente, a proposição de
projetos robóticos ambiciosos e complexos.

As aplicações, na maioria dos casos, possuem objetivos
complexos em ambientes que, por algum motivo, são hostis a
presença humana. A exploração de planetas e de terrenos
minados, a inspeção de vulcões e de tubulações , são exemplos
de áreas de aplicações.

Entre os projetos existentes, alguns se assemelham em alguns
aspectos ao projeto em questão. como o robô móvel autônomo
para inspeção em sistemas de esgoto, desenvolvido no GMD
(Gesellschaft Mathematik und Datenverarbeitung) alemão. O
projeto chamado KURT [Kirchner, 1997] é um robô móvel
autônomo de 6 rodas para operar em um sistema de esgoto
seco, e foi testado em tubulações de concreto de 600 mm de
diâmetro.

Existem vários outros trabalhos na área de Inspeção, como os
robôs móveis não autônomos tele-operados para limpeza de
sistemas de ar condicionado. O nosso interesse maior está nos
robôs móveis com alto grau .de autonomia para realizar
inspeção de tubulações.

Assim, os robôs deixam de realizar apenas as tarefas repetitivas
na substituição a mão de obra humana, para serem usados em
outras aplicações como na substituição humana em atividades
de risco ou em situações, que, pelas dimensões, impossibilitem
a presença do homem [Nitzan, 1985].

Alguns trabalhos na área de inspeção usando robôs móveis
autônomos foram apresentados pela comunidade científica nos
últimos anos. Entre eles está o AGROBOT, um robô móvel
para operações em agricultura dentro de estufas [Buemi, 1994],
em desenvolvimento no Centro Interuniversitário de ·Robótica
Agrícola e Ambiental em Gênova, Itália. Ele é um robô móvel,
composto de um manipuIador e uma garra, que navega por
estufas identificando através de um sistema de visão os frutos
durante os seus estágios de desenvolvimento, pulverizando-os e
realizando a colheita quando estes estão maduros.

O Centro de Robótica de Campo da Carnegie Mellon
University (CMU) apresenta vários projetos nesta área, entre
eles o NEPTUNE. O projeto NEPTUNE [Schernpf, 1995] é um
robô móvel para inspeção de interiores de tanques de
armazenamento de combustível. Ele inspeciona deteriorações
visíveis, usando urna câmera de vídeo e inspeciona a corrosão
de paredes, locomovendo-se com esteiras magnetizadas.

O Robinspec.' é um robô para inspeção. em
na Universidade da Catalunia, com o propósito de solucionar
problemas de inspeção em ambientes perigosos ou de difícil
acesso como tanques de reservação, tubulações, colunas de
destilação, etc.

I System and Control Laboratory - University of Catalunia
<http://sunI58.dees.unictitl-giovannilROBIN.HTM>

O fato de não existir uma forma de verificação da execução de
projetos de redes de esgoto, por ser uma obra enterrada. o
Departamento de Água e Esgoto (DAE) de Bauru solicitou o
desenvolvimento de um robô para este fim. Com o intuito de
constatar se as normas de declividade mínima foram seguidas,
se o diâmetro da tubulação segue o projeto e se não há
"embarrigamento" na rede, um robô deverá navegar por este
ambiente inspecionando estes e outros itens [Ferasoli, 1998].

2 ROBÔSMÓVEIS AUTÔNOMOS
O desenvolvimento de um robô móvel autônomo para uma
determinada aplicação é um trabalho complexo por causa dos
vários problemas encontrados durante sua execução sobretudo
pela interdisciplinaridade envolvida e exigida do projetista.
Neste aspecto, arquiteturas que .propiciem facilidades de
adaptações para aplicações diferentes são bastante atraentes.

O ambiente da aplicação tem forte influencia na determinação
da arquitetura. As restrições impostas pelo ambiente ditam as
características físicas do robô, os sensores .necessários para a
manutenção de sua integridade e para a missão, assim 'como
das estratégias de navegação e controle da arquitetura.

Os sensores para os robôs móveis podem ser divididos, de uma
forma mais ampla, em duas partes: os scnsores internos e os
externos. Os sensores internos indicam o estado dos

2 Stanford Research Institute
<http://www.erg.sri.comldiv-services/aatclhtmllmagpie>
3 Hirose&Yoneda Laboratory .
<http://mozu.mes.titech.ac.jp/research/mobile/thes/lhes.html>
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componentes do robô como temperatura de motores , estado de
energia das baterias, etc . Os sensores externos estão envolvidos
com as tarefas de navegação e da aplicação no sentido de se
relacionar com o mundo. A escolha, baseada no tipo de
navegação e aplicação, ocorre num amplo universo de sensores
disponíveis[Everett, 1995J[Brooks, 1997J.

Um robô móvel com alto grau de autonomia é um dispositivo
que pode se locomover harmoniosamente, evitando obstáculos
fixos e móveis , por um ambiente na busca de seu objetivo sem
a necessidade de intervenção humana.

A mobilidade de um robô móvel pode ser defin ida como sendo
a habilidade de locomoção de um robô num ambiente

Uma definição que bem situa a idéia de autonomia ou
inteligência nos robôs móveis foi apresentada por Arkin
[Ark.in, 1990J: "O robô é uma máquina capaz de extrair
informações de seu ambiente e usar conhecimentó sobre o seu
mundo para mover-se seguramente de forma adequada e
objetiva".

Como a autonomia absoluta é difícil de ser atingida, usamos o
termo alto grau de autonomia para defin ir uma habilidade de
sobrev ivência não plena. Entendemos que a autonomi a de um
robô é relativa, por exemplo , as baterias que o equipam, ao
grau de tolerância a falhas dc seus módulos de hardware c
software, ou seja, de sua capacidade de sobreviv ência no
ambiente na busca de seu objetivo.

As definições de arquiteturas de controle de robôs móveis
autônomos são escassas na literatu ra. Este termo tem sido
proposto e utilizado com diferentes significados e referindo-se
a diferentes partes dos robôs.

Uma definição clara de arquitetura é apresentada por Rembold
[Rembold , 1987J: "A arquitetura de um robô é definida pelo
princípio de operação dos módulos de controle. O princípio da
operação descreve o comportamento funcional da arquitetura,
defin indo as estruturas de informação e de controle".

As arquiteturas de controle dos robôs móveis são
caracterizadas pelo princípio de funcionamento do sistema de
controle. Elas estão limitadas num extremo por sistemas
plenamente reativos e, no outro, por sistemas plenamente
deliberativos. Os sistemas plenamente reativos possuem
pouquíssimo tratamento das informações , se reduzindo a um
laço de controle entre sensores e atuadores. Sua princ ipal
característica é o tempo de resposta rápido entre um estímulo
sensorial e a ação. Os sistemas plenamente deliberativos se
caracterizam por um laço aberto não recebendo informações
sensorial sobre o mundo e nem de suas ações nele.

Tanto o sistema puramente reati vo quanto o puramente
deliberativo não encontram aplicações práticas reais em robôs
móveis . A arquitetura com sistema puramente reativo foi
estudado por Kaelbling [Kaelbling, 1986J enquanto que um
sistema puramente deliberativo pode ser exemplificado com o
uso do STRIPS [Fikes, 1971J no controle de um robô.

As arquiteturas de controle se desenvolveram, inicialmente, a
partir dos sistemas plenamente deliberativos. Estas arquiteturas
usam conceitos de Inteligência Artificia! (IA) para explorar as
bases de conhecimento sobre o mundo e planejar um caminho
que leve o robô ao objetivo. Os sensores são usados para
extrair informações do ambiente e verificar as ações do robô
nele durante a execuç ão dos planos . Portanto, .o laço de
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controle é fechado e a arquitetura passa a reagi r às alterações
no mundo .

Por outro lado, a partir das carac terísticas dos sistemas
plenamente reativos, ocorreu o desenvolvimento das
arquiteturas baseadas em compo rtamento, cuja linha se baseou
nas reações comportamentais de pequenos animais.
Fundamentalmente diferem da abordagem deliberativa por não
fazerem uso de qualqu er tipo de raciocínio e, por conseqüência,
qualquer planejamento de forma expl ícita. Elas não trabalham
com modelos de mundo , sendo apoiadas no fundamento de que
o melhor modelo do mundo é ele próprio. Estas arquiteturas
respondem muito mais rapidamente aos estímulos provocados
pelo ambiente .

De uma forma geral, as abordagens se diferenciam no sentido
que a abordagem reativa se baseia na idéia que muitas tarefas
podem ser executadas num mundo sem necessitar de raciocínio
extensivo, enquanto a deliberativa, se baseia no modelamento
do mundo e no raciocínio intensivo sobre ele.

As arquiteturas deliberativas utilizam modelos de mundo e
podem variar na sua estrutura de acordo com a forma dc
raciocínio sobre ele. O sistema de controle pode ser composto
por vários módulos internos como: percepção, model amento do
mundo, planejamento, etc.

Entre estas arquiteturas aparecem as híbrid as que apresentam
características das duas abordagens citadas [Saffiot ti, 1996J.
Uma definição precisa sobre este tipo de arquitetura é
apresentada por Mataric [Mataric, 1992J: "O sistema híbrido
oferece um compromisso de utilizar um sistema reativo para o
controle de baixo nível e para um nível mais alto 11m
planejador para tomar decisões" .

Existem várias formas para organi zar os subsi stemas reativos c
os deliberativos numa arquitetura híbrida. Isto é verifi cado em
várias arquiteturas apresentadas nos últimos anos: [Blaasvaer,
1994)[Fergusson, 1994)[Oat , 1992].

Existe uma comunidade pequena que pesquisa arquiteturas de
controle em três camadas dispostas em hierarquia. A camada
mais baixa opera segundo a abordagem por comportamentos de
Brooks [Brooks, 1986J ou até reativa pura. A camada mais alta
usa sistemas de planejamento e modelamento de mundo da
abordagem deliberativa. A camada intermediária ainda não está
bem definida uma vez que ela é uma ponte entre estas duas
abordagens [Zelek , 1996].

Exemplos desta abordagem são encontrados na arquit etura
Atlantis, testada com sucesso no protót ipo "Mars Rover" [Gat,
1992), e na arquitetura DAMN (Distributed Arch itecture for
Mobile Navigation) [Rosemblatt, 1997J. A arquitetura
implementada no robô DAVID segue esta linha .

3 O ROBÔ DAVID

3.1 Objetivos da Inspeção
o Departamento de Água e Esgoto de Bauru (DAE), segundo
sua Divisão de Planejamento, possui uma rede coletora de
esgoto na ordem de 1000 Km. Deste valor , apenas 50%,
aproximadamente, possui cadastro e mesmo assim, as
informações conhecidas e cadastradas são imprecisas.



Figura 1 - Simulação da Base Móvel do DAVID.

Além disto, inspeções de rotina podem reduzir o prejuizo
ecológico provocado por tubulações de esgoto rompidas e
ainda , determinar os pontos de avarias, agilizando a
manutenção e evitando escavações desnecessárias.

Os relatórios se destinam ao cadastramento de redes, antigas ou
novas, para manutenção de trechos através do conhecimento do
ponto de ocorrência e em laudos de novas redes recebidas de
loteamentos particulares não realizadas por este departamento,
podendo assim, verificar a execução da obra quanto as normas
vigentes na sua execução.
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A tarefa de inspeção deverá levantar dados ao longo da perpendicular ao eixo de deslocamento, e três são livres,
tubulação de esgoto quanto a uniformidade do diâmetro, a também dispostas num mesmo plano e paralelo ao anterior.
declividade e a retilinidade, resultando informações sobre
problemas de amassamentos, deposição de materiais ,
rompimentos e "ernbarrigamento" de trechos.

3.2 Ambiente da Aplicação
As tubulações de água e esgoto possuem vários diâmetros que
podem apresentar superfícies lisas , quando ainda não
utilizados, ou rugosa devido a deposição e acúmulo de
materiais durante sua utilização.

As rodas de tração possuem movimento rotacional síncrono
(Syncro Drive) de até 90 graus, semelhante ao usado no robô
Rover desenvolvido pela Carnegie Mellon University
[Borenstein, 1996]. O sistema permite manobras e revoluções
do robô em torno do eixo de deslocamento.

Em ambos os casos, o ambiente pode estar em uso e portanto,
com líquido ou secos para manutenção ou inspeção. Neste
sentido estamos propondo inicialmente um robô para redes de
esgoto, novas e em uso, com diâmetro mínimo inicial de 250
mm e sem líquido (redes "sangradas").

3.4 Arquitetura do robô DAVID
A principal característica desta arquitetura está na
modularidade propiciada pelas três camadas distintas que a
compõe (figura 2). As camadas são chamadas de: Navegação,
Sobrevivência e Aplicação.

3.3 A Base Móvel
O sistema mecânico, ou base móvel, do robô DAVID está
diretamente ligado as características impostas pelo ambiente da
aplicação . Estas características do ambiente influíram nas
dimensões físicas do robô, no material de sua construção, no
seu sistema de tração [McKerrow, 1991], no sistema sensorial
necessário para sua sobrevivência neste meio e,
principalmente, na arquitetura adequada para alcançar os
objetivos propostos.

A concepção da base móvel está determinada pela análise do
ambiente e na aptidão mecânica do projetista no sentido de
criar uma máquina capaz de propiciar a mobilidade desejada
para que a arquitetura de controle tenha maior potencial de
negociação com ambiente na busca de seus objetivos. Em
tubulações de seção transversal circular de diâmetro
preestabelecido, como o caso em questão, impõem vários
aspectos que ditam restrições na concepção da estrutura física
ou mecânica da base móvel.

Devido o fato da superfície ser lisa e permeada por óleos e
graxas o sistema deve ser o mais aderente possível para evitar
patinações. A aderência obtida devido ao peso próprio do
veículo pode não ser suficiente. A colocação de sobrecargas
para melhorar este aspecto piora o problema de consumo, que
por sua vez deve ser o menor possível, para não comprometer
uma missão longa .

Algumas simulações de base mecamcas foram realizadas e
optamos por um sistema de seis braços, três na frente e três
atrás, dispostos a 120 graus uns dos outros . Cada braço
pressiona uma roda de encontro a parede do .tubo garantindo
aderência e tração (figura I) . Três das rodas são de tração,
posicionadas num mesmo lado e num mesmo plano

A camada de Navegação apresenta as características
exploratórias através de comportamentos previamente
escolhidos, semelhantes aos apresentados pela arquitetura
"subsumption" [Brooks , 1986]. Estes comportamentos podem
ser arbitrados segundo os interesses da camada da Aplicação e,
principalmente, da camada de Sobrevivência.

A navegação é desenvo lvida recebendo dados de sensores que
disparam comportamentos pré-definidos. Desta forma , a
arquitetura não trabalha com modelos de mundo exigindo
pouco esforço computacional.

Figura 2 • Camadas da Arquitetura do DAVID

A navegação pela tubulação poderá encontrar dificuldades que
poderão exigir maior consumo de energia em um dado instante,
o que poderia comprometer o final da missão. Mesmo assim,
não significa que a energia gasta num sentido é a mesma no
sentido contrário, o que torna mais difícil ainda determinar o
momento de cancelar a missão.

A camada de Sobrevivência tem como atribuição o
gerenciamento dos recursos físicos do robô se preocupando
com a integridade do mesmo e com o desenvolvimento da
missão. Esta camada monitora informações dos sensores de
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odometria, de umidade, de estado da carga das baterias e de
inclinação lateral e longitudinal. Com estas informações ela
pode interferir nos comportamentos da camada de Navegação e
no funcionamento da camada de Aplicação.

A camada de Sobrevivência pode tomar a decisão de cancelar a
missão. O cancelamento pode ser motivado por situações como
obstáculos intransponíveis e por falta de energia para concluir a
missão. Nesta situação, a camada de Sobrevivência impõe o '
retorno a camada de Navegação e desliga a camada de
Aplicação e seus sensores para contenção de energia.

Para exemplificar, consideremos o robô se deslocando pela
tubulação que lhe impõe, devido a seu estado, uma série de
obstáculos. A necessidade de driblar as dificuldades significa
consumo de energia. Este consumo é monitorado pela camada
de Sobrevivência. Portanto, numa situação prevista como fim
de missão, a camada de Sobrevivência desliga parte de seus
sensores e desperta o comportamento de retorno, arbitrando
sobre o conjunto de comportamentos da camada de Navegação.

Continuando com o exemplo, consideremos a situação, dentro
deste novo plano de missão cancelada e navegação invertida,
onde no caminho de volta um obstáculo da ida impeça a volta,
isolando o robô. Nesta situação a camada de Sobrevivência
novamente intercede, desligando também a camada de
Navegação, uma vez que a camada de Aplicação já estava
desligada, e coloca o plano de pedido de socorro realizando o
seguinte procedimento:

1. Desliga as camadas de Navegação e da Aplicação
e todos os sensores do robô.

2. A rotina de emergência começa a transmissão do
deslocamento relativo (valor da odometria) do
robô para futuro resgate. Este procedimento não
mais é interrompido até a bateria atingir seu nível
mais baixo que não comprometa a armazenagem
dos dados coletados até aquele momento.

A camada da Aplicação possui, como a de Sobrevivência,
características deliberativas que o permite mudar o plano
segundo a ocorrência de determinadas situações. Além disto, é
responsável por toda integração sensorial e armazenagem de
dados sobre a missão, escrevendo durante a navegação o diário
de bordo.

A camada da Aplicação recebe de sensores externos dados
sobre o comportamento do ambiente sob inspeção como as
medidas de odometria, inclinação lateral. inclinação
longitudinal e do diâmetro da tubulação. Os dados são então
fundidos gerando informações sobre os aspectos buscados pela
missão.

O sistema de odometria utiliza as emendas da tubulação como
uma referência (landmark) para , aferir suas medidas. O
comprimento das barras é conhecido e pode ser detectado.
Quando a camada de Aplicação atinge leituras odometricas
próximas ao comprimento 'da barra de tubo que está
navegando, ela espera ,por uma leitura de diâmetro que ' a
conduza a emenda. Se os dados recebidos não caracterizam o
esperado, a camada de Aplicação pede para que um
procedimento de retorno e revolução reposicione o robô e
efetue leituras que possam dirimir a duvida.

Cada camada desempenha suas competências individuais
simultaneamente. A camada de Sobrevivência se relaciona com
a camada da Aplicação não somente pelo compartilhamento de
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dados sensoriais mas para resolver políticas de sobrevivência,
como o desligamento da camada da Aplicação. A camada da
Aplicação pode atuar na camada de Navegação. através de
serviços oferecidos pela camada de Sobrevivência, inibindo
seus comportamentos para executar revoluções no sentido de
detectar algum aspecto interessante para a inspeção.

A arquitetura do DAVID em camadas é interessante, devido a
modularidade de desenvolvimento e atualizações . segundo as
variantes de aplicações similares.

As camadas foram implementadas através de
microcontroladores da linha PIC e interligadas por canais
seriais. A aquisição de dados sensoriais e de controle dos
motores foram separados do software de controle particular de
cada camada em microcontroladores específicos para cada
tarefa. Assim, a modularidade ficou garantida e a adaptação a
novas situações facilitada.

Portanto. a arquitetura reúne vários atributos que a torna
flexível a uma classe de robôs m6veis envolvidos com tarefas
de inspeção de tubulações de uma forma geral.

3.5 Sistema Sensorial do DAVID
O sistema sensorial do robô,DAVID possui sensores voltados a
navegação, para verificar as condições do robô e os exigidos
pela aplicação. A camada de Navegação da arquitetura usa
somente de sensores de contato. A camada de Sobrevivência
usa sensores de odornetria, de umidade, de inclinação
transversal e longitudinal e de estado da carga das baterias. A
camada da Aplicação usa a maioria de seus sensores
compartilhados com a camada de Sobrevivência. Os sensores
de odometria, de inclinação longitudinal e transversal são
compartilhados com estas duas camadas além do uso exclusivo
dos sensores de ângulo da rodas livres e dos movimentos dos
braços.

Os sensores foram escolhidos segundo a necessidade particular
de cada camada dentre os muitos sensores disponíveis. O
ambiente impõe restrições quanto ao uso de sensores,
principalmente aqueles que exploram o campo magnético da
Terra, quando a tubulação é de ferro.

Os sensores foram escolhidos de acordo com a exigências
impostas por esta missão entretanto, outros sensores como
carneras, ultra-som. etc poderão equipar a arquitetura para
inspecionar outros tipos de problemas. Nesta linha, os sensores
podem ser substituídos ou complementados camada à camada
ou de forma geral. segundo a missão e o ambiente em questão.

Os dados obtidos pela camada da Aplicação são integrados
para produzir informações do perfil longitudinal e transversal
da tubulação ao longo da missão.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
O robô DAVID. mostrado na figura 3, está em teste no
Laboratório de Robôs M6veis da UNESP - Bauru.

A versatilidade propiciada pela arquitetura e pela
implementação em m6dulos bem definidos das camadas
incentivam a aplicação deste robô em outras aplicações de
inspeção.
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Resumo: Este artigo apresenta um método para a estimação
visual de distâncias para robôs móveis. Ele utiliza o tamanho
de um landmark artificial em imagens capturadas por uma
câmera sem calibração e o movimento do robô para estimar a
distância Que o separa do landmark. Uma das principais
vantagens -desse método é a sua velocidade, .tornando-o
adequado para aplicações de navegação em tempo real.
Experimentos foram realizados utilizando esse método para
controlar a aproximaç ão de um robô (Nomad 200) com relação
a um landmark e os resultados mostraram que ele funciona
bem em diversos casos. Esse artigo também apresenta uma
idéia para a utilização desse método como parte de um
algoritmo de navegação mais completo.

Palavras Chave: Estimação visual de distâncias, landmarks,
navegação de robôs móveis.

Abstract: This papel' presents a method for visual distance
estimation for mobile robots. It uses the size of an artificial
landmark in a sequence of frames captured by an uncalibrated
camera and the robot movement to estimate the distance
between them. One of lhe key advantages of this method is that
it is fast, making it suitable for real time navigation.
Experiments were performed using this methodology to control
the approximation of a Nomad 200 mobile robot to a landmark
and the obtained resu1ts have shown that it works fine in many
situations. This paper also presents an idea for the utilization of
thismethod as part of a more complete navigational algorithm.

Keywords: Visual distance estimation, landmarks, mobile
robot navigation.

1 INTRODUÇÃO
A navegação autônoma de um robô móvel envolve a sua
movimentação de um determinado ponto a outro em seu espaço
de trabalho sem a intervenção de um operador externo. Para
que isso seja possível é necessário que o robô seja capaz de
desviar de obstáculos e identificar a sua posição absoluta ou
relativa dentro do ambiente. A complexidade da navegação irá
depender de uma série de fatores [7]: o tamanho do robô, sua
cinemática, o seu poder de computação e os tipos de sensores
envolvidos. O ambiente pode ser conhecido ou desconhecido,

482

estático ou dinâmico, com terreno plano ou acidentado, interno
ou externo. · Além disso, a navegação em si pode possuir
algumas restrições tais corno a escolha do menor caminho, ou a
execução em um tempo limitado. Devido a essa grande
variedade de parâmetros e situações, diversas abordagens para
o problema da navegação autônoma podem ser encontradas.

Uma questão importante é se a navegação pode ser baseada
somente em um planejamento global. O planejamento global
pode ser .entendido como a determinação de como agir para
satisfazer os objetivos, baseando-se em previsões dos possíveis
estados futuros [9]. O problema dessa abordagem é que é
difícil determinar com exatidão quais serão os estados futuros.
Mesmo em um ambiente completamente conhecido e estático,
os movimentos executados pelo robô não são perfeitos, devido
a deslizamentos das rodas, imperfeições no terreno, etc. O
acúmulo desses pequenos erros traz incerteza ao processo, o
que pode impedir o robô de cumprir o seu objetivo. A solução
para isso é a utilização de sensores, de forma que o robô possa
identificar a sua posição e detectar a presença de obstáculos
permitindo o planejamento e controle mais efetivo de suas
ações. A navegação autônoma pode ser considerada .
instância do paradigma geral da robótica: "perceber - decidir -
agir" [7].

É sabido que a percepção visual tem um papel fundamental na
vida de humanos, animais e insetos [3]. Esse tipo de percepção
permite que o ser humano identifique objetos, se localize,
navegue, estime distâncias e realize diversasatividades que não
seriam possíveis somente com a utilização de outros sensores.
Portanto, apesar da complexidade que envolve o processo de
visão, o uso de sensores visuais para o controle de ·robôs
móveis tem sido bastante estudado.

Uma forma de se utilizar os sensores visuais é construir uma
representação tridimensional do ambiente a partir de urna
de imagens obtidas de diferentes posições por urna ou mais
câmeras [17]. Essa representação permite a determinação da
posição relativa do robô e a definição de uma trajetória a ser
seguida. O problema principal dessa abordagem que a
construção do modelo tridimensional não é simples pOIS requer
a captura e o processamento matemático intenso de uma grande
quantidade de imagens. Normalmente isso requer um grande
esforço computacional, o que impede a sua utilização para
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navegação em tempo real. Além disso, o problema de
reconstrução tridimensional em si é intrinsecamente complexo
[12], o que dificulta muito essa tarefa. Uma abordagem mais
eficiente é tentar extrair das imagens somente as informações
que são necessárias para a execução de uma determinada
tarefa. Esse tipo de abordagem costuma ser mais simples e
direta permitindo que as informações obtidas sejam utilizadas
diretamente nas rotinas de controle do robô [13].

Um tipo de informação que pode ser obtida a partir de uma
seqüência de imagens é o fluxo óptico, a velocidade aparente
dos objetos em movimento na imagem. O seu estudo é muito
importante pois a partir dele podem ser extraídas diversas
informações tais como a direção do movimento, o foco de
expansão (FOE) e o tempo para colisão. O fluxo óptico pode
ser definido como o movimento aparente dos padrões de
intensidade dos pixels observado quando a câmera está se
movimentando em relação aos objetos na cena [12]. Ele é uma
aproximação do "motion field'' que é o vetor de velocidade
(magnitude e direção) de cada pixel da imagem. O fluxo óptico
nem sempre é igual ao "motion field", Se a iluminação da cena
for alterada mas os objetos não se moverem, o fluxo óptico irá '
indicar a mudança pois a intensidade dos pixels se altera, mas o
"motion field" será zero pois na realidade não há movimento.
A situação inversa também pode acontecer: o fluxo óptico ser
zero mas o "motion field" indicar algum movimento na cena.
Existem dois tipos de técnicas principais para o cálculo do
fluxo óptico [11]: as técnicas diferenciais e as técnicas de
correspondência. As primeiras são baseadas nas .derivadas de
espaço e tempo da função de intensidade da imagem e são
adequadas para movimentos pequenos na imagem. Quando o
movimento é maior, as técnicas de correspondência são mais
adequadas, pois elas calculam o fluxo óptico fazendo a
correspondência de pontos, bordas, etc., que se movem na
seqüência de imagens . O trabalho de Barron et ai. [1] faz um
estudo comparativo de várias técnicas de cálculo do fluxo
óptico. Ele descreve e implementa nove técnicas e as executa
com várias seqüências de imagens, mostrando resultados
interessantes.

O cálculo do fluxo óptico é uma operação complexa
dependendo do tamanho da imagem e outras características.
Uma informação mais simples que pode ser obtida a partir de
sensores visuais é a presença de algum landmark na imagem.
Landmarks são objetos ou padrões que podem ser reconhecidos
no campo visual da câmera e servem de referência ao robô,
permitindo que ele identifique a sua posição, detecte obstáculos
e navegue em uma determinada trajetória. Existem dois tipos
de landmarks: os artificiais, que são colocados no ambiente
especificamente com esse objetivo, e os naturais, que já fazem
parte do ambiente como por exemplo cadeiras, mesas (em
ambientes internos) e árvores, acidentes geográficos (em
ambientes externos). A detecção e extração de informações de
landmarks artificiais é mais simples, uma vez que eles podem
ser elaborados e posicionados de forma a facilitar essas tarefas.
Em compensação, é necessário um esforço maior para se
construir o ambiente de navegação, e os robôs ficam restritos a
esse ambiente. Um exemplo pode ser encontrado em Becker et
al. [2]. Esse trabalho mostra a utilização de landmarks
artificias para reduzir a incerteza da navegação com um baixo
custo de engenharia do ambiente. Outro exemplo é o trabalho
de Taylor e Kriegman [16], onde landmarks em forma de
códigos de barra ·são colocados em diversos pontos
desconhecidos do ambiente de forma que o robô possa fazer
uma exploração autônoma do ambiente, indo de um 'landmark
visível para outro. Outra abordagem interessante é o trabalho
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de Huttenlocher et al. [14]. Eles utilizam landmarks naturais
(cadeiras, mesas, sofás) e navegam o robô estimando a sua
posição e orientação através ' de mudanças no tamanho e
posição dos landmarks. Essas mudanças são calculadas
detectando-se as bordas dos landmarks naturais na imagem e
fazendo a correspondência dessas bordas. Além da aplicação
em robótica móvel terrestre, métodos visuais e landmarks
também podem ser utilizados na navegação e estimação de
posição de veículos aéreos, tais como dirigíveis autônomos [5],
[8]. -

o presente trabalho apresenta um método para estimar a
distância de um robô móvel para um landmark artificial
utilizando uma câmera sem calibração. O método utilizá uma
abordagem similar a utilizada em [14], mas de uma maneira
mais simples. Ao invés de fazer a correspondência de bordas
dos landmarks naturais para medir a variação do tamanho, esse
método faz a segmentação de um landmark artificial e calcula
o seu tamanho contando os pixels diretamente na imagem.
Utilizando-se a variação do tamanho do landmark e a distância
percorrida pelo robô entre duas imagens é possível estimar a
distância que separa o robô do landmark. Esse método pode ser
usado para controlar o robô em pequenas tarefas ou como parte
de um sistema mais elaborado de navegação em tempo real.
Resultados preliminares da utilização dessa metodologia
podem ser encontrados em [4].

O restante deste artigo está organizado da seguinte forma: a
próxima seção explica com mais detalhes o método de
estimação de distâncias e o algoritmo utilizado para testá-lo. A
seção 3 apresenta a plataforma utilizada na realização dos
experimentos. Na seção 4 são discutidos os resultados obtidos
na execução de alguns experimentos e na seção 5 é apresentada
a idéia inicial de um algoritmo de navegação que pode utilizar
em parte o método de estimação visual discutido. Por fim, a
seção 6 apresenta a conclusão e possibilidades de trabalhos
futuros.

2 ESTIMAÇÃODA DISTÂNCIA
Quando um robô equipado com uma câmera se aproxima de
algum objeto, o tamanho desse objeto na 'imagem aumenta de
forma inversamente proporcional à distância que os separa e
diretamente proporcional à distância percorrida entre as
capturas das duas imagens . Essa é a idéia central desse método:
utilizar a variação do tamanho de um landmark em duas '
imagens consecutivas e distância percorrida entre as duas
capturas para estimar a . distância que separa o robô do
landmark.

A Figura I mostra esse fato de maneira esquemática: W é a
largura do landmark, e w e w' as suas projeções em duas
imagens consecutivas quando o robô percorre uma distância m.
A distância focal da câmera é dada por f, e d é a distância que
se deseja estimar.

f f

w w

)( )
d m

Figura 1: geometria aplicada pelo método
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O landma rk utilizado foi um quadrado preto, com dois
tamanhos fixos: 5x5 e lOx10 polegadas. A Figura 3 mostra a
montagem do experimento com o robô se movendo na direção
do landmark . A Figura 4 mostra duas imagens (320x240
pixels) após a aplicação do limiar. Elas mostram o landmark
capturado a partir de 85 e 15 polegadas com larguras iguais a
17e 90 pixels respectivamente.

Figura 2: robô Nomad 200

Figura 3: robô movendo-se na direção do landmark

(3)

(1), (2)
Wm+d

Agrupando-se as equações (1) e (2) e isolando o valor de d,
obtém-se a equação desejada:

w'--1
w

Utilizando a semelhança de triângulos, tem-se duas equações
que representam as projeções:
f w f = w'

d W

O processamento de imagens realizado pelo método é
basicamente o seguinte: o algoritmo captura uma imagem
colorida, transforma-a em tons de cinza, aplica uma operação
de limiar e faz a segmentação do landmark. A operação de
limiar utiliza um valor fixo, uma vez que existe um grande
contraste entre o landmark e o fundo da imagem. A
segmentação é utilizada para isolar o landmark, permitindo o
cálculo de sua largura em pixels. Essa largura é utilizada no
método de estimação de distâncias discutido acima. Mais
detalhes sobre cada uma destas operações podem ser
encontrados em [6].

Ou seja, a distância é diretamente proporcional ao movimento
do robô e i.nversamente proporcional a razão das larguras do
landmark . E importante notar que a distância focal da câmera
(f) não faz parte da equação (3), indicando que a câmera não
precisa ser calibrada para a estimação da distância.

Uma restrição existente nesse método é que o landmark deve
estar aproximadamente centralizado" na câmera e o movimento
do robô deve ser feito de forma perpendicular ao plano
landmark .Quando o movimento não é feito dessa forma, novos
termos devem ser acrescentados às equações apresentadas.

A estimação visual de distâncias foi utilizada em um algoritmo
para controlar a aproximação do robô na direção do landma rk.
Inicialmente, o robô captura uma imagem, move 5 polegadas
para frente e captura uma nova imagem. A distância é
calculada e esse processo se repete até que o robô pare quando
a distância for menor que 10 polegadas. Se por algum motivo o
landmark não for identificado na imagem, o robô também pára
o seu movimento. Isso pode acontecer, por exemplo, se o
landmark sair do campo de visão da câmera devido à presença
de algum obstáculo.

3 PLATAFORMA DE TESTES
O robô móvel utilizado nos testes foi um Nomad 200 (Figura
2), fabricado pela Nomadic Technologies. O Nomad 200 é
guiado por um mecanismo syncrho-drive, e utiliza um motor
para direcionar suas 3 rodas e outro motor para executar a
translação. A torre pode girar independentemente da base, o
que pode ser importante na realização de certas tarefas. O robô
é equipado com diversos tipos de sensores tais como um
sistema visual colorido, 16 sensores de ultrasom, 16 sensores
infravermelhos, uma bússola, sensores de contato (bumpers) e
encoders de posição. Ele possui um processador pentium-pro
200 MHz, com 64 Mb de memória RAM, onde todo o
processamento de imagens é realizado.

Figura 4: imagens do landmark após a aplicação da
operação de limia r.

Os resultados dos experimentos são mostrados na próxima
seção. Cada execução foi repetida diversas vezes e os
resultados foram comparados com leituras do sonar para
verificar o correto funcionamento do método visual de
estimação de distâncias.

4 RESULTADOS EXPERIMENTAIS
O primeiro experimento foi realizado utilizando-se o Landmark
de tamanho 5x5 polegadas. O gráfico da Figura 5 mostra os
resultados obtidos. O eixo x do gráfico contém a distância
medida pelo sonar e o eixo y a diferença entre essa distância e
a distância estimada pelo método visual. .
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Figura 7: diferença entre as medidas do sonar e do método
visual à medida que o robô se aproxima do landmark de

tamanho lOdO polegadas

Como foi dito anteriormente, uma das principais vantagens
desse método é a sua simplicidade e rapidez. As operações de
segmentação da imagem e cálculo da distância são
relativamente simples, e podem ser executadas com um custo
computacional baixo. Para verificar esse fato, os tempos de
execução de cada uma das fases do processamento foram
medidos. O tempo médio para o processamento de uma
imagem e o cálculo da distância variou de lia 17
milisegundos, proporcionalmente à largura do landmark na
imagem. A maior parte desse tempo foi gasta no algoritmo de
segmentação. A captura da imagem foi um pouco mais
demorada, variando entre 50 e 60 milisegundos. O tempo total
(captura + processamento) ficou em torno de 70 milisegundos,
o que dá uma taxa de aproximadamente 15 quadros
processados por segundo. Essa taxa ainda pode ser melhorada
pois a captura da imagem, que é a fase mais demorada, está
sendo feita em cores e apenas uma das três bandas RGB da
imagem está sendo utilizada. Portanto, a utilização de imagens
em tons de cinza e algumas alterações no algoritmo de
segmentação podem trazer melhorias de desempenho.
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distância maior, igual a 60 polegadas. Apesar de melhorar a
precisão do método, o uso de landmarks maiores tem alguns
inconvenientes: quando a distância se torna muito pequena, o
landnzark encosta nas bordas da imagem, impedindo a
execução do método e fazendo com que o robô pare o seu
movimento. Na gráfico da Figura 7 isso ocorre quando a
distância é igual a 15 polegadas.

Distância medida pelo sons. ( pai. )

40
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Figura 5: diferença entre as medidas do sonar e do método
visual à medida que o robô se aproxima do landmark de

tamanho 5x5 polegadas

Pelo gráfico, pode-se observar que o método de estimação
visual funciona bem quando o robô está relativamente perto do
landmark (menos de 40 polegadas para esse tamanho de
landmark) . Para distâncias maiores, o método não é muito
preciso, e as diferenças entre a leitura do sonar e a distância
estimada pelo método visual tornam-se maiores. Isso acontece
porque, quando a câmera está longe do landmark, as
computadas em duas imagens consecutivas são muito
próximas. Quando a câmera está distante, uma diferença de 5
polegadas na distância causa uma variação de apenas um ou
dois pixels na largura . Como a medida em pixels é sempre um
valor discreto, o método torna-se impreciso quando a variação
da largura é pequena. Por exemplo, se a largura aumentar
aproximadamente 1,5 pixels, esse valor será discretizado para I
ou 2, o que gera estas imprecisões.

Esse fato pode ser melhor observado através do gráfico da
Figura 6. Este gráfico mostra a largura do landmark (em
pixels) computada pelo método visual à medida que o robô se
aproxima dele . A derivada dessa curva é próxima de zero
quando o robô está distante, aumentando a medida que o robô
se aproxima. A derivada representa exatamente a variação da
largura e valores pequenos para essa variação levam às
imprecisões encontradas. Em alguns experimentos, quando a
distância foi maior que 100 polegadas, não houve diferença na
largura calculada em duas imagens consecutivas, causando
uma divisão por zero na equação (3).
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Figura 6: largura do landmark medida quando o robô se
aproxima-dele,

Esse tipo de erro pode ser em parte evitado utilizando-se um
landmark de tamanho 'maior. Quando o tamanho aumenta, a
diferença entre as larguras em duas imagens consecutivas
também aumenta, e o método torna-se mais preciso para
distâncias maiores. O gráfico da Figura 7 mostra esse fato . Os
experimentos fóram realizados com o método de estimação
visual utilizando-se o landmark de tamanho lOx10 polegadas, e
os resultados foram comparados com as medidas do sonar. O
gráfico mostra que o método passa a funcionar bem para uma

5 ALGORITMO DE NAVEGAÇÃO
O prédio do Instituto de Ciências Exatas \ICEx) da. UFMG é
composto de diversos corredores onde se SItuam várias salas e
laboratórios. Cada sala possui ao lado da porta duas placas que
identificam seu nome e número, além de um pequeno quadro-
negro para eventuais mensagens, como pode ser.visto na Figura
8.

Um algoritmo que permitisse um robô navegar de.
autônoma pelos corredores do prédio seria de grande utilidade
e interesse. A idéia básica é permitir que o robô navegue pelos
corredores do ICEx identificando a sua posição de acordo com
as placas de cada sala. Através desse e -de posse de
um conhecimento prévio das posições-relativas de cada sala
(por exemplo, a sala 3020 está a direita da 3021), o robô seria
capaz de executar tarefas específicas como ir de uma sala a
outra, entregar correspondências, guiar visitantes, etc.

485



40. SBAI - Simpósio Brasile iro de Automação Inteligente, São Pauto, SP, 08-10 de Setembro de 1999

Figura 8: identificação de uma das salas do prédio do
Instituto de Ciências Exatas (ICEx) da UFMG

Esse algoritmo para a navegação autônoma deve ser composto
por dois módulos básicos: um responsável pela movimentação
e desvio de obstáculos e outro responsável pela identificação
da posição do robô .

A idéia é que o primeiro módulo seja implementado através de
sonar. Isso pode ser feito tanto utilizando-se métodos mais
simples como Wall Following [15] quanto através de métodos
mais complexos como por exemplo Occupancy Grids [10]. Um
algoritmo inicial baseado em wallfollowing já foi desenvolvido
e testado em um simulador, apresentando bons resultados.

o módulo para a determinação da posição do robô, vai se
basear nas placas de identificação existentes. A medida que o
robô for navegando pelos corredores, a câmera irá capturar
imagens que serão analisadas para determinar a presença de
uma placa de identificação e o seu número, de forma que o
robô possa determinar a sua posição. O algoritmo de estimação
de distâncias poderá ser utilizado para fazer a aproximação do
robô com relação as placas , utilizando como landmark o
quadro-negro situado abaixo delas -(Figura 8). Isso pode ser
necessário para real izar uma captura mais precisa da imagem
da placa de identificação contendo o número da sala .

A descrição apresentada acima é apenas um esboço da idéia a
ser utilizada pelo algoritmo de navegação. Um -estudo mais
profundo deve ser realizado para verificar se as soluções
propostas são viáveis, qual a complexidade da integração dos
diversos sensores para o controle do robô, etc.

6 CONCLUSÃO
Esse trabalho apresentou um método simples para a estimação
da distância de um robô móvel para um landmark artificial. Ele
usa' a variação do tamanho do landmark em imagens
capturadas por uma câmera sem calibração e a distância
percorrida pelo robô para estimar a distância que o separa do
landmark. Experimentos realizados utilizando-se um robô
Nomad 200, mostraram que o método funciona bem quando o.
robô está relativamente perto do landmark. Uma das principais
vantagens deste método é que ele bem rápido, gastando
aproximadamente 70 milisegundos em média para capturar e
processar uma imagem. Isso fornece uma taxa de 15 quadros
por segundo, o que é suficiente para. controlar um robô em
tempo real.

Além disso, foi apresentado o esboço de um algoritmo para
controlar navegação de um robô móvel pelos corredores do
Instituto de Ciências Exatas da UFMG. O algoritmo usaria
sensores de ultrasom para o desvio de obstáculos e um método
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visual para determinar a sua posição, a partir das placas de
identificação das salas . O que se pretende agora é analisar a
viabilidade de utilização das metodologias propostas para esse
algoritmo e tentar implementá-Ias na navegação autônoma do
robô Nomad 200.
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GERAÇÃO DO CONJUNTO DE REGRAS DE INFERÊNCIA PARA UM
CONTROLADOR NEBULOSO USANDO ALGORITMOS GENÉTICOS
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Resumo: Este artigo descreve um processo de aprendizado
baseado em Algoritmos Genéticos, com o objetivo de obter o
conjunto ótimo de regras de inferência para um sistema de
controle nebuloso . O sistema é aplicado para controlar o
posicionamento de um motor De. Para a evolução foi utilizado
um Algoritmo Genético tradicional , obtendo-se resultados
satisfatórios.

Palavras Chaves: Controle Nebuloso, Algoritmos Genéticos,
Aprendizado de Regras.

Abstract: This paper describes a Genetic Algorithm learning
processo Its objective is to find the optimal inference rules set
of a fuzzy control system. The system is applied to the
positionaI controI of a DC Motor. In the evolution process, a
traditional Genetic AIgorithm was used. The results obtained
were satisfactory.

Keywords: Fuzzy Control, Genetic Algorithms, Rules
Learning.

1 INTRODUÇÃO

obtenção de sistemas evolutivos e adaptáveis, com capacidade
de aprendizado. O processo de evolução é baseado na busca
paralela do comportamento ótimo, a partir de um conjunto de
possíveis exemplos de comportamento gerados de forma
aleatória. Aplicando uma fórmula de avaliação, Algoritmos
Genéticos podem atingir uma solução satisfatória,
minimizando o erro da resposta do sistema segundo um
comportamento padrão estabelecido a priori.

O propósito deste artigo é mostrar a capacidade dos Algoritmos
Genéticos no processo de aprendizado do conjunto ótimo de
regras de inferência que leve o controlador nebuloso a obter um
padrão ótimo de resposta .

2 SISTEMA DE CONTROLE
Uma representação do processo de controle considerado neste
projeto é mostrada na figura 1. Trata-se de um telescópio de
48" [3], o qual pode se mexer em três eixos: azimutal, polar e
declinação . Este estudo envolveu o controle de apenas um eixo:
Declinação.

Figura 1. Sistema de Controle

O sistema de controle desenvolvido é baseado em Lógica
Nebulosa [1][4], a qual depende de um conjunto de regras que
descreva a estratégia do controle .

O objetivo do controle é fazer com que o telescópio atinja o
valor R(t) , que representa o ponto de referência ("setpoint")
fornecido para o controlador, isto é, fazer com que o ângulo de

Os sistemas baseados em regras nebulosas se apresentam como
uma ferramenta importante para a modelagem de sistemas
complexos. Controladores são considerados na atualidade
como uma das mais freqüentes aplicações dos sistemas
baseados em regras nebulosas. Nesses controladores, os
conjuntos de regras expressam, de forma qualitativa, a
experiência dos operadores especialistas e também o
conhecimento das estratégias de controle [1].

A construção das regras nebulosas é um dos maiores problemas
no desenvolvimento de sistemas baseados em lógica nebulosa .
Geralmente, as regras são obtidas a partir da experiência de
especialistas na operação dó sistema. Todavia, a representação
do conhecimento de um especialista em regras do tipo se-então
é difícil, devido à possibilidade de se inserir regras não
utilizadas, incoerentes e contraditórias.

Uma alternativa atraente de solução às formas clássicas de
aquisição de conhecimento é o uso de técnicas de aprendizado,
baseadas na busca de soluções, para a obtenção .automática do
conjunto de regras. Assim, Algoritmos Genéticos (GA) [2]
aparecem como uma opção que apresenta alto desempenho na
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(MN)
(N)
(SN)
(ZE)
(SP)
(P)
(MP)

declinação final (Jfinal seja igual a R(t) , conforme mostrado
na figura 2.

Figura 2. Posição inicial e final.

Para fazer o controle de posição, o sistema nebuloso utiliza
duas variáveis na entrada: o erro e a variação do erro. Para agir
na planta, o sistema gera uma variável de saída que representa
um valor de voltagem aplicado ao motor no eixo de declinação.
As variáveis lingüísticas e os conjuntos nebulosos foram
definidos conforme as figuras 3, 4, 5 [5]. Segundo o
comportamento observado na planta foram definidos os
universos de discurso no intervalo [-Ir, Irlrad) para a variável
erro, [-o.2,o.21rad,ls) para a variação do erro (variável
DERRO), e no intervalo [-llO,LlOlvolts)para a variável de
saída.

Figura 5. Conjuntos da variável SAlDA.

Como visto nas figuras anteriores, foram definidos 7 conjuntos
nebulosos de forma triangular para cada variável nebulosa, os
quais têm os seguintes identificadores para as três variáveis
nebulosas:

Muito Negativo
Negativo
Pouco Negativo
Zero
Pouco Positivo
Positivo
Muito Positivo

Os conjuntos triangulares foram distribuídos de forma
simétrica, com maior concentração dos conjuntos perto do
valor ZERO, a fim de obter maior precisão no controle.

Figura 6. Obtenção de regras de forma empírica.

TempoIErro MN e Derro ZE => Sarda = MP

Seja uma curva típica de comportamento para uma saída
controlada. A idéia é obter regras para as seguintes situações:
caso tenha-se grande valor de erro, deve-se fornecer ao motor e
planta grandes momentosde força para iniciar a movimentação
e atingir a posição final; na medida que a planta atinge o ponto
desejado, a força deve ser reduzida; e, em alguns casos, a força
deve ser inversa, para proporcionar uma ação de freio, evitando
que o motor e a planta ultrapassem o ponto final desejado.
Deste modo o"overshoot" é reduzido.

2.1 Formação empírica do conjunto de regras
De forma a se obter as regras de inferência de forma empírica,
a figura 6 fornece uma visão intuitiva baseada no
conhecimento de um comportamento típico em sistemas de
servo-controle.

Posição IErro SP e Derro SP => Sarda = N Ir------------,----------' IErro ZE e Verr o ZE => Sarda = ZE

Figura 4. Conjuntos da variável DERRO.

Figura 3. Conjuntos da variável ERRO.

Neste trabalho o algoritmo genético é usado para evoluir um
conjunto de regras que minimize o erro do controlador.
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2.2 Metodologia de ajuste.
Para que o algoritmo genético tenha referência para atingir a
comportamento padrão, define-se as curvas de controle ótimo
para dois valores de entrada, como se vê na figura 7. Aqui se
observa que para valores de "setpoint" do tipo degrau, com
valores e o sistema atinge a posição em
aproximadamente 20 segundos com um leve overshoot.

Variável DERRO cu.
MN N SN ZE SP SP MP

MN

N

SN t--t--t-t--t--t-t--t
Variável.---'\. ZE
ERRO L.-.,/

SP r-;--r-1-f--t--r-;

Figura 8. Sistema evolutivo.

Figura 7. Curvas de referência.

O sistema evolutivo pode ser representado conforme mostrado
na figura 8.

Curvas de referência
2

setpoint -%
1.5 /1

/0 0.5

Tempoo-
Cii oo 20 30 40 50 60 70 8o.
-o.s

-I

-1.5 .
-,

-2
setpoint - -

'" .
\ \ \ ,-,r f\ I I I I '; k I
o conteúdo de cadagenerepresenta o ,/,/

______ .._..--, ':..../
--------------------------------------_.. ..

- --- -• • -. -- .
N -- -- -- -- - -•x

p

p • -.
SI"

"

P t-+--1--+-+--+--+-I
MP1-+--1--+-+--+--+-1

SE [linha da matriz] E [coluna da matriz} ENTÃO [conteúdo
da posição}.

Figura 9. Matriz de regras.

Assim, uma dada regra é expressa da seguinte forma:

Neste caso a lógica é baseada na forma matricial, que é fácil de
entender. Entretanto, para o algoritmo genético, o cromossoma
deve ser do tipo vetorial, obtido pela união das linhas em um
vetor linear de 49 elementos (genes) . Neste caso, uma regra
fica representada da forma seguinte:

SE [posição % 7J E [posição/7} ENTÃO [Conteúdo do GEN}.

Onde
% representa a operação do resto da divisão inteira.
/ representa a divisão inteira.

Nota-se que a cardinalidade da representação corresponde ao
número de conjuntos de saída. A maneira como é distribuída a
informação da matriz de regras no cromossoma é representada
graficamente na figura 10.Entrada

PROCESSO ÓTIMO

ALGORITMO GENÉTICO

O processo ótimo refere-se ao sistema de controle que
consegue obter o comportamento eOT (k) , que é mostrado nas
curvas de referência da figura 7. O algoritmo genético tenta
evoluir até chegar a um sistema com as mesmas características,
isto é eAG (k) eOT (k), fazendo a minimização do erro
existente dJIG(k), ou seja, [6].

3 REPRESENTAÇÃO
Cada cromossoma representa um conjunto de regras nebulosas.
Como o sistema em questão tem duas variáveis nebulosas de
entrada (ERRO e DERRO) e uma variável de saída (SAIDA),
cada uma composta por 7 conjuntos nebulosos, o número
máximo de regras é 7x7. Assim, uma matriz quadrada 7x7
pode representar todos os possíveis antecedentes; o termo
conseqüente corresponde ao conteúdo de cada posição (gene)
da matriz, como ilustrado na figura 9.

Matriz de Regras

Figura 10. Representação no cromossoma.

4 AVALIAÇÃO
As curvas de referência vistas na figura 7 representam o
comportamento do sistema para um período de ação de 75
segundos, com tempo de amostragem de lseg. Para avaliar a
convergência, é preciso simular o funcionamento do sistema
com cada conjunto de regras gerado. Para isto, foi
desenvolvido um programa em C que inclui as seguintes
rotinas:
1. Simulação da dinâmica do sistema [3], para o motor e

planta, para o eixo de declinação de 48".
2. Algoritmo do controlador nebuloso [1][5], com as

seguintes características:[7]
• Controlador tipo Mandami [8]
• Operador da Implicação MIN [1][8]
• Composição MAX-MIN [1]
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5 ALGORITMO, OPERADORES E
TÉCNICAS UTILIZADAS

• Desnebulização pelo centro de Gravidade [1][4]
3. Fórmula de avaliação para o módulo AG.
4. Módulo para o Algoritmo Genético tradicional [9]

O método de avaliação do AG é baseado na rninimização do
erro quadrático. A equação para achar o erro é:

O algoritmo genético está baseado no seguinte pseudo código:
Geração=O
Inicializar P(t)
Avaliaras aptidões da população [P(t)]
Normalização Linear.
Enquanto não seja alcançado o critério de parada
(

2 ""JM liação O.SE
1.5 /"<
1 ...
-- ..

0.5 /o TempoUII
(,)o o
'üj .. 20 40 60 8

.. - - -1l12
-1 -----1C/2

-1.5 rr/4
ç --

-2
-rr/4-

2 I-\va ação 0.97
1.5 ;t-1

- . - .
0.5 Tempoo

UII oe-
'(jj 20 40 60 - ----,
·1.5 - - - - --
-2

6 RESULTADOS OBTIDOS
Os gráficos a seguir apresentam as curvas de comportamento
obtidas após vários testes de evolução. Além dos testes com
setpoint '5Iz e -'5Iz foram feitos testes com valores menores de
setpoint, % e -%' a fim de observar o comportamento dos
indivíduos.

Figura 11. Resultado para cromossoma com avaliação 0.86

[5]V =_1_
A l+Em

O erro (dAG(k))Z = (OAG (k)-OOT (k))Z é acumulado em cada
amostra k da simulação até Nm=75 segundos. Isto é feito
primeiro para a curva com setpoint '5Iz, e depois para a curva
com setpoint -%. Para obter o valor da aptidão, aplica-se a
seguinte equação:

Onde Em é a soma dos erros quadráticos para o setpoint % e
para o setpoint -% obtidos da equação anterior. Deste modo,
quando o erro total acumulado é grande, o valor da aptidão VA
se torna muito pequeno; e no caso que o erro acumulado é
muito pequeno, VA atinge o valor 1.0, representando o máximo
valor de avaliação.

Geração =Geração + 1
P(t) =Seleção P(t-1)
Cruzamento [P(t)]
Mutação [P(t)]
Avaliação das aptidões da população [P(t)]
Normalização Linear
Elitismo

Os operadores definidos são:
1. Cruzamento de um ponto.
2. Mutação de bit.

Figura 12. Resultado para cromossoma com avaliação 0.97

As figuras 11 e 12 correspondem aos resultados obtidos com
duas avaliações, depois de várias rodadas do algoritmo
genético . Observa-se que o AG atinge a solução das curvas de
comportamento padrão mostrada na figura 7. Nota-se que o
elemento com maior avaliação (0.97) tem boa resposta para os
quatro setpoints testados.

As técnicas utilizadas são:
1. Normalização Linear.
2. Elitismo.
3. Seleção pela roleta.

Os parâmetros da evolução foram:

Total de indivíduos gerados 5000
Tamanho da oooulacão 100
Taxa de cruzamento 67%
Taxa de Mutacão 2%

Tabela 1. Parâmetros do AG

A seguir mostra-se a matriz de regras fornecida pelo melhor
cromossoma obtido na evolução.

ERRO
MN N SN ZE SP P MP

MN ZE N N MP MP MP ZE

O N N N N MP MP N SP
r:c SN MP MP N N ZE SN N
ffj ZE MP MP N ZE N MN MN
Q SP N SP ZE N N MN MN

P SN N MN MN N N MN
MP ZE MN MN MN ZE ZE ZE

Tabela 2. Regras obtidas com o melhor cromossoma
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o gráfico da figura 13 a seguir apresenta a curva de
desempenho do algoritmo genético correspondente à média da
evolução para 20 rodadas, aplicando os parâmetros na tabela 1
[8].
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Figura 13. Média de experimentos.

5000

[4]

[5]

[6]

[7]

[8]

Zadeh. L.A., The Concepts of a linguistic variable and
its applications to approximate reasoning. Part I
Information Sciences vol. 8, pp.199-249, Part II
lnformation Sciences vol, 8, pp.301-317, Part III
lnformation sciences vol. 8, pp. 43-800, (1975)

Yván J Túpac, Marley M.B.R. Vellasco, Ricardo
Tanscheit, Desenho de Controle Nebuloso para um
motor DC . Relatório Interno. ICN DEE, PUC-Rio
"(1998).

L.S. Coelho, Computational Intelligence Methodologies
in Process Idenlification and Control: Fuzzy,
Evolutionary and Neural Approaches. MSc Thesis In
Computer Science. UFSC (1997) .

Marley Vellasco, Ricardo Tanscheit, Notas de aula ,
curso de Lógica Nebulosa.
http://www.ica.ele.puc-rio.br

Mandami, E.H., Application of fuzzy algorithms for
control of simple dynamic planto Proc IEE (Control and
Science), V. 121, pp. 1585-1588, (1974).

Os resultados indicam que o sistema evoluiu de forma correta,
obtendo elementos com boa avaliação, bem próximos do valor
máximo 1.00. É importante ressaltar que apesar de o sistema
ter sido treinado apenas com setpoints e - , a base de
regras obtida foi capaz de generalizar para outros valores de
setpoint (y,;' e -y,;').

7 CONCLUSÕES
Algoritmos Genéticos foram usados neste projeto para
construir um modelo de controlador nebuloso capaz de
apresentar o comportamento mais próximo do desejado. Deste
modo, mostra-se que é possível obter-se conhecimento
lingüístico tendo como ponto de partida dados numéricos.

Os elementos obtidos apresentam bom desempenho e seu
comportamento é bem similar ao da referência para valores de
setpoint de e . Observa-se que para valores de setpoint
menores (y,;' e -y,;'), os elementos com bom desempenho, não
têm a mesma qualidade de comportamento do que para
setpoints e Assim sugere-se a evolução de regras
com boa resposta para valores de ângulos muito pequenos.

Os resultados mostraram que Algoritmos Genéticos fornecem
técnicas apropriadas na busca de soluções ótimas e robustas
para sistemas de controle nebuloso.

REFERÊNCIAS
[1] Driankov, D.; Hellerdorn, H.;F.; Rheinfrank, M, An

Introduction to Fuzzy Control, Springer-Verlag, 1993.

[2] Goldberg, D.E., Genetic Algorithms in Search,
optimization and Machine Learning, Addison-Wesley.
1989.

[3] Richard A. Volz. Design of a Digital Controller for a
Tracking Telescope. IEEE Transactions on Automatic
Control, Vol AC-12 No 4, pp. 359-367, (1967).

495

[9] Marco Aurélio C. Pacheco, Notas de aula, curso de
Computação Evolucionária.
http://www.ica.eIe.puc-rio.br



4o. SBAI- Simpósio Brasileiro deAutomação Inteligente, São Paulo, Sp, 08-10de Setembro de 1999

GENETIC AlGORITHMS IN THE PROJECT OF A PO ANO A FUZZY
CONTROllER FOR SATElLlTE ATTITUOE CONTROl

Cláudio Correa
correa@pgrad.inpe.br

Sandra Aparecida Sandri
sandri@lac.inpe.br

Luiz Carlos Gadelha de Souza
gadelha@dem.inpe.br

Applied Computing - INPElCAP
Laboratory of Computing and Applied Mathematics - INPElLAC

Space Mechanics & Controls Division - INPElDMC
Brazilian Nationallnstitute for Space Research - INPE

Abstract - In this paper we propose the use of genetic algo-
rithms in the project of a PD controller and a fuzzy controller for
satellite attitude control. The simulated satellite model is based
on the French-Brazilian micro satellite, whose control system is
itselfbased on the stabilization of3 axes, using 3 reaction wheels
as actuators. In the experiment, part of an orbit of the satellite
is used to test the fitness of each candidate. The performance
of the controllers are compared with a PD controller, projectcd
previously using the poles allocation method.

Keywords: Genetic A1gorithm, Fuzzy Control, Satellite .

1 INTRODUCTION
There exists nowadays a tendency to build small artificial satel-
lites, aiming at guaranteeing a fast and simple means of reach-
ing space. The tendency is to have these satellites equipped with
highly autonomous systems for altitude, maneuver and orbit con-
trol, and to have them developed fastly and at very Iow costs
(Guerra et alo 1997). Moreover, an augmentation of sateIlite au-
tonomy has been long pursued with the goal of not only im-
proving the performance, but especia1ly in order to reduce fuel
consumption.

Fuzzy logic is one of the most well-succeeded recent tech-
nologies in the development of sophisticated controI systems
(Driankov et alo1996, Lee 1990). With its employment, com-
plex requirements can be implemented in simpler controllers,
of easy maintenance and Iow cost. In what regards autonomy,
fuzzy controllers are especia1ly suited when the model is subject
to uncertainty (Woodward 1996, Conway et ai. 1994, Guerra et
ai. 1997).

A fuzzy controller uses rules of the type I f < premíse >
then < conclusion .>, which define controI actions in func-
tion of some (usually ill-defined) intervals on which the state
variables may take their values. The definition of these intervals,
modeled by fuzzy sets, constitute the main difficulty in the cre-
ation offuzzy controllers. One way of dealing with this problem
is leam the set of such parameters through the use of genetic al-
gorithms (GA) (Husbands 1992). In our context, the quality of
each candidate set can be assessed by verifying lhe performance
of the controller projected using that set.
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In this paper we present two altitude controllers, projected with
the use of genetic algorithrns, for the pointing phase of a reac-
tion wheel artificial satellite: a PD and a fuzzy controller of the
Mandani type. The same fitness function was used in the genetic
algorithms in order to leam the parameters for both controllers.

The candidate sets in each experiment were tested using a previ-
ously developed simulator (Souza and Silva 1999), for a model
similar to the French-Brazilian satellite, currently under devel-
opment at the Brazilian National Institute for Space Research
(INPE). This satelitte has its control system based on the stabi-
lization of three axes and makes use of a proportional/derivative
controller (PD), whose gains have been determined through the
poles allocation method , and whose sensor measures have been
processed by a Kalman filter (da Silva 1997). This PD controller
is used as basis of comparison to assess lhe quality ofthe results
obtained by the GA-based controllers presented here.

This paper is divided as follows. In Section 2 we present some
basic concepts about genetic algorithms and fuzzy controllers.
In Section 3 we present lhe modeI of lhe satellite used in our
applications, and the original PD altitude controller projected for
it in the pointing phase. In Section 4 we present the PD and
lhe fuzzy control1ers projected using genetic algorithms for the
satellite modeI. Finally, Section 5 brings lhe conclusions.

2 BASICNOTIONS
2.1 FuzzyContrai
Fuzzy controllers are based on fuzzy sets theory, which has been
developed since 1965 after the seminal works of Lotfi Zadeh
(Zadeh 1965). Fuzzy controI techniques were fírst developed
with the works of E.H. Mamdani (Zadeh 1976, Mamdani and
Baaklini 1975), and have been gaining increasing importance
over lhe years , being today the main application of fuzzy sets
theory. The term fuzzy logic is usually employed in the controI
field to name the modeling of fuzzy pieces of information and
the inference mechanisms that act upon them.

Contrary to what happens in conventional controI in which the
control algorithm is described analytically by aIgebraic or dif-
ferential equations, in fuzzy control logical mies are employed
in the control algorithm, obtained through the synthetization of
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human experience, intuition and heuristics, in process control (da Silva 1997):
(Zadeh 1965) . ç=tv
A role in a fuzzy controlleris usually of the type: w= -Kp* , -J(D * (tv +Dk) +Tp(t) (1)

I f Xl = A l and Xz = A z ... and Xn = An then y = B

where lhe X i and y are respectively state and controllinguistic
variables, and lhe Ai 's and B are linguistic terms. A linguistic
variable is a 4-tuple (x, T(x), O,M), where x is lhe name of
lhe variable, O is lhe domain of z, T(x) is a set of linguistic
terms, i.e. a set of names of fuzzy sets, and M is a function that
associates a fuzzy set in O to each term in T(x).

. A fuzzy controller is composed of a knowledge base , that con-
tains lhe roles and lhe linguistic variable descriptions, and an
inference engine, that yields a control action in function of lhe
value of lhe state varlables in a given moment of time.

Fuzzy controllers are highly adaptable and capable of incorpo-
rating knowledge that many other systems are incapable of do-
ing (Guerra 1998) . They are also versatile, especially when lhe
physical model is very complex and of difficult malhematical
reproduction. In general, they are more useful in non-linear sys-
tems , support very weIl perturbations and highly noisy plants,
and are robust even in systems where uncertainty is intrinsically
present.

2.2 Genetic Algorithms
Genetic algorithms are adaptive search strategies based on a
highly abstract model of biological evolution (Husbands 1992).
They are primarily used in optimization problems for which one
aims to find not necessarily an optimal solution, but at least a
reasonably good one .

In these algorithms, individuaIs in a population (potential so-
lutions) suffer a series of unary transformations (mutation) and
of higher order (crossover). These individuals compete among
themselves for survival; lhe most apt ones have better chances to
be chosen to pass their characteristics to the next generation. Af-
ter some generations, lhe algorithm usually converges with lhe
best individual representing a solution elose to lhe optimum.

The search for lhe solution involves an evaluation function (fit-
ness) , which yields a grade for lhe performance of each individ-
ual, according to aspects considered relevant to lhe problem at
hand.

1\ç= (tv+Dk) '
1\

where çrepresents lhe estimation of rotation ç, tv represents lhe
angular speed and Tp(t) represents lhe perturbation torques. Dk

1\
is given by Dk = bk- bk +n (0';), where bkrepresents lhe long
periodbias (derive) and nk lhe short period bias (noise).

The coordinate system for lhe satellite altitude control adopts an
external referential, defined as:

• ZE oriented to lhe north poIe of the ecliptic;

• XE pointing to the sun position;

• YE pointing in such a way as to form a destrogerous system.

The following orbital data has been used:

• Altitude at apogee 1500 km;

• Altitude at perigee 400 km ;

• Inclination of 7°;

• Argument at perigee of 90° ;

• Longitude of lhe descending node of -90° ;

• Mean anomaly of -90° .

The satellite inertia moments for lhe 3 axes are :

• Ix = 7 kg.mê:

• Iv = Iz =10 kg.nr'.
The project specifications are given by (da Silva 1997):

• Pointing precision: vi- = 0.5°, = v}.= 0.15°;

• Stability: vX =vy= vZ = 0.05 °.

In this paper, we have used a linear model for lhe sateIlite, once
it is in lhe normal mode of operate, where lhe atittud angles are
small (da Silva 1997). The attitude controller developed for this
sateIlite uses lhe pole allocation method, and consists of a PD
controlIer for each axis, using lhe foIlowing equation:

Genetic algorithms have been used in many applications involv-
ing fuzzy control (Karr 1994, Pham and Karaboga 1991, Kinzel
etai. 1994, Aya and Costa J997); In lhe present work, lhe fitness
function of lhe GA for lhe pointing phase is a global measure of
lhe performance of each solution in rel átíon to lhe simulation of
part of an orbit under a certain amount of perturbations.

f(t) = Kp * e(t) +KD * (2)

3 SATELLlTE MOOEL ANO ORIGINAL PO
CONTROLLER

The French-Brazilian satellite model is a rigid bodymodel where
lhe inertia product is negIected. The controI system consists
of a set of gyro, star and sun sensors plus a PD controller in
lhe pointing phase. The rotational dynarnics of lhe sateIlite can
be represented by the foIlowing differential equations system
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where e(t) is lhe signaI error and Ãe(t) = 1t (e(t)), Kp and
KD are lhe proportional and derivalive gains.

The proportional and derivative gains, for lhe X,Y and Z axes,
are respectiveIy:

• Kpx =Kpy = 0.0263, Kpz = 0.0272;

• K Dx =KDy = 0.08, KDz = 0.1.
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Figure 2: Errors obtained with the use of the original PD con-
troller.
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4 GA PROJECTED ATTITUDE CON·
TROLLER

In the following we present a PD and a fuzzy GA projected atti-
tude controIlers for the satellite-pointing phase. We first present
the simulation conditions used in both developments, and then
present the controllers themselves.

4.1 Simulation Conditions
In order to effectively assess the quality of the controllers built
with the GA's, severe conditions have been adopted for the satel- '
lite operation mode. In this sense, the magnitude order of the
perturbations has been incremented in relation to those adopted
to assess the quality of the original PD controller (da Silva 1997).
The perturbations due to atmospheric drag and solar radiation
pressure have been multiplied by constants f3a = 10 and f3. =
100 respectively, corresponding to the values necessary to reach
the same order of magnitude of the perturbations due to the mag-
netic field, which had so far a predominant role over the other
values (see Fig. I).

Figure 1: Perturbation torques multiplied by f3i.

Moreover, ali candidate solutions yiolating either a position or a
speed error project specification are disregarded:

• eliminate chromosomes for which Wi > vi' or (i > vi in at
least one ofthe axis i E {X, Y,Z}.

The performance of each GA was studied using different fitness .
functions. The best results were obtained using an approxima-
tion of the position error. The fitness function f is given by:

(f.'max(;( t)dt f.'max W;(t)dt)f = 1 - -61 E 'o + =.:':u.O_",--_vf vii E{ X ,Y,Z }

where tmax is the time taken by the simuIated orbits and the inte-
gral Jt:m ax g(t)dt of a funtion g(t) is obtained though the use of
function trapz.m, available in Matlab (MathWorks 1992), which
caIcuIates a numerical integral by the trapezoidal sum method.

The satellite state vectors at the initial moment represent a zero
error condition, in what regards both pointing and speed . In the
present work, an error elose to the limits imposed by the project
specifications has been adopted for the initial position of the 3
axes, with speed kept as in the original situation . The initial
values for the 3 axes are: X = 0.35°, Y = -0.12° and Z =
0.12°.

The attitude error relative to the control actions in the simulation
of an orbit are shown in Fig. 2, calculated with the original PD
controllaws (da Silva 1997).

In alI the tests, the same pararoeters for the GA's have been
maintained: population composed of 30 individuals , probabil-
ity of crossover Pc = 0.9, probability of mutation Pm = 0.033,
sensibiIity of 3 decimal cases to detect fitness variation and, as
Iast stop criterium, a maximum number of 35 generations. Each
chromosome is represented by a bit vector, with each gene (pa-
raroeter) occupying 20 bits. The total size of a chromosome de-
pends on the number of codified pararoeters.

Each chromosome was evaIuated in relation to the simulation of
1/4 of an orbit, corresponding to tmax = 1600 seconds.

4.2 GA Characteristics
In each GA used in this work, each chromosome in a given popu-
lation is composed of a set ofpararoeters specifying a controller.
The chromosomes for the PD controller contain the proportional
and derivative gains, and in the case of the fuzzy controller, they
contain the fuzzy terros employed by the roles .

4.3 GA Projected Controllers
We have used the simuIation conditions and the GA structure
described above to generate the gains of a PD controller, with a
control law for each axis. Thus, 8 gains were codified in each
chromosome. The GA converged afier 23 generations; the re-
suIts ofthis controller are shown in Fig. 3.

In this work, a single fitness function has been employed to ob-
tain optimized PD and fuzzy controller. In order to simplify
the evaluation, only variables ( and w are used in the function .

.The same GA parameters specification and fitness function were
used to develop a fuzzy controIler of the Marodani type, using
the fuzzy control tooIbox available in Matlab.
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Figure 3: Errors obtained with the use of a PD controIler opti -
mizedbyaGA

Figure 5: Errors obtained with lhe useof a fuzzy controller optí-
mizedbyaGA

A fixed set of9 rules was built through the observation ofthe PD
controller. The chromosomes were used to encode the centers of
the fuzzy terrns appearing in the premises and conclusion of the
mIes .

The fuzzy sets appearing at the extremities of their domains are
trapezoidal and the remaining ones are triangular. AlI fuzzy sets
are symmetrical in relation to O, and therefore, only the posi-
tive centers bad to be learned. To'confer more smoothness to
the control surface, neighboring fuzzy sets were superposed.
These restrictions do not limit the model, and have been fre-
quently used in fuzzy controIlers (Driankov et ai. 1996, Heider
et ai. 1995, Larsen 1981, Sanchez et ai. 1997).

errors are nevertheless always under lhe specifications designo

We can also see that the errors yielded by CN-GA are smaller
than in PD-PA and PD-GA for both position and speed, in aIl
senses.

Fig. 6 brings the output torques of PD-PA, PD-GA and CN-GA.
We can observe lhe answer of PD-GA presents an increase in
smoothness and a decrease of oscillations in relation to PD-PA.
However, lhe torques of PD-GA are about 10 times greater than
those yielded by PD-PA. This can be explained by the reduction
of position and speed errors presented by PD-GA in relation to
PD-PA (see Fig.s 2 and 3).

To further reduce the number of parameters to be learned we
have used a single control for alI the axes. The surface of best
Mamdani fuzzy controIler obtained, with 3 fuzzy terms for each
input variable (error and error derivative) and 3 fuzzy terms the
output variable (torque), is depicted in Fig. 4. The results of this
controIler are shown in Fig. 5.

The fuzzy controIler CN-GA presents lhe 'best features. It
presents a satisfactory reaction at lhe initial moment of simu -
lation (where lhe errors are greater) without provoking oscilla-
tions, and a1so maintains lhe errors lower than the other con-
troIlers.

4.5 Robustness Analysis
In order to verify the robustness of lhe projected controllers, one
satelli te orb it was simulated, under lhe same conditions of op-
timizations, but with a 30% variation at the Y axis inertial mo-

Table 1: Integral of lhe errors in relation to the 3 axes

Figure 4: Fuzzy controlIer output torque.

4.4 Comparison
Table 1 below brings a comparison of the performance of the
original controller (PD-PA) and lhe GA projected controllers
(pD-GA and CN-GA) in terms of lhe sum of lhe errors yielded
by each controller during the simulation of a complete orbit. We
can see that the errors relative to PD-GA are smaller than the
ones related to PD-PA, in total terms. That does not always hap-
pen, however, in what concerns lhe axes taken individually. The

ABSCLUTE VALUE CF THE INTEGRAL
(Trapezoidal method)

Errors
Controller Position

AxisX AxisY AxisZ Total
PD-PA 78.1237 84.5526 31.1589 193.8354
PD-GA 43.1680 12.6005 7.1152 62.8839
CN-GA 17.3987 16.5945 7.0337 41.0269
Controller AngularSpeed
PD-PA 0.9383 0.3276 0.2972 1.5632
PD-GA 0.6149 0.4463 0.3818 1.4432
CN-GA 0.3584 0.1260 0.1280 0.6125
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Figure 7: Angular errors of the PD-PA controller and 30% vari-
ation in Y inertial moment.
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ment. Table 2 shows the results of the angular errors for position
and speed, obtained through the simulation of one orbit:

Figure 6: Output torques: a) PD-PA b) PD-GA c) CN-GA.

Table 2: Integral ofthe errors, with a 30% variation ofthe Y axis
inertial moment

INTEGRAL OF THE ERRORS WITH 30% VARIATION
Y AXIS INERTIAL MOMENT

Errors
Controller Position

AxisX AxisY AxisZ Total
PD-PA 78.1237 120.1006 31.1589 229.3834
PD-GA 43.1680 17.5652 7.1152 47.5528
CN-GA 17.3987 23.1204 7.0337 41.0269
Controller AngularSpeed
PD-PA 0.9383 0.3339 0.2972 1.5696
PD-GA 0.6149 0.6149 0.3818 1.4436
CN-GA 0.3584 0.1286 0.1280 0.6151

Figures 7,8 and 9 correspond to these simulations. We can ob-
-serve, in a graphical manner, the efficiency of each controller in
the task of maintaining the pointing under this new condition.

The reactions of the controllers, in relation to the Y axis mass
variation, are similar, and all the controllers presented an in-
crease of errors in relation to the Y axis,

However, we can observe, through the graphics and the results
in Table 2, that the stability characteristics necessary during the
nominal operation regime remain practicalIy unaltered. With the

Figure 8: Errors obtained with the PD-GA controIler and 30%
variation in Y inertial moment.

exception of the original PD controller, which, similar to the pre-
vious simulations presents a certain dificult to maintain the erros
dose to zero at the end of one orbit simulation, alI the other
controllers maintained the pointing, even with this change in the
inertial moment.

Among lhe projected controllers, we can observe that the second
Marndani model is slightly more sensible to variations, as can
be varified through the' error results in axes X and Z, which
also suffered a small alteration. However, contrary to what
happenned in the Y axis, the angular error values of position
and speed in these others axes are even smaller when compared
to the values presented in Table 1.

It should be noted, that to maintain the error results inside the
project especifications is not a complex task, even under the test
circumstances, since the model sattellite has a relatively simple
structure, and neither flexible panels nor other appendices have
been considered.
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We have presented a PD and a fuzzy controller for attitude con-
trol for the pointing phase of a satellite model, whose parameters
have been obtained through the use of a genetic algorithm.

We envisage the development of a more complete fitness func-
tion. A hypothesis to be considered is to take the variance of the
output signal of the controller, in order to augment the sensibility
in what regards oscillations. Predictions of the energy consumed
due to lhe controller action could also be taken into account in
the function .

We have shown that the controllers thus obtained are robust, and
the results produced validate the use of genetic algorithms as an
optimization tool to treat similar problems as those addressed in
this work.

5 CONCLUSIONS

Figure 9: Errors of the first CN-GA model obtained with a 30%
variation in Y inertial moment.
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Abstract - This work's purposes are to study the effects of
the Schema (SCR) theorem and Multi-armed bandit (MAR)
paradigm based strategies on a genetic algorithm optimizer for
eigenstructure assignment via linear quadratic regulator (LQR)
designs. The LQR designs formulated as a multiobjective op-
timization problem, roles based on SCH-theorem and MAB-
paradigm in a decision making unit and a genetic algorithm op-
timizer constitute the framework to perform state feedback con-
trolIer gains search on a distributed environrnent. An aircraft
state space model is.used to i1Iustrate the algorithm performance
through paralIel-distributed computational simulations, whose .
purpose is to find Q and R weighting matrices of the LQR de-
signs that leads to a specified eigenstructure assignment.

Keywords: Schema theorem, multiarmed bandit paradígm, fit-
ness functions , eigenstructure assignment, genetic algorithm,
LQR control method, AIgebraic Riccati Equation, multivariable
control systerns, parallel computation, multiobjective optimiza-
tion.

1 INTRODUCTION

The Eigenstructure Assignrnent (EA) problem has been focused
by researchers because of its great influence on dynamic sys-
tems response. The importance of EA in multivariable control
can be verified by its technological applications in generator
voltage regulators, helicopters, missiles, aircraft and mechanical
systems, (Liu and Patton 1998).

Several methodologies were developed to solve the EA problem .
Some researchers developed deterministic techniques (Sobel
and Shapiro 1985), (Fahmy and Q'ReiIIy 1982) and (Sakr and
Khalifa 1990), and others developed random search techniques,
(Davis and Clark 1995), (Liu and Patton 1996), (porter and
Borairi 1992) and (Bottura and Fonseca Neto 1999a).

The utilization of genetic algorithm (GA) and linear quadratic
regulator (LQR) design together to perform eigenstructure as-
signment (EA) is justified, in the sense that, Q and R weight-
ing matrices that match the state feedback gain for the spec-
ified EA are very hard to determine. To overcome this diffi-
culty, an improved strategy based on a fitness function structure
tearn, multiobjective optimization, paralIel genetic algorithms,
and decision making framework , (Fonseca andFleming 1998a),

(Fonseca and Fleming 1998b), (Koza 1992), (Chankongand
Haimes 1983) and (Steur 1986), was developed by (Bottura and
Fonseca Neto 1999b) to find out these matrices and to benefit
from the qualities of the LQR methodology. But with this so-
lution another problem is faced : due to the random nature of
the search, sometimes the EA is not reached or the controlIer
performance is poor. To solve this problem, specifically to de-
velop a strategy based on roles to find lhe weighting matrices,
the proposed inteIligent control design approach presents a fea-
sible altemative and the improvements promoted by these roles
are confirmed via parallel-distributed computational simulations
on a workstations network.

It is welI known that one of the main features of inteIligent con-
trol is human knowledge emulation by control systems devices.
From the view point of Zadeh in (Gupta and Sinha 1996), intel-
ligent control is mostIy rule-based; on the same line of thought
(White and Sofge 1992) presents a 3-dimensional intelligent
control framework where one axis represents mies and the oth-
ers represent algorithms and objects . Ours proposed genetic al-
gorithm optimizer and its decision making unity can be extrapo-
lated into an on-line optimizer module for an inteIligent control
system based on evolutionary computation.

This work is organized as folIows. Section (2) presents the
multiobjective formulation, the fitness function structure team
(FFST), the decision making unit (DMU) and the genetic algo-
rithm (GA) optimizer that constitute the multiobjective genetic
algorithm (MOGA) framework. Section (3) shows (MOGA)
framework on a distributed environrnent. . Section (4) presents
the SCH-theorem and MAB-paradigm DMU roles. Section (5)
shows a MOGA set study performance considering the effects
of the roles by a dynamic system simulation on a workstations
. network. Finally, the conclusions are presented in section (6).

2 The MOGA framework

This section discusses the foundations of the MOGA and
presents its basic elements: GA-optimizer and DMU.

2.1 LQR multiobjective formulation

This subsection presents the LQR formulated as a multiobjective
optimization problem to perform eigenstructure assignment; fur-
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ther details can be seen in (Bottura and Fonseca Neto 1999a).
j = 1, ...,n (7)

The eigenstructure assignment problem, in this fonnulation,
consists on the gain matrix K (Q,R) determination that imposes
the desired ciosed-Ioop system:

:i; = (A - BK(Q,R))x

y=Cx

(1)

(2)

Fitness functions structures were deveIoped by (Bottura and
Fonseca Neto 1999b). Two cost functions constitute the F Fteam
core; one of them (3) has its origins in the inequalities method,
(Zakian and Al-Naib 1973), and the other (8) is the weighted
eigenstructure assignment cost function, (Liebst and Huckabone
1992),

where x is the state vector (n x l ), u is lhe control vector (m x 1)
and y is the output vector (r x l ).

The controller gains K(Q,R) = -R-1P(Q,R) are given by
the Algebraic Riccati Equation (ARE) solution's, P(Q, R), for
lhe LQR problem, where the control law u = Kx is found,
when the minimization of the quadratic performance cost, J =
fooo [xT Qx + uT Ru]dt, subject to restriction :i; = Ax + Bu is
perfonned.

The closed-loop system spectrum range of (1) must satisfy the
design specifications and lhe left and right eigenvectorsmust sat-
isfy eigenvalue sensitivity restrictions. The multiobjective opti-
mization problem (MOP) formulation, that allows lhe determi-
nation of a controller K(Q, R) through application of random
search technics to solve the eigenstructure problem, is obtained
by joining the LQR problem solution and the eigenstructure re-
strictions (closed-loop system and eigenvalue sensitivity spec-
trum bounds). The MO? formulation in a normalized fonn is:

(3)

s.t.

nL i>'i(Àei- Àci)*(Àei - Àci)+ (Vei - Vci)* Fvi(vei - Vei) (8)
i= l

whcre Àei is the i-th specified eigenvalue, Àci is the i-th desired
eigenvalue, f>.i is the i-th eigenvalue weight, Vei is the i-th speci-
fied eigenvector, Vei is the i-th desired eigenvector, Fui is the i-th
eigenvector weighting diagonal matrix.

The multiobjective fitness functions structures are based on cost
functions and on the previous selection criteria: eigenvalues sen-
sitivity restrictions, inequality (4), eigenvalues range restrictions,
inequality (5), and Pareto's optimality criterion, (Chankong and
Haimes 1983). For instance: f fI is formed by cost function (3),
eigenvalues sensitivity restrictions, Pareto's based optimality cri-
terion and eigenvalues range restrictions.

2.3 Decision Making Unity
The strategies formulation that will guide the GA-optirnizer in
the direction of an intelligent search occur on a decision mak-
ing unity. The chosen decisions are based on the fitness func-
tions structure team, schema theorem and multi-armed bandit
paradigm.

2.4 Geneticoptimizer

2.2 Fitness function team
The fitness function structures team ( 6) is defined as a fitness
function structure set that is used to select individuals that will
assemble permanent populations generations. Each structure (
7) of the set is defined by a cost function to choose individuals
for the permanent population, and by previous selection criteria,
to choose suitable candidates from a transient population that
comes from one GA search iteration.

where s ·(Q R) = ( Li Q ,R 2 Ri Q ,R 2)Jf ' is the normal-
" <L i Q ,R R; Q,R > •

ized i-th eigenvalue sensitivity and the i-th design specifica-
tion is f i > O; IILi(Q,R)1I2 and 1IR;(Q,R)1I2 are lhe 2-
norm of lhe left and right eigenvectors, respectively, and <
Li(Q,R)R;(Q,R) > is lhe eigenvectors dot product. Àei and
Àdi are the left and lhe right i-ths eigenvalues bounds, respec-
tively, for the i-th desired eigenvalue Àci.

si(Q ,R) :5 1 i = 1, ...,n

FB'team = (jfI,fh ...,i in)

(4)

(5)

(6)
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The GA-optirnizer basic elements are: Q and R genetic mod-
eling matrices, genetic operations and fitness function structure
team . The genetic operations are alI numericalIy perfonned on a
decimal basis.

The Qand R genetic matrices modeI developed in (Bottura and
Fonseca Neto 1999a) is used, with the change that chromosomes
alleles are represented by decimal numbers instead of being rep-
resented by using O's (zeros) and 1's (one's) strings.

The chromosome operations and evaluations of individuaIs gen-
erated from those operations are the two basic steps of the GA-
optirnizer. In the first step, chromosornic operations: reproduc-
tion, crossover, mutation and guest are performed. The second
step, fitness function calculation and ordering, provides informa-
tion to the decision unity.

The crossover operations are linear combinations of chromo-
some alleles ; the chromosome combinations are made between
alleles onIy and its combination degree is deterministicly ruled
according to population's age. Two decimal mutation algorithms
were designed, one of them is global and the other is local. The
reproduction operation verifies the individual that has the worst
fitness and replace him by a clone of the populations strongest
individual. The guest operator's purpose is to untrack some pop-
ulations from saturation leveis and to allow a better exploration



Each MOGAk is defined as:

3 lhe MOGAon a distributed environment

where M OGAo ís the coordinator and the M OGAi, i = 1,n,
are the coordinateds. '

PMOGA = (MOGAo, MOGA1 , MOGA2 , •••,MOGAn )
(9)

The detection of three events during the search cycle triggers the
schema based strategy, that are: a .small probability of oecur-
rence, the birth of a specified new generation, and achievement
of some population's saturation leveI. However, the strategy is
triggered only if there 's at least one individual on the database.

If the schema strategy mechanism is triggered, the crossover (X-
aver) schema logic is called to assemble the individuals for the
X-aver-schema. This logic has three steps. The first step per-
forms a random choice for Qor R schema type. The second step
makes a random choice of a schema-individual, on the SCH-DB,
for a X-aver operation with an individual of the permanent pop-
ulation . The third step verifies if the chosen schema-individual
is not similar to the permanent population's individual.

After the schema logic execution ends, lhe X-aver-schema op-
erations occur with the permanent population chosen randomly
and resulting two off-springs with schema-individual character-
istics. X-aver- schema operations won't happen if there are only
strictly similar individuals on the SCH-DB.
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better profile than the ones that already belong to the Schema-
individuaIs population. The insertion of individuaIs on the
DB goes on until the database is full. .

of the search space.

AMOGA set interacting on a distributed environment constitutes
the parallel multiobjective genetic algorithm, defined as:

The candidates for future populations are selected by the fitness
function structures team; they are tagged as current values and
are stored in a transient population vector. The fitness function
has the aim ofperforrning cost functions calculations and of sort-
ing individuals based on some criteria. The FFSTalgorithm k-th
iterative step is given in (Bottura and Fonseca Neto 1999b) .

4 Schemaand Multiarmed Bandit strategies

where GAk is the k-th GA-optimizer and DMUk is the k-th
DMU.

The feasible individuaIs have aII sensitivity functions smaller
than one and they are candidates to the schema database (SCH-
DB). Initially, the first feasible individual is inserted in the SCH-
DB; other individuaIs are inserted if and only if they have a

The X-aver operations with bandit-individuals happen in the
same manner as for schema-rndividuals. The occurrence of
one X-aver-bandit for one bandit operation is probability con-
ditioned, but only one of them occurs during a permanent popu-
lation formation.

5 lhe strategies performance
Section (4) strategies were implemented and their performances
are studied for an eigenstructure assignment for an aircraft in a
cruise condition. A linear state variable model represents the
aircraft and the A, B and C matrices are given in (Bottura and
Fonseca Neto 1999a).

The strategies performance study was made by selecting a hard
convergence case that was simulated on a workstations network.
During the performance study exhaustive sirnulations were exe-
cuted. The presented results, Figs (I) and (2), for SCH-theorem
andMAB-paradigmrules were obtained considering different ac-
tuations of these strategies. For instance, in Fig (Ia), the point
bc (basic case) on lhe horizontal axis represents lhe case where
none of rules act, lhe point 20 represents a case of 20% of MAB-
rule action probability and 80% of SCH-rule action , the point
60 represents a case of 60% of MAB-rule action and 40% of
SCH-mle action probability, and so on. The strategies triggering
criteria are: at most a 5% probability of SCH or MAB crossover
occurrence or 30 generations of saturated populations or at each
new 40 generations births . Basically, lhe results show some irn-
provements that can be obtained with these strategies applica-
tions. The strategies were able to guide GA-optimizer to feasible
solutions for this hard case.

The results ofFigs (I) and (2) show that the based schema (fea-
sible controllers) strategy with lhe higher percent rates of oc-
currence presented in an overall manner a better performance
than lhe higher percent rates ofoccurrence of the based multi-
armed bandit (infeasible controlIers) strategy. AlI results pre-
.sented in Figs (I) and (2) show that approximately 90% of SCH-
rule choice is a good percent rate setpoint to trigger this rule.
The good quaIity of the genetic material (Q and R matrices el-

(lO)k= O, ..,n

The PMOGA interactions occur as follows : the DMU's are fed
by an initial population (randomly generated); this population af-
ter an evaluation by the DMU coordinator (DMUo) is sent to the
distributed GA-optimizers, OTIMD = (GA1,GA2 , ... , GAn ) ,

where each GAi makes one search and generates a transient pop-
ulation to feed their own DMUi on the distributed DMU set,
DMUD = (DM U1 , DMU2 , . •• ,DMUn ) . Each DMUi takes
decisions to guide the search , assembles a new population and
sends it to its GA i - optimizer. These processes go on until a
stopping criterion is reached.

The schema theorem and the multi armed bandit paradigm act in
both R and Q individuaIs. The rules will act based on probabil-
ity. The SCH-theorem and MAB-Paradigm strategies actions are
based on three rules . The first one acts on population or best in-
dividual premature convergence detection. The second one acts
based on small probability of occurrence . The third one acts
in a deterrninistic manner and periodically between generations
life and death. The basic difference between these two rules are:
the schema theorem explores the indivídual's maximum strength
and multi-armed bandit problem extracts strength potentialities
that can exist on the weakest one . The following paragraphs de-
scribe strategies actions and their basic elements.

Two databases are assembled during the search processes. One
for the best individuaIs (schema-individuals) and the other for
the worst individuals (bandit-individuals). Once the databases
are assembled, they have a fixed number of individuaIs and they
are unchangeable for the entire search cycle.
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MOGAo 0.98 MOGAl It was aIso observed, for some experiments, that ifwe use lhese
strategies for some good results, that were previously obtained
wilhout using them , lhe search cycle can be carried out to find
state feedback controllers that are not as good as the ones ob-
tained wilhout using lhese strategies or even Iead the search to
infeasible solutions. The soIution for this problem can be ob-
tained by dynamic variation of certain parameters of lhe GA-
optimizer, for instance:

1.02

1.01

1.015

t.li1.00S
1 ·

0 .92 • The crossover age parameters,
0.995

O'''bc 20 40 60 80 100
Bandí1 rute % aC1lon

0 .91

0.9bc 20 40 60 80 100
Banem ru lo % aetlon

• The off-springs genes acceptance values that result from
genetic chromosomic operations (crossover, mutation and
guest).

Figure 2: a) MOGAz maximum eigenvalue sensitivity x per-
centage variations b) MOGA3 maximum eigenvalue sensitivity
x percentage variations

Figure 1: a) MOGAo maximum eigenvalue sensitivity x per-
centage variations b) MOGA1 maximum eigenvalue sensitivity
x percentage variations

It is important to emphasize that lhe Figs (1) and (2) present
combined resuIts of lhe SCH and MAB strategies actions on lhe
GA-optimizer performance with lhe standard genetic operations.
It does not represent an isolated performance for the proposed
strategies.

ements, i.e., lhe matrices elements modeled as chromosome al-
Ieles) can explain lhese results, because lhe SCH-DB stores fea-
sible individuals only and lhey are operated with feasible or in-
feasible individuals randomly chosen from lhe permanent pop-
ulation; this type of operation increases lhe chance to produce
off-springs (controllers) of abetter quality.
Fig (Ib) presents feasible results at a percent rate greater than
10% of MAB-rule occurrence and at a percent rate greater than
90% of SCH-rule occurrence. Fig (2a) shows that MAB-rule
good performance was obtained at a percent rate greater than
70% of occurrence for this rule action; lhese are lhe cases that
present feasible results for higher rates ofMAB-rule occurrence.
Fig (2b) shows that rates greater than 60% could not find out
feasible controllers.

6 Concluding Remarks
The proposed strategies, based on lhe schema theorem and on
lhe multi-armed bandit paradigm, to guide a genetic optimizer,
based on small permanent population size and guest .operator,
and implemented on a distributed environment for eigenstructure
assignment via LQR designs, have shown to be good altematives
for hard cases state feedback controllers designo
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Resumo:

Neste artigo apresenta-se um estudo comparativo de desem-
penho de estratégias evolutivas para resolução de problemas
multimodais complexos, similares aos observados em problemas
de sistemas de energia elétrica. Dois tipos de mutação são
considerados; a tradicional mutação gaussiana e a mutação
basead a na distribuição de Cauchy. São reportados resultados
numéricos estatísticos com tr ês fun ções amplamente divulgadas
na lit eratura.

Abstract:

This article presents a compa rative study of evolut ion st rate-
gies for solving complex multimodal fun ctions, similar to prob-
lem types found in power system applica tions. Two mutation
type s have been considere d: the traditional gaussian mutation
and cauchy mutation . Numerical results with three widely used
functions are reported.

1 Introdução

Durante as três últimas déc adas, tem ocorrido um cres-
cente interesse em algoritmos baseados em evolução para re-
solver diferentes tipos de problemas em uma ampla variedade
de domínios [1][2][3] . .Tais algoritmos são chamados do termo
genérico de "Evolução Simulada", onde a maioria das imple-
mentações encontra-se dividida em três grandes ramos:

- Algoritmos Gen éticos (AG 's) ;

- Es tratégias Evolutivas (EE's) ;

- Programação' Evolucionária (PE) .

Em cada um desses métodos, uma população de indivíduos é
inicializada e evolui para sucessivas regiões melhores no espaço
de buscai através de um processo estocástico de seleção, mutação
e , se apropriado, recombinação (cruzamento) . Os métodos
diferem com relação à representação específica, operações de
mutação e processos de seleção.
Enquanto os 'algoritmos genéticos enfatizam os oper-

adores cromossômicos baseados na observação dos mecanismos
genéticos, isto é, cruzamento e mutação, as Estratégias de
Evolução e Programação Evolucionãria enfatizam a adaptação
e diversidade do comportamento de pais para descendentes em
sucessivas gerações.

507

Como tal, estes últimos têm sido descritos como Algorit-
mos Evolucionários. O paradigma de Estratégias de Evolução
é muito similar ao de Programação Evolucionária. Ambos
métodos operam com uma população de soluções, sujeitando
essas soluções a alterações através de mutações randômicas e
competição entre soluções existentes com relação a uma função
objetivo externa. A diferença mais notável entre EE e PE diz
respeito à. utili zação da recombinação nesta segunda.
Em EE , a abordagem clássica utiliza uma mutação Gaus-

siana (MG). Porém, nas EE e na Evolução Simulada em geral,
as aplicações práticas encontram um grande obstáculo que é o
tempo de proc essamento. Logo, inicia tivas dirigidas a diminuir
o tempo gasto para resolver problemas práticos são desejáveis e
objetivo de muita pesquisa. Uma tentativa de introduzir gan-
hos de velocidade foi proposta 'em [7] através da utili zação de
mutações bas eadas na distribuição de Cauchy. Devido às car-
acterísticas desta distribuição , esp era-se mutações bem maiores
que a tradicional mutação gau ssiana, permitindo, em tese, en-
contrar melhores soluções mais rapidamente.
Neste trabalho é realizado um estudo comparativo entre EE's

com a forma tradicional de mutação e EE's com uma nova forma
proposta, utilizando para tal operador a distribuição de Cauchy
(MO). Para validar o desempenho desta mutação foram real-
izados testes comparativos com algumas funções multimodais
amplamente difundidas na literatura. O estudo foi reali zado s0-

bre o modelo (p,>') [4], que tem recebido relativamente pouca
atenção para aplicações práticas, porém que aparentam inter-
essantes características quando utilizada com problemas com-
plexos .
O artigo está organizado como segue: Primeiro, são revisadas

as est ratégias evolutivas clássicas, bem como um algoritmo
genérico EE. Depois, é apresentada a distribuição de Cauchy.
Em seguida, é apresentado o algoritmo EE modificado com a
inclusão da nova mutação. Finalmente, são apresentados os re-
sultados de testes comparativos e uma discussão do desempenho
obtido. ' ,

2 Estratégias Evolutivas (EE's)
As EE's foram desenvolvidas inicialmente na Alemanha,' na
década de 60, focalizando a resolução de problemas contínuos de
otimização param étricajê], sendo estendidas recentemente para
tratamento de problemas discretos. Nas EE's, um indivíduo é
representado por um par de vetores reais da forma 11 = (x,0') ,
onde x representa o ponto de busca no espaço e O' o vetor de
desvio padrão associado. Nas versões atualmente utilizadas, a



descendência é obtida submetendo-se os indivíduos da geração
a dois operadores: cruzamento e mutação. Observa-se que o
parâmetro (1 - que determina a mutação de x - também está su-
jeito ao processo de evolução. Esta é uma característica funda-
mental das EE's, que permite o auto-ajuste de seus parâmetros.
Assumindo algumas hipóteses, é possível provar que as EE's con-
vergem ao ótimo global com probabilidade 1, considerando um
tempo de busca suficientemente longo .
Uma primeira versão de EE's focaliza um processo de busca

no esquema 1 genitor - 1 descendente. Isto foi denominado
(1+1) - EE, onde um único filho é criado a partir de um único
genitor e ambos são confrontados numa competição por sobre-
vivência, onde a seleção elimina a solução mais pobre. Um as-
pecto negativo observado' é a convergência lenta, além da busca
ponto a ponto ser susceptível a estagnar em mínimos locais.
Outras versões foram desenvolvidas com o objetivo de re-

solver tais problemas. Estas estratégias são denomidadas multi-
indivíduos, onde o tamanho da população é maior que L
As EE's multi-membros atualmente foram aperfeiçoadas em

dois principais tipos: (p.+>") - EE e (p., >..) -EE. Na primeira, p.
indivíduos produzem>" descendentes, gerando-se uma população
temporária de (p. + À) indivíduos, de onde são escolhidos p. in-
divíduos para a próxima geração. Na (p., >..) - EE, p. indivíduos
produzem >.. descendentes, com p. < >.., sendo que a nova pop-
ulação de p. indivíduos é formada por apenas indivíduos sele-
cionados do conjunto de >.. descendentes. Assim, o período de
vida de cada indivíduo é limitado a apenas uma geração. Este
tipo de estratégia tem bom desempenho em problemas onde o
ponto ótimo é função do tempo, ou onde a fun ção é afetada
por ruído [5]. Neste trabalho foi implementada est a última es-
tratégia, motivada pelo fato de existirem poucos estudos envol-
vendo sua implementação .

3 Algoritmo Genérico para EE's
Com base na síntese teórica que foi exposta na seção anterior,
é mostrado abaixo um algoritmo genérico para EE multi-
indivíduo. O algoritmo consiste bas icamente no seguinte;

par de vetores (Xi,(1i), Vi E 1, ... , p..
2. Avalia-se o valor da fitness de cada indivíduo (x;, (1;),
Vi E 1, ..., p. da população. Neste caso a fitness é dada
pela própria função objetivo f(xi).

3. "Escolhe-se aleatoriamente, mas de forma ponderada à fit-
ness de cada indivíduo, dois elementos da população e
efetua-se o cruzamento, que nesse estudo foi do tipo dis-
creto, no qual dados os vetores

O vetor gerado pelo cruzamento será dado por

v = (x, (1) = ..., x; ), ...., (1; ))

onde q = 1 ou 2, ou seja, cada componente provém de VI

ou V2.

4. Cada elemento gerado pelo cruzamento do passo anterior
recebe uma mutação, gerando um indivíduo v' = (x', (11),
até que a quantidade>" de descendentes seja satisfeita. Esta
mutação é dada por;

(1;j =u{exp(r'N(O,l)+rNj(O,l)) (2)

onde i = 1, ... ,>" e j = 1, ...,n. N(O,l) representa um
número gaussiano com média zero e variãncia 1, que deve
ser o mesmo para todas as posições do vetor. Nj(O, l )
também representa um número gaussiano, entretanto este
valor deve ser diferente para valor de j. Os fatores r e r '
são sugeridos por Back como r = ( -1 e r' = (.J2ii) -1 ,

respectivamente, onde n representa a ordem do problema
[4] [5] [6].

No algoritmo descrito acima, os parâmetros (1 também partici-
pam do processo evolutivo da mesma forma que as variáveis orig-
inais do problema. Este processo é referido como auto-adaptação
de parãmetros [6].

5. Avalia-se a fitness de cada descendente (x:' (1D , 'Vi E 1, ... , >...
6. Os p. melhores indivíduos da população de descendentes
são selecionados para formarem a nova população,P(t+1).
Volta-se para o passo 3, até que o critério de parada seja
satisfeito.

t:=O;
inicializa P(t);
avalia P(t);
enquanto (critério de parada não satisfeito)
P '(t):= recombinação [P(t))
P"(t) :=mutação [P'(t)]
avalia P" (t)
se (p., >") -EE então

P(t+l):=seleção [P"(t));
senão P(t+l):=seleção [P"(t) U P(t));

t:=t+l
fim enquanto 4 Distribuição de Cauchy
Neste algoritmo, P(t) refere-se à população de p, indivíduos na

geração t. Urna população de descendente P"(t) de tamanho>" é
gerada através de operadores de variação, no caso recombinação
e mu tação (porém outros operadores, tais corno inversão são
possíveis). Os descendentes são então avaliados e selecionados
calculando-se os valores das suas respectivas fitness e levando o
processo para melhores soluções.
Cada ponto nas EE's é um vetor a: E Rn , e o valor da fit-

ness do indivíduo é o próprio valor da função aplicada neste
ponto. Uma análise mais refinada permite explicar o algoritmo
da maneira abaixo:

1. Gera-se a população inicial de p. individuos P(t) =
X1(t), ..., x ,,(t ). Cada indivíduo vié representado por um

S08

A função densidade de probabilidade de Cauchy unidimen-
sional centrada na origem é definida por:

(3)

onde t > O é um parâmetro escalar [10]. A correspondente
função distribuição é dada por

1 1 xFt(x) = - + -arctan- (4)2 11"" t
Dessa forma pode-se verificar que a variação da distribuição

de Cauchy é infinita. Isso permite, em tese, uma busca global
de maior eficiência, podendo ser mais rápida e garantir melhores
resultados.



7 Resultados de testes

• Para cada indivíduo da população, associou-se uma proba-
bilidade de cruzamento dada por:

A seguir, o desempenho comparativo das (/L, À)-EE usando
mutação Gaussiana e de Cauchy, respectivamente, é ilustrado
utilizando algumas funções referenciadas na literatura. A
primeira função utilizada é chamada de Função Generalizada
de Rosenbrock e é dada pela expressão:

(7)

. (6)

i=l

0-1

h =I:[100(Xi+1 - + (X i - 1)2]

. f(x;)
P; =1 - 2:]'=1 f(xj)

Isso faz com que a probabilidade de um indivíduo cruzar-se
seja diretamente proporcional à sua fitness, em relação ao
conjunto;

• Gerou-se um número aleatório N(O,I);
• Se P; > N(O,I), o elemento poderá se reproduzir. Caso
contrário, será escolhido outro elemento. Assim, o processo
de escolha torna-se probabilístico, porém indivíduos com
melhores fitness tem maior chance de reproduzirem-se;

Nesse ponto, uma população intermediária de Àdescendentes
oriundos apenas do simples cruzamento estava formada.
Mutação
Aqui, cada indivíduo da população intermediária que foi ger-

ada pela aplicação do recombinação, sofreu uma mutação de-
scrita pelas equações (1) e (2) para MG e (2) e (5) para MC .
Os valores r e ri foram ajustados conforme à seção 3.

Seleção
Selecionou-se os m melhores . indivíduos da população tem-

porária de tamanho 1, visto qu e a EE usada foi (tL, .À). Esta
população foi novamente submetida aos mesmos processos (à
excessão da inicialização, é claro) até que o critério de parada
fosse satisfeito.
Critério de Parada
Devido a este trabalho ter como objetivo a análise do desem-

penho dos algoritmos em termos de evolução, o critério adotado
foi simplesmente o número de gerações fixado. Convém ressaltar
que ao se utilizar a (/L, À)-EE, a melhor solução deve sempre ser
guardada, pois o processo é generacional, ou seja, não preserva
indivíduos da geração anterior.

Ela é uma função unimodal, portanto, bem comportada e
que não coloca à prova as metodologias evolutivas. Mais ainda,
métodos de otimização convencionais são, com certeza, muito
mais eficientes do que as EEs nesse caso. Porém, é importante
ilustrar, ainda para esta função, o desempenho das EEs . As
outras duas funções são multimodais e com vários mínimos lo-
cais. Estas funções foram selecionadas devido a sua semelhança
com os tipos de problemas encontrados em sistemas de energia
elétrica [11]. As funções utilizadas são:

(5)

Fogel e Back mostraram que MG com auto-adaptação tem
desempenho melhor que sem auto-adaptação [4]. Portanto, no
estudos e simulações realizadas neste trabalho e reportadas aqui,
foi utilizada esta última opção.
Abaixo, mostra-se a forma geral de como foram feitos os

estudos, visto que a mudança entre as propostas de solução
concentram-se apenas no que diz respeito à mutação. impor-
tante observar que tal análise permite também mostrar o efeito
da recombinação na diferença entre EE-MG e EE-MC.
A forma detalhada de como foi implementado o algoritmo é

descrita como segue:
Inicialização da População
Gerou-se a população inicial de m = 20 indivíduos. A ini-

cialização foi feita de forma aleatória, satisfazendo às restrições
impostas pelos problemas.
Avaliação
A cada indivíduo da população, associou-se um valor de fit-

ness, representada pela própria aplicação da função no ponto
que representa esse indivíduo. Portanto, cada indivíduo foi rep-
resentado, a nível de concorrência, por sua respectiva fitness.
Recombinação
Para realizar a recombinação, fez-se uso do seguinte procedi-

mento:

"Ix E S: f(xmin) f(x)

Um problema de otimização pode ser formalizado como um par
(S,I), onde S ç RO é um subconjunto de RO e f : S --+ R
é o valor de tal função aplicada nestes n pontos. O problema
consiste em encontrar um ponto Xmio tal que

6 Implementação

onde Ój é um número randômico de Cauchy com parâmetro
escalar t = 1, e é gerado para cada valor de j.

As características da distribuição de Cauchy descritas no item
anterior se tornam interessantes para aplicações de engenharia,
onde implementações práticas devem fornecer soluções em tem-
pos permissíveis. A distribuição de Cauchy, por ser uma função
mais expandida que a normal, permite que sejam produzidas
maiores mutações, gerando, dessa forma, indivíduos mais difer-
entes. Isto pode significar uma melhor busca numa área maior
do espaço de soluções, e portanto há chance de encontrarmos
melhores soluções. Alguns autores têm sugerido a inclusão de
mutação de Cauchy no lugar de Gaussiana [7].
A estratégia evolutiva com mutação de Cauchy (MC) segue

o mesmo algoritmo da seção anterior, com a diferença que a
equação (1» é substituída por:

5 EE's com mutação de Cauchy
(Me)

Parâmetros Utilizados
O tamanho da população utilizada foi /L =20, enquanto que a

população de descendentes foi .À=100. Os testes foram realiza-
dos executando 10 simulações para um total de 1000 gerações,

• Foram escolhidos, de forma aleatória e proporcional às suas
fitness , dois indivíduos da população;

• Utilizou-se a forma mais simples de recombinação, na qual
o elemento gerado leva metade do material genético de cada
genitor;

• O processo foi repetido até que o número de descendentes,
no caso .À= 100, foi atingido;

Para a escolha dos indivíduos a serem recombinados, utilizou-
se o seguinte procedimento:

h =I: -Xisin (M)
i=1

o

/3 = - 10cos(21rXi) + 10]
i=1

(8)

(9)
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Figura 1: Comparação entre distribuições Cauchy e Gaus-
siana - Função 1
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Figura 2: Comparação entre distribuições Cauchy e Gaus-
siana - Função 2
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A tabela (1) mostra os resultados obtidos com os dois tipos de
mutações. São incluídos o melhor valor de fitness médio obtido
(t') nas 10 simulações, e o desvio-padrão (0-».

Tabela 1: Resultados médios após dez execuções do algo-
ritmo.

Fitness

10 -
Nas figuras 1, 2 e 3 são apresentados os resultados de estudos

realizados com as funções /l ,h e h , respectivamente.
Os gráficos ilustram a melhor solução média obtida em 10 sim-

ulações. A estratégia (J.L ,A)-EE utilizando mutação de Cauchy
apresenta-se, em todos os casos, com melhor desempenho. .

Em termos de desvio-padrão (tabela 1) os menores valores
também foram obtidos para a versão com mutação de Cauchy.
A razão deste desempenho positivo pode associar-se ao fato que
a incorporação da mutação de Cauchy, que possui variâneia in-
finita, aumenta a probabilidade de escapar de mínimos locais.

Os resultados obtidos comprovam as conclusões obtidas em
outros algoritmos evolutivos, tais corno Programação Evolutiva
[7]. A mutação de Cauchy pode ser de utilidade em aplicações
de engenharia onde, muitas vezes, soluções locais satisfazem re-
querimentos práticos, em especial quando há restrição de tempo.

1
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Figura 3: Comparação entre distribuições Cauchy e Gaus-
siana - Função 3
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8 Conclusões
Neste trabalho apr esentou-se a implementação e estudo com-
parativo das estratégias evolutivas À)-EE utilizando mutação
gaussiana e de Cauchy. Apesar deste tipo de estratégia ser dis-
ruptiva, isto é, as soluções candidatas são utilizadas em uma
geração e não são traspassadas à. próxima, elas apresentam in-
teressantes propriedades de busca em problemas de alta com-
plexidade.
A substituição da tradicional mutação gaussiana por mutação

de Cauchy apresenta-se benéfica, superando em todos os testes
o desempenho do algoritmo da. primeira. Uma razão para este
ganho é que a mutação de Cauchy aumenta a probabilidade
do problema não estagnar em mínimo local. Em palavras mais
simples , a probabilidade de mutações maiores permite que uma
maior área do espaço de busc a sej a varrida, aumentando com
isso as chances de encontrar melhores soluções .
Este trabalho é parte de um projeto maior, titulado Evolução _

Simulada Aplicada a Sistemas de Potência. Por essa razão,
utilizaram-se funções de validação com formas cosenoidais e não
linearidades parecidas às encontradas nas formulações de prob-
lemas de sistemas de potência.
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Resumo - É abordado nesse artigo o problema de controle
de um pêndulo invertido por meio de uma RNA. Ênfase es-
. pecial é dada ao treinamento evolucionário da rede, em par-
ticular, à função de custo usada para "quantificar" o desem-
penho do sistema controlado. Um novo modelo não-linear
foi desenvolvido especialmente para representar o compor-
tamento do pêndulo real em aplicações de controle. Resul-
tados experimentais são apresentados para demonstrar a
capacidade de controle da rede treinada. Estes resultados
são promissores e encorajam maiores esforços nessa direção.

Palavras-chave: Pêndulo invertido, RNA, avaliação de
desempenho, programação evolucionária.

1 INTRODUÇÃO
O controle eficaz de sistemas não-lineares é um desafio pa-
ra a comunidade de controle. Estes se tornam ainda mais
complexos quando se trata de problemas que, além de se-
rem não-lineares, são instáveis por natureza. As técnicas
de inteligência artificial têm se mostrado adequadas para a
solução de alguns destes desafios (Adeli and Hung 1995).

Dentre as técnicas de inteligência artificial podemos des-
tacar a Rede Neural Artificial (RNA) (Wasserman 1989,
Haykin 1994). Esta pode, sob certas condições, ser apli-
cada ao controle de sistemas complexos (Pham and Xing
1995, Adeli and Hung 1995). Apesar de bons resultados
já terem sido obtidos na área de redes, o modo de trei-
namento mais comum para as RNAs é o treinamento por
aprendizado supervisionado (Haykin 1994). Neste, o apren-
dizado é feito por meio de exemplos que são fornecidos à
rede, através de um método de minimização de erros . A
desvantagem mais clara deste tipo de técnica é a necessi-
dade de se ter disponível um conjunto de dados de treina-
mento. Estes dados são exemplos de como a RNA deve se
comportar para diversas situações, isto é, numa aplicação
em controle, pares de entrada e saída do controlador. Pa-
ra se obter estes dados (exemplos) é necessário se ter, a
priori, uma estratégia de controle definida. Muitas vezes
isto não é possível e nem desejável jáque o que se quer
é exatamente obter a melhor estratégia de controle. Além
disto, alguns dos algoritmos mais comuns de minimização
de erros possuem características indesejáveis, tais como en-
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calhar em mínimos locais da hipersuperfície de erro (Gori
and Tesi 1992). A técnica mostrada no presente artigo,
apesar de não ser totalmente imune a este problema, tem
também como objetivo reduzir a possibilidade de encalhar
em mínimos locais .

Neste trabalho utilizam-se técnicas de programação evo-
lucionária para encontrar um controlador. Para tanto se
necessita apenas de um modelo para o processo a ser con-
trolado e um índice capaz de medir o desempenho de um
controlador qualquer. Assim, o conhecimento a priori não
é necessário, e o algoritmo de minimização é razoavelmen-
te imune ao problema de encalhar em mínimos locais , co-
mo será mostrado no artigo. Um processo real, não-linear
(pêndulo invertido) será usado para testar a estratégia pro-
posta.

2 O PÊNDULO INVERTIDO
O pêndulo invertido é um problema de controle que apre-
senta certas características dinâmicas que o tornam um ex-
celente verificador da eficácia e qualidade de sistemas de
controle (por ser, por exemplo, não-linear e instável). Por
este motivo, pêndulos invertidos são muito utilizados como
teste para técnicas de controle (Geva and Sitte 1993). O
problema do pêndulo invertido simples pode ser descrito,
de maneira simples, da seguinte forma.

Seja um carrinho com uma haste vertical (pêndulo). O
pêndulo e o carrinho podem se movimentar livremente e
o objetivo do sistema de controle é equilibrar o pêndulo
na posição vertical. A variável manipulada é a força que
se exerce no carrinho. A figura 1 mostra um esquema do
problema.

Pode-se ver que há três grandezas básicas envolvidas. F
é a força que se aplica ao carrinho, e é a única forma de
se atuar no processo (a figura. mostra o sentido que será
convencionado como positivo para a força). Há também
limites para o valor absoluto de F, que representa outra
não-linearidade. Este limite será chamado de Fmax . Tem-
se então que a força F estará dentro dos limites IFI ::;
'para Frnax > O.



Figura 2: Diagrama de blocos mostrando a RNA como um
controlador para o pêndulo invertido.F
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Figura 1: O pêndulo invertido. As principais grandezas
envolvidas (x, B e F) estão representadas.

Fmax = 24N
Xmax = 0,50m
J.Lc=6,98Ns/m
J.Lp = 0,000100 Nm s/rad

1= O, 446.m
M = 2,85kg
m =O,969kg
'l/J = -0,230 (2)

onde 9 = 9,81 m/s2 é a aceleração da gravidade, M é a
massa do carrinho, m é a massa do pêndulo, 1 é a altura
do centro de massa do pêndulo, J.Lc é o coeficiente de atrito
do carrinho com o trilho, J.Lp é o coeficiente de atrito do
pêndulo em seu eixo e 'lj1 é uma constante adimensional, que
está relacionada à distribuição de massa do pêndulo (que no
caso do presente artigo não é uniformemente distribuída).

Determinou-se, por tentativa e erro, comparando-se a res-
posta real e a modelada, que estas constantes, no pêndulo
real utilizado para testar a técnica.proposta, valem:

O ângulo B é medido a partir da posição vertical, no sen-
tido horário como mostrado na figura . Considerando seus
limites físicos, tem-se que 101 :::; BmaJo onde Omax :::; 90°.
Se IBI > Bmax assume-se que foi atingida uma situação de
falha do controlador, pois o pêndulo caiu de forma irre-
cuperável. Bmax corresponde a um ângulo tal que, mesmo
que se acionasse a força máxima possível não se conseguiria
mais estabilizar o pêndulo. Uma maneira de se levantar o
pêndulo novamente seria usar uma técnica de auto -ereção,
mas este problema está fora do escopo do presente artigo.

A grandeza x. é a distância do carrinho ao centro da faixa
percorrível pelo carrinho. Esta é contada no sentido indi-
cado pela figura 1. Os limites que o carrinho tem para se
mover são determinados por: Ixl :::; Xm a..x' Assim, como com
o ângulo, tem-se uma condição de falha se Ixl > Xmax '

Será adotado o S.I. (Sistema Internacional de medidas)
e.. portanto tem-se [F] = N, [B] = rad , [O] = rad/s,
[B] = rad/s2 , [x] = m, [x] = m/s e [x] = m/s2 • O compor-
tamento dinâmico do pêndulo invertido pode ser descrito
pelas seguintes equações (não-lineares):

Determinou-se também, através de uma análise ' das
freqüências envolvidas em dados do pêndulo
real, que um período de amostragem adequado para o
pêndulo vale T =0,05 s.
O pêndulo invertido deverá ser controlado pela RNA, trei-
nada por uma técnica evolucionária, que será explicada pos-
teriormente. Espera-se que o controlador consiga obter o
melhor desempenho possível (no sentido de minimizar uma
função de custo pré-estabelecida), sem deixar o pêndulo
cair . À medida de desempenho chamaremos função objeti-
vo.

(3)

j lekl < €

; ek €, Uk < 100
; ek :::; -f, Uk > O
; outros casos

"J (,,,;,• .)

l lOOsat100

3 A FUNÇÃO OBJETIVO
Como já mencionado anteriormente, a RNA fará o papel
do controlador para o pêndulo. Para uma dada RNA (con-
trolador) qualquer, é necessário que se tenha uma nota, a
qual se chamará de função objetivo (f). Necessita-se , então,
de um critério de avaliação de controladores. Neste traba-
lho, o critério utilizado é baseado no proposto em (Jota et
aI. n.d.). Define-se um "set-point" padrão w para N amos-
tragens (no trabalho N = 400). Para uma RNA qualquer a
ser avaliada o pêndulo é solto de uma posição quase estável
e uma simulação do controle é feita para os N pontos (ve-
ja a figura 2). Sejam Xk, Bk, Fk e Wk, respectivamente, o
valor de x, B, F e w na k-ésima amostragem (1 :::; k :::; N) .
Deve-se normalizar estas medidas para que todas estejam
entre Oe 100. Chamaremos estas de Xk, 8k, Fk e Wk . Sejam
também os eITOS ei") = Wk - Xk e eiO) = 50 - êk • Deve-
se lembrar que, como o "set-point" para Ok é sempre zero,
então este normalizado valerá 50. As formas de calcular o
erro mostradas nem sempre são adequadas para uma avalia-
ção de desempenho, pois não levam em conta que o esforço
real de controle necessário para se corrigir um eventual erro
depende também do valor da variável manipulada (Jota et
al. n.d .). Por esta razão define-se um erro normalizado ê
tal que:

(1)

0= (M +m)[mlg sen(B) - J.LpO] +
ml2[('lj1 + l)(M +m) - mcos2(0)]
ml cos(O)fJ.Lcx - ml02 sen(O) - F]
ml2[('lj1 + l)(M +m) - mcos2(B)]

fi = F - mIOcos(O) +mlÓ2 sen(O) - J.Lcx
M+m
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4 A RNA
A RNA terá como entrada um vetor y:

e onde e é uma tolerância (no tr abalho lO = O). Define-se
também:

sat(z) = {
; Izl ::; 1
; Izl > 1

(4)

(8)

(9)

Seja q = (Ql,Q2,Q3,q4) um vetor, onde cada elemento re-
presenta um peso da RNA. Assim, a RNA é uma função
do tipo Fk = Fmax tanh(q . y). O aprendizado da re-
de visa encontrar um valor de q que minimize f (q). O
ajuste da RNA foi feito através de um algoritmo de pro-
gramação evolucionária, que será explicado a seguir. Este
tipo de algoritmo foi desenvolvido no início dos anos 60
corno uma ferramenta para a solução de problemas com-
plexos de minimização, através de um processo estocástico
e numérico, que possui semelhanças com processos natu-
rais de evolução (Thierens et ai. 1993). Algumas das re-
ferências importantes neste tipo de aprendizado são (Harp
et ai. 1989, Thierens et ai-. 1993, Syed 1995, Harrald and
Kamstra 1997). Utiliza-se um conjunto de possíveis RNAs,
representadas por :

Ao se experimentar qual seria a melhor configuração de
para controlar o pêndulo invertido optou-se pela fi-

losofia de se utilizar a menor RNA que conseguisse rea-
lizar a tarefa. Como uma RNA de apenas um neurônio
se mostrou adequada para o controle desejado, adotou-se
uma rede com Um neurônio. Poderia-se tentar outras con-
figurações de RNAs, mas, na visão dos autores , isto seria
excessivo. Deve-se sempre optar pelo mais simples, quan-
do possível. No caso de se procurar fazer um controlador
com mais neurônios que o necessário para a tarefa em vista,
corre-se o perigo de se observar problemas devido a RNA
estar com mais pesos que o necessário . Isto ocorre porque o
número de pesos em uma RNA está ligado à sua "memória" ,
ou capacidade de aprendizado. Quanto mais a RNA se tor-
na redundante, mais ela perde sua característica de gene-
ralização . Tendo estas considerações em vista, os autores
optaram pela RNA mais simples que resolve o problema
proposto.

Nesta equação tem-se ek = Wk - Xk. A saída da RNA
será a força F k a ser aplicada. Mas, como a saída de um
neurônio com função não-linear tanhf -) está sempre entre
-1 e 1, então, na realidade, a saída da RNA é Fk/Fmax . A
figura 2 mostra a RNA como controlador para o pêndulo
invertido.

(5)

(6)

(7)

N
. _ 1 '" _(9), h - N L)ek I

k=l

g( Z) =!
F

Tem-se, finalmente, que

onde

corresponde às "notas" dadas pela função objetivo para ca-
da RNA no vetor Q (isto é 1; = l(qi». Para o algoritmo

O valor M é a "população" de RNAs sendo testadas a cada
iteração (no trabalho M =50). O vetor

Os valores ÁXmID" ÁÔmax e AFmax são as vanaçoes
máximas, em uma amostragem, das respectivas variáveis.
Os pesos ai podem ser diversos e são dependentes dos ob-
jetivos de controle que se quer alcançar. Representar-se-á
os pesos como um vetor A = (aI ,a2, ... ,ag). Esta função
f mostrou-se um excelente indicador da qualidade de um
controlador para o pêndulo. Ela deve ser minimizada pelo
algoritmo que irá determinar a melhor RNA. Como se pode
observar , o valor de 1 estará sempre entre Oe 100.

F = [h,h, .. · ,1M) (10)
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Os resultados apresentados podem ser comparados também
com os resultados da dissertação de mestrado de Syed (Syed
1995). No trabalho citado, utiliza-se técnincas de treina-
mento de RNAs parecidas com as do presente trabalho,
bons controladores são encontrados, mas todos os resulta-
dos apresentados mostram controladores bastante lentos,
e muitos deles com caracteríscticas bastante oscilatórias.
Uma análise quantitativa é impossiível, mas uma análise
qualitativa demonstra que os controladores obtidos no pre-
sente trabalho são melhores que os mostrados no trabalho
de Syed.

O pêndulo invertido vem com programas de controle forne-
cidos pelo fabricante. A figura 5 mostra o pêndulo inver-
tido sendo controlado pelo controlador do fabricante em
um situação semelhante à já mostrada para o controla-
dor desenvolvido. Utilizou-se o critério de avaliação de
desempenho para julgar este controlador. Para um A =
(1;0, 5; 1;O, 5;0, 5;0,5; 0, 33;0, 33;O, 33) obteve-se f = 5,82 .
Escolheu-se este valor de A pois este é um critério equilibra-
do, mas deve-se ressaltar que, utilizando-se outros critérios,
o mesmo controlador poderia ter notas melhores ou piores.
Observou-se que o controlador do fabricante é mais conser-
vador do que os obtidos neste trabalho. O sinal de contro-
le se mantém sempre com baixas amplitudes (no máximo
30%) e o ângulo também nunca passa de 2,5 graus. Apesar
disto o controlador é lento para corrigir erros em x, levan-
do um tempo de 5 segundos para chegar ao valor desejado,
além de apresentar muito "overshoot".

(11)

(12)
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apresentado necessita-se de um conjunto de (M - 1) pesos eficiente. Uma característica muito boa do controlador en-
variando entre dois valores máximo e mínimo, com uma contrado é a rapidez com que ele ajusta a variável x a um
distribuição logarítmica. Define-se então um conjunto de novo "set-point". Por exemplo, quando o tempo vale 4s
(M -1) valores tem-se uma variação em w de 20.cme o pêndulo leva me-

nos que 1,5 s para quase igualar w e x . Note-se também
que o valor de () se mantém dentro de uma faixa de poucos
graus.

para 2 i M, onde 7a = In("(min) e 7b = In(7max). Os
valores 7min e 7max são escolhidos de acordo com a faixa
de variação desejada para r . No trabalho 7min = 0,05 e
7max = 30,O. O algoritmo de treinamento adotado segue
os seguintes passos:

1. Escolhe-se um valor inicial aleatório para Q,
atribuindo-se valores aleatórios para os vetores qr.

2. Determina-se fI para ql .
3. Até que o critério de parada seja alcançado faz-se:

(a) Para cada q i (2 i M) determina-se li-
(b) Seja fmin o menor valor de fi (1 i M) en-

contrado e seja <Imin a RNA equivalente . ·Faz-se
<lJ. = e fI = fm in .

(c) Faz-se qi = ql + 7i . epara 2 i M, onde é
um vetor de números aleatórios com distribuição
gaussiana de média Oe variância 1 e com o mesmo
número de elementos que q .

onde

4. Após o critério de parada ter sido atingido ql é a RNA
a ser utilizada como controlador.

O critério de parada pode ser, por exemplo, fmin fobj,
onde fobj é o valor de f que se quer atingir. O algoritmo
acima se mostou eficiente para resolver o problema propos-
to. Tentou-se também utilizar algoritmos genéticos para
resolver o mesmo problema, tendo-se encontrado. resulta-
dos equivalentes.

5 RESULTADOS
Treinou-se uma RNA com um neurônio,
utilizando-se o método já descrito, com A =
(1;O, 5; 1;O, 5;0,5;0, 5;O, 33;0, 33;0, 33). Este critério
representa um equilíbrio entre os pesos. O q obtido para
um fmin=2,75 foi:

6 CONCLUSÕES
Mostrou-se um método de se obter um controlador para
um problema difícil (não-linear e instável) tendo-se apenas
um modelo para o processo e uma função objetivo. Os
resultados obtidos demonstram que a técnica é útil, pois
conseguiu-se controladores que funcionassem bem na planta
real.

Os resultados obtidos até aqui são encorajadores, pois uma
comparação com o controlador do fabricante do pêndulo
e com resultados obtidos por outros autores mostram que
a técnica descrita é muito boa . Novos experimentos estão
sendo feitos e espera-se obter resultados ainda melhores.
Os autores esperam continuar o desenvolvimento deste tra-
balho para aprimorar a técnica já desenvolvida.
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A figura 3 mostra a simulação para este controlador.
Utilizou-se então este controlador no pêndulo real. A fi-
gura 4 mostra os resultados. Pode-se ver que a RNA real-
mente aprendeu a controlar o pêndulo invert ido de maneira
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Resumo - O objetivo deste artigo é tratar o problema de escalo-
namento dos sistemas de produçãopor lotes, com política de pro-
dução cíclica , com base na representação formal das restrições
do sistema através de um modelo de rede de Petri p-temporal
t-temporizado e usando um jogador de rede de Petri com um
mecanismo de retrocesso inteligente, que busca uma sequência
admissível que satisfaça as restrições.

Palavras-chave: Redes de Petri , Sistemas de Produção por
Lotes, Escalonamento Cíclico , Sistemas Híbridos.

1 INTRODUÇÃO
Da Revolução Industrial aos dias de hoje, as mudanças de com-
portarnento na sociedade de consumo fizeram com que os pro-
cessos industriais contínuos de produtos únicos fossem substi-
tuídos por sistemas mais flexíveis chamados de sistemas de pro-
dução por lotes ("batch systems "). Em particular, tais sistemas
permitem a produção simultânea de vários produtos, o que épar-
ticularmente interessante na indústria agro-alimentar, por exem-
plo.

Os processos industriais por lotes operam em matéria prima con-
tínua (geralmente fluidos). Eles são compostos por equipamen-
tos do tipo contínuo (as canalizações, os trocadores de calor,
etc...) e por equipamentos do tipo discreto (reatores, estoques
intermediários etc.). Os lotes são quantidades de matérias con-
tínuas caracterizadas por números reais (volumes etc.). O fato de
manipular vários lotes que podem ser tratados simultaneamente
e que são transferidos de reator em reator faz-comque estes sis-
temas assemelhem-se muito aos sistemas flexíveis de manufatu-
ra (Silva et alo1998). Em particular, em ambos os tipos de sis-
tema aparecem problemas semelhantes de alocação de recursos .
Por exemplo , o uso de um mesmo reator pode ser necessário para
o tratamento de vários lotes de matéria prima. Se o reator fun-
ciona em modo fechado (um único produto ao mesmo tempo,
em um único reator), de certa forma ele pode ser considerado
como um recurso discreto análogo ao de uma célula flexível de
manufatura.

Neste trabalho, vamos concentrar-nos em torno do problema do
escalonamento dos sistemas de produção porlotes. Nestes últi-
mos, o problema de escalonamento deve ser visto mais como um
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problema de satisfação de restrição que como um simplespro-
blema de otimização. Por exemplo , um tempo de espera grande
demais para um lote que se acha mim reator pode estragá-lo, o
que não acontece no caso de uma peça tratada por um sistema
flexível de manufatura.

Vale ressaltar que este artigo é um seguimento do artigo apre-
sentado no XII Congresso Brasileiro de Automática (Julia et
ai. 1998), onde o princípio geral para o escalonamento dos sis-
temas de produção por lotes com política de funcionamento do
tipo periódica foi definido. Num primeiro trabalho, foi dado um
enfoque maior em torno do princípio de resolução de conflito
quando o modelo do sistema é mais geral que um grafo de even-
tos (Híllion and Proth 1989). Nesta segunda parte, vamos deta-
lhar o mecanismo de retrocesso utilizado a cada vez que ocorrer
uma violação de restrição. De fato, mesmo com um mecanis-
mo de resolução de conflito que compara um conjunto de se-
quências possíveis num horizonte temporal mínimo e que toma
a melhor decisão seguindo um conjunto de critérios neste hori-
zonte (Julia et ai. 1998), certas violações de restrições (morte de
uma marca numa RdP p-temporal) (Khansa et ai. 1996), podem
aparecer durante a busca da sequência admissível. A única alter-
nativa, então, é aplicar um mecanismo de retrocesso que permite
o seguimento da busca numa outra direção .

Vamos num primeiro instante, relembrar as restrições existentes
num sistema de produção por lote.

2 REPRESENTAÇÃO FORMAL DAS RES-
TRiÇÕES

2.1 Receita
Para cada lote a ser tratado, existem diversas receitas possíveis.
Estas receitas podem ser entendidas como restrições a serem
modeladas por uma sub-rede de Petri que descreve a seqüência
dos tratamentos a serem efetuados sobre os lotes.

A rede da figura 1 representa um exemplo de receita a ser efe-
tuada sobre o lote modelado pela marca dentro do lugar EI. As
operações de transferência dos lotes de um reator para outro es-
tão associadas às transições. Jáos tratamentos aplicados sobre
os lotes nos reatores e a eventual permanência dos lotes nos es-



Propriedades do Modelo Global2.4

Para se ter um maior controle sobre a receita, pode-se associá-la
a uma restrição que a represente numa política do tipo kanban
(Mascolo et ai. 1991).
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. toques intermediários são associados aos lugares. um mesmo período de produção, devem ser tratados três lotes
segundo a receita 1, dois, segundo a receita 2, e um, segundo a
receita 3.

El [1,1 01,1 [ 2,1 02,1 13,1 SI

K

Figura 1: Receita 1 +Kanban K

o sistema de produção mostrado na figura 4 depois da fusão das
diversas restrições, é apresentado pelo modelo global na figura 5.
Vale ressaltar que cada restrição é um invariante de lugar e que
o modelo global possui um invariante de transição único, o que
permite sabermos quantas vezes exatamente será disparada cada
transição do modelo em um mesmo período de produção (Julia
et ai. 1998). Devido a possibilidade de termos muitos recursos
entrelaçados, deveremos também verificar a vivacidade da rede
(Silva et ai. 1998).

Figura 4: Sistema de Produção por Lotes

Na figura I, a marca no lugar K representa um sinal que permite
o tratamento de um só lote de cada vez, seguindo esta receita.

2.2 Alocação de Recurso
Em um sistema de produção por lotes, o comportamento flexível
é modelado por recursos (reatores e estoques intermediários) que
são divididos entre as diversas receitas.

reator1

01,2

02,3

reator 2

02,2

reator 3

Figura 2: Alocação de Recurso R

2.3 Política Cíclica

I S

13,2

14,2

03,2

12,1

13,1

02,1

A restrição descrita na figura 2 significa que o mesmo reator
R vai ser usado, tanto para a realização do segundo tratamento
da receita I, quanto para a realização do terceiro tratamento da
receita 2.

A fim de simplificar a fase de análise do sistema, nós nos limita-
mos ao caso de funcionamentos períodicos. Durante um mesmo
período, um número de lotes bem definido é tratado. Toma-se
necessário, então, que se descrevam as exigências da produção
através de uma restrição. Com este fim, usamos o modelo apre-
sentado por Ohl (Ohl et ai. 1994) para os sistemas de manufatu-
ra. Para nós, esta restrição definirá quantos lotes de cada tipo
serão tratados em um mesmo período.

3

11,1

Figura 5: Modelo Global

A seguir, vamos ver como podemos explicitar as restrições tem-
porais explícitas a nível do modelo formal.

2.5 Restrições Temporais
o aspecto contínuo do sistema pode ser incorporado a um mode-
lo discreto, associando-se os tempos de transferência e de trata-
mento dos lotes nos reatores às transições ou lugares. A in-
trodução de durações incertas no modelo formal toma-se, en-
tão, necessária como foi mostrado em (Julia et ai. 1998) e
um dos modelos que permite isto são as RdP p-temporais t-
temporizadas (que se assemelham muito às redes de Petri p-
temporais definidas por Khansa em (Khansa et ai. 1996)) cuja
definição é a seguinte:

Defmição 2.1 Uma rede de Petri p-temporal t-temporiiada é
uma tripla < R, Ip , tempo_t >. tal que:

3
• R é uma rede de Petri marcada,

Figura 3: Política Cíclica

A sub-rede de Petri da figura 3, descreve o fato de que, durante

• Ip é lima aplicação definida da seguinte maneira:
Ip : P -+ (Q+UO) X (Q+U00)
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Pi -t Ipi = [ai, bi] com OS ai S bi não reservadas pelo disparo de uma transição, e de outro lado ,
, . _ . . _ as datas de fim de disparo associadas às marcas reservadas. O

• tempo_t e do das transiç ões 110 estado presente é caracterizado pela data presente, pela marcação
conjunto dos numeros reais pOSitiVOS ou nulos. da rede e pelo estado das marcas.

Ipi = [ai, bi] define o intervalo estático de espera durante o qual
uma marca fica no lugar Pi; No caso de sistemas de produção
por lotes, os intervalos representarão os tempos de permanência
dos lotes nos reatores ou nos estoques intermediários (intervalos .
associados aos lugares das receitas).

tempo_t = dt é a temporização associada a t. Este valor dt
representa o tempo de transferência de um lote de produto de
um reator para outro.

A evolução dinâmica de uma rede p-ternporal t-temporizada de-
pende de sua marcação e da situação temporal das marcas é da-
da pelo intervalo de visibilidade de uma marca de um lugar cuja
definição é a seguinte:

Definição2.2 Intervalo de visibilidade de uma marca de um
lugar:

Um intervalo de visibilidade [(Óp)min;(óp)maz) associado a
uma marca de um lugar p de llma rede de Petri p-temporal t-
temporizada define a data o mais cedo (Óp)min a partir da qual
a marca que se acha no lugar p toma-se disponivel e pode ser
reservada para o disparo de uma transição t de saida do lugar
p. Tal associação define também a data o mais tarde (óp)maz
depois da qual se tem "morte" da marca que, a partir de então,
não pode mais ser utilizada para o disparo de nenhuma tran-
sição.

Veja que na figura 6, a data de chegada da marca em OH é Ó=3.
Como o intervalo estático é [5,9)8, então o intervalo de visibili-
dade da marca neste lugar será de [5+ 3,9 + 3)v = [8, 12]v .

[5,9]8

.. .

Figura 6: Intervalo de Visibilidade

3 PRINCípIO GERAL PARA O ESCALONA-
MENTO

3.1 Jogador de Rede de Petri
o algoritmo do jogador de rede de Petri p-temporal t-
temporizado é utilizado na busca de uma sequ ência admissível
que respeite o conjunto de resrições. De fato, como já foi di-
to na introdução, o problema de escalonamento do sistema de
produção por lote deve ser visto mais como um problema de sa-
tisfação de restrição que como um problema de otimização.

O algoritmo possui um sistema de decisão que deve ser utilizado
a cada vez que aparecer um conflito no sentido de uma rede de
Petri p-temporal t-temporizada (Julia et ai. 1998) . Ele, possui
também , um mecanismo de retrocesso ("backtrack") que deve
ser acionado a cada vez que ocorrer violação de restrição. Enfim ,
ele usa um calendário que contém um seguimento de eventos
escalonados no tempo. Esses eventos são, de um lado, as bordas
mínimas e máx imas dos intervalos de visibilidade das marcas
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A cada evento analisado no calendário, o algoritmo memoriza o
estado da rede. Quando se tem violação de restrição (morte de
uma marca), volta-se no calendário até a última decisão direta-
mente relacionada com a morte da marca.

o início de ciclo é iniciado pelo disparo da trans ição de sin-
cronização ta da restrição cíclica. A seguir veja o algoritmo
simplificado (Julia et alo1998):

Passo 1: Inserirno calendárioas bordasmínimas e máximas dos inter-
valos de visibilidade das marcas. Memorizar o estado inicial da rede.

Passo 2: Consideraro primeiro evento.

Passo 2.1: Se for wna data defim de disparo:

Passo 2.1.1: Se ao dispararmosa transição, voltarmos ao estado ini-
cial, então, deve-separar o algoritmo.

Passo 2.1.2: Senão, inserirno calendárioas bordasde visibilidade'das
novasmarcas obtidasdepoisdo disparoda transição, colocar as novas
marcasobtidasno estado indisponível e memorizar o estado da rede. Ir
ao passo 2.

Passo 2.2: Se for wna bordamínima, as marcas associadas a ela são
disponibilizados. Se lima transiç ão diferente de t. for sensibilizada.
acionar o mecanismode tomadade decisão:

Passo 2.2.1: Sea transiçãosensibilizadapode ser disparada, asmarcas
envolvidas 110 disparodesta transiçãosão colocadas110 estado reserva-
do e a data de fim de disparo associada a esta transição é inserido no
calendário. Ir ao passo 2.

Passo 2.2.2: Se a transiçãosensibilizada não pode ser disparada ime-
diatamente, ir ao passo 2.

Passo 2.3: Se for uma bordamáxima, acionar o mecanismo de retro-
cesso até o última estadoda redediretamente relacionado com a nwrte
da marca e escolherwna outra solução (madificaro resultado obtido
pelo mecanismode tomadade decisão). Ir ao passo 2.

3.2 Resolução de çonflito
Nas redes de Petri p-temporais t-temporizadas nem sempre o
disparo o mais cedo possível é a única solução a ser conside-
rada. Isto nos leva a situações de conflito que aparecem durante
um certo intervalo de tempo e não somente em um único ins-
tante . A noção de conflito numa RdP p-temporal t-temporizada
é definida através das definições do intervalo de sensibilização
de uma transição (obtido através da intersecção dos intervalos de
visibilidade associados às marcas que se encontram nos lugares
de entrada da transição sensibilizada) e do intervalo de conflito
(obtido através da intersecção dos intervalos de senbilização das
transições em conflito). Depois de ter detectado uma situação de
conflito, o sistema de decisão do jogadordeve comparar todas as
sequências possíveis num horizonte temporal mínimo definido
a partir dos intervalos de visibilidade dos lotes que se encon-
tram nos lugares de entrada das transições em conflito, e tomar a
melhor decisão seguindo um conjunto de critérios relacionados
à satisfação das restrições neste horizonte.

Omecanismo de resolução de conflito do jogador foi apresenta-
do em detalhe no artigo (Julia et ai. 1998) , através de um exem-



[2, 7]v n [O, +oo[v= [2, 7Jt41

[6, 8]v n [O, +oo[v= [6,8]t41

[2, 7]t41 n [6,8]t42 = [6,7]0

Isto quer dizer que a marca de 031 pode ser reservada para o dis-
paro de t41 ao mais cedo àdata 8 = 2 (bordamínima do intervalo
de sensibilização) e ao mais tarde à data Ó = 7 (borda máxima
do intervalo de sensibilização). O intervalo de sensibilização de
t42 vale:

Isto quer dizer que a marca de 0 32 pode ser reservada para o
disparo de t42 ao mais cedo à data 8 =6 e ao mais tarde à data
8 = 8. O intervalo de conflito associado à dupla t 41 e t 42 vale:

(Bt52)f = 6 + 1+ 2+ 1 = 10 rf:. [2 ,7]v

Se t 42 é a primeira transição a ser disparada, então a data na qual
o recurso r vai estar disponível de novo é ((}t5 2) f (data de fim de
disparo de t52 )' No melhor dos casos (considerando-se a borda
mínima do intervalo estático associado a 0 4 2 ) , a expressão desta
data é:

((}t51)f =2+2+5+2 =11 rf:. [6,8]v

Como este intervalo não é vazio, temos um conflito efetivo no
sentido de uma rede de Petri p-ternporal t-temporizada, Se t4l
é a primeira transição a ser disparada, então a data na qual o
recurso r vai estar disponível de novo é ((}t 51)f (data de fim de
disparo de t51)' No melhor dos casos (considerando-se a borda
mínima do intervalo estàtico associado a 0 41), a expressão desta
data é:

Podemos ver que no caso do disparo de t 41 ao mais cedo, temos
morte da marca de 0 32 e que no caso do disparo de t42 ao mais
cedo temos morte da marca de 0 31 . Isto carac teriza uma vio-
lação de restrição. Diante de tal situação a única alternativa do
jogador para prosseguir na busca de uma solução é acionar um
mecanismo de retrocesso.

1

ti2

02

[6,8]vestímado • 032

I. Q[2,3]s
042

1ts261->
Figura 7: Exemplo de conflito efetivo

2

2

Mecanismo de Retrocesso

[5,6]s

[2,7]v

40. SBAI - Simpósio Brasileirode Automação Inteligente, São Paulo, Sp, 08-10 de Setembrode 1999

pio. A seguir, vamos apresentar um mecanismo de retrocesso O intervalo de sensibilização de t4l vale:
inteligente utilizado no jogador a cada vez que ocorrer uma vio-
lação de restrição, cuja causa é a má resolução de conflito ou a
má escolha das condições iniciais do ciclo de funcionamento do
sistema.

O mecanismo de retrocesso do jogador deve ser ativado a cada
vez que ocorrer uma violação de restrição, isto é, cada vez que
ocorrer a morte de uma marca. Consideremos, por exemplo, a
rede de Petri da figura 7:

3.3

012

Os intervalos de visibilidade são: [2 ,7]v para o lugar 0 31 ,
[O,+oo[ para o lugar r e [6,8]v para o lugar 0 32 . Este último
intervalo de visiblidade é obtido a partir da estimação da data
de chegada da ficha em 0 32 • O princípio de estimação da da-
ta de chegada da ficha no lugar de entrada de uma transição em
conflito estrutural consiste em:

• Considerar para a receita que contém a transição em confli-
to estrutural o lugar que possui uma ficha na data presente;

• Simular a evolução da ficha na receita de modo que para
cada disparo de transição (disparo o mais cedo possível) ,
obtém-se um intervalo de visibilidade que corresponde á
possíveis datas de chegadas naquele lugar ;

• Prosseguir a evolução até a ficha estar no lugar de entrada
da transição em conflito estrutural;

Os intervalos estáticos associados aos lugares 0 41 e 0 42 são res-
pectivamente: [5,6]8 e [2,3]8' As temporizações associadas às
transições são:

dt41 = 2, dt51 = 2, dt22 = dt32 = dt42 = dt52 = 1

Poderíamos aplicar um retrocesso sistemático que voltaria até
a última decisão tomada a nível do jogador seguindo um fun-
cionamento clássico de um mecanismo de retrocesso, como o de
Prolog por exemplo. Lembramos que a nossa proposta não é a
busca de uma sequência otimizada e sim admissível. Será mais
importante voltar o mais rápido possível às possíveis causas das
violações de restrições que explorar de maneira sistemática o es-
paço de todas as soluções cuja consequência será um problema
de explosão combinatória. Princípios de mecanismos de retro-
cesso "inteligente" já foram apresentados em (Dechter 1986) e
(Verfaillie and Schiex 1994). A idéia básica é tirar proveito das
condições que conduziram a uma violação de restrição, para di-
recionar de modo inteligente à escolha dos pontos de retroces-
so, ou para não explorar as partes do espaço de busca que vão
conduzir de maneira quase certa a outras novas violações de res-
trições. O método tem por objetivo, achar uma variável de de-
cisão bem apropriada para realizar o retrocesso apoiando-se na
estrutura do modelo de representação do espaço de busca (que é,
no caso mais comum, um grafo).

No caso de uma violação decorrente de um conflito não resolvi-
do de uma rede de Petri p-temporal t-temporizada, a causa da
.violação será a chegada cedo demais de uma das duas marcas,
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que se encontram nos lugares de entrada das transiçõesem con-
flito, em relação a outra. Por exemplo, na rede da figura 7, para
poder disparar a transição t41 na data Ó= 2 (borda mínima do
intervalo de visibilidade da marca de 0 31) , será preciso aumen-
tar a borda máxima do intervalo de visibilidade da marca 0 32 •
Para isto é preciso atrasar a data de chegada da marca de 0 32 de
3 unidades de tempo, o que permitiria ter como novo intervalo
de visibilidade da marca de 0 32 :

[6+ 3,8 + 3]v =[9, l1]v
Assim teríamos como data de fim de disparo de t51:

(8t51 )! = 2 + 2 + 5 + 2 = 11 E [9,11]v

com [9, l1]v o novo intervalo de visibilidade da marca de 0 32
depois do atraso da chegada da marca de 0 32 de 3 unidades de
tempo. Suponhamos que as transições t32 e t22 tenham sido dis-
paradas ao mais cedo possível anteriormente, durante a evolução
do jogador, e que os intervalos de visibilidade da marca quando
ela passou pelos lugares 0 12 e 0 22 eram [1,5]v e [4, 6]v, res-
pectivamente. Para poder atrasar de 3 unidades, no mínimo, a
chegada da marca em 0 32 , podemos aumentar, por exemplo, de
2 unidades a borda mínima do intervalo de visibilidade da mar- .
ca quando ela se acha em 0 22 (o intervalo de visibilidade [4, 6]v
toma-se [4+2, 6]v = [6,6]v), e de 1unidade a borda mínima do
intervalo de visibilidade da marca quando ela se acha em 0 12 (o
. intervalo de visibilidade [1, 5h" torna-se [1+ 1, 5]v = [2,5]v).
Depois destas modificações, considerando o estado global da
rede na data Ó= 1, o jogador prosegue na busca de uma solução
considerando os novos valores das bordas mínimas dos interva-
los de visibilidade. De fato a data Ó= 1 representa o momento
em que foi tomada a primeira decisão (disparo da transição t2 2
na data Ó = 1, quando o intervalo de visibilidade da ficha em
0 21' valia [1,5]v ) diretamente relacionada com a violação de
restrição que envolve o recurso 7' (morte das marcas em 0 31 e
0 32 ) .

Vale lembrar que no exemplo da figura 7, as bordas mínimas po-
dem se aumentadas até o valor das respectivas bordas máximas.
Na prática, para poder levar em conta os possíveis atrasos, não
diretamente previstos no modelo, durante o escalonamento em
tempo real do sistema, será de grande interesse sempre deixar
uma margem mínima entre as bordas mínimas e máximas dos
intervalos de visibilidade. Para isto, ao implementar o jogador
(programa implementado em C no Laboratório de Automática da
Universidade Federal de Uberlândia) foi colocada na inicializa-
ção da rede a opção do usuário indicar qual o percentual de atra-
so que cada intervalo poderia sofrer. Outro aspecto levado em
conta foi o de que se ocorrer uma situação em que o mecanismo
de retrocesso atinja o estado inicial e ainda sim, não for possível
obter o atraso necessário, então o jogador permitirá ao usuário
alterar as condições iniciais da rede indicando ainda o quanto de-
verá ser atrasada determinada receita. Do ponto de vista prático,
isto se traduz pelo fato de poder ter as marcas que representam os
lotes inicialmente em outros lugares que os lugares Kanban asso-
.ciados a cada receita. No caso de escalonamentos cíclicos, isto é
bem de acordo com a abordagens baseadas numa representação
algébrica dos grafos de eventos (Cohen et al. 1989) (modelo com
os conflitos já resolvidos) cujo principal objetivo é encontrar a
marcação inicial da rede de modo tal que o tempo de ciclo seja
mínimo para um funcionamento estacionário periódico.
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3.4 Exemplo
Vejamos agora um exemplo global, cuja simulação vai ser feita e
cuja análise será mostrada. A rede tem a estrutura e as condições
iniciais indicadas na figura 5. A seguir serão fornecidos os va-
lores dos intervalos estáticos dos lugares: .

I Lugar I Borda DÚIl I Borda máx. 11 Lugar I Borda DÚIl Borda máx
Ou 2 3 R, O +00
021 2 5 R2 O +00
012 4 8 Rs O +00
022 2 3 (;u O +00
OIS 2 4 C 12 O +00
02S 3 4 C l S O +00
K 1 1 9 C 2 1 O +00
K2 2 4 C 22 O +00
Ks 1 7 C2S O +00

As temporizações associadas às transições são:

dtu = dt12 = dt13 = dt21 = dt22 = dt23 = 1

Ao simularmos esta rede, verificamos que:

• tu e t13 estão em conflito efetivo pelo recurso RI em
[1,7]c (intervalo de conflito). O disparo de tu primeiro
na data Ó= 2 não causa violação.

• t12 e t23 não estão em conflito efetivo pelo recurso R2, mas
o disparo de t12 primeiro causa morte da marca em 0 13 na
data Ó=7e o disparo de t23 primeiro causa morte da marca
em k2 na data fJ = 4. Portanto, retrocedendo até o estado
da rede na data fJ = 1 (uma marca em k3) , o disparo de t1 3
é atrasado no mínimo de 2 unidades de tempo. Para este
atraso, verificamos que a borda mínima de k3 é aumentada
de [1,7]v para [3;7]v.

• Disparo de t 12 na data Ó= 3.

• Disparo de t 21 na data Ó= 5.
• Morte de marca em k3 na data Ó=7.

Observamos que apesar do atraso ter sido possível, posterior-
mente, houve morte da marca em [{3. Neste caso, o jogador
exibe ao usuário, que a marcação em [{3 no inicio do ciclo deve
ser mudada para um lugar anterior que no caso será 0 23 • Isto,
para que se faça um atraso ainda maior do que o proposto ini-
cialmente. Após o usuário alterar as condições iniciais de acor-
do com o especificado e simular novamente a rede, obtivemos a
seguinte análise:

• tu e t13 estão em conflito efetivo pelo recurso RI em
[1,7]c (intervalo de conflito)O disparo de tu primeiro na
data Ó=2 não causa violação.

• t12 e t23 estão em conflito efetivo pelo recurso R2 em
[4,4]c.O disparo de t12 primeiro causa a morte da marca
em 0 13 na data Ó = 4 e o disparo de t23 primeiro causa
a morte da marca de K2 na data Ó= 4. Portanto, retroce-
dendo até o estado da rede na data Ó = 5 (uma marca em
k3) , o disparo de t13 é atrasado no mínimo de 5 unidades
de tempo. Para este atraso, verificamos que a borda mínima
de k3 é aumentada de [5, l1]v para [10, l1]v.

• Disparo de t12 na data Ó =3.
• Disparo de t33 na data fJ =4.
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• Disparo de t21 na data o= 5. and manufacturing systems, CESA'96 IMACSMulticonfe-
rence. Lille-FRANÇA.

• Disparo de t22 na data o= 9.

• Disparo de t13 na datao= 10.
• Disparo de t23 na data o= 13.

• A rede atinge um ciclo completo na data 0= 14.

Mostramos neste artigo um jogador de rede de Petri p-temporal
t-temporizada que utilliza um mecanismo de retrocesso in-
teligente, que por sua vez busca resolver violações que possam
aparecer quando um recurso dividido é solicitado. O retroces-
so é feito segundo um diagnóstico realizado para cada violação
presente e não de maneira sistemática, dando-nos assim uma se-
quência admissível. A resolução é feita num horizonte temporal
mínimo (resolução local) de modo que não irá garantir a ausên-
cia de futuras violações durante a evolução da rede.

4 CONCLUSÃO

Observamos agora que com a intervenção do usuário, seguindo
as novas .especificações , a rede evolui o ciclo todo sem nenhuma
violação de restrição .

O jogador leva em conta .tambérn, possíveis alterações no fun-
cionamento normal do sistema permitindo ao usuário, no mo-
mento da inicialização dos dados, fornecer parâmetros que irão
auxiliar a evolução da rede , prevendo tais alterações.

Outra característica importante do jogador é que nos casos em
que o retrocesso não é possível, o usuário poderá interagir com
o programa e de acordo com os dados fornecidos, ele poderá
alterar as condições iniciai s da rede.

Como trabalho futuro será interessante utilizar um mecan ismo
de retrocesso que trate de maneira mais global, a violação ocor-
rida, diminuindo o número de retrocessos. Isto é particular-
mente interessante quando tratamos escalonamentos em tempo
real. Outra sugestão é o uso de um jogador que trate com mais
ênfase a problemática dos intervalos estáticos em relação às suas
bordas. Neste caso o uso de intervalos estáticos que utilizam a
teoria da lógica fuzzy, seria uma opção a ser utilizada.
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Abstract: This paper presents a model for a class of complex
natural and artificial systems, based on mathematical objects
with a·physical meaning, called integrons. These objects are
open systems organized recursiveIy according ·to·a hierarchical
structure, emulating biological systems, in particular,
biochemical networks, The model is structural in essence and
the properties or functions of the integrons result from their
interactions with the environment. The formal model proposed
can represent complex structures , like neural nets and artificial
Iarge-scale automation and control systems. The integron
architecture is supported by the automata theory, graph theory,
net theory and supervisory control theory. An example of the
design of a ..small integrated building automation system
ilIustrates a'possible application of the integron-based mode!.

Keywords: complex systems, dynamic systems, integration,
supervisory control, automata theory, Petri-nets, hierarchical
systems, decentralized systems.

1 INTRODUCTION
Today there is a11 increasing demand for complex and
intelligent automation systems in manufacturing, process plants
and buildings. The general objectives include quality and
security improvement and energy/materials utilization
reduction.

These stringent goals moved the focus of the control system
design from the single loop optimization to increased
autonomy and integration of subsystems. This technologically
motivated problem created a formidable challenge to the
physical, biological and mathematical sciences, involving
multidisciplinary efforts conceming the phenomenology and
formalisms for complex dynarnic systems.

Several modeIs have been proposed for supporting pf complex
artificial (man-made) automation systems, specially automated
manufacturing systems . These modeIs normally approach the
problem through the .Discrete Event Dynarnic Systems (DEDS)
paradigm, using formalisms like automata theory, Petri net
theory and Markov chains, instead of the differential equations
of the continuous systems control theory. Other methods,
including artificial neural networks, fuzzy logic and genetic
algorithms have been developed, inspired by cognitive human
processes or the biological evolution theory, aiming at
introducing autonomy; . learning and other intelligent
capabilities into control systems .
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However, real intelligent manufacturing or process plants
cannot be designed and constructed until a genuine
understanding of the laws and principIes underlying natural and
artificial complex dynamic systems have been obtained. The
mathematical tools cannot be dissociated from the physical
reality, but must result from this.

The present work intends to be a contribution towards this
direction, approaching complexity through the fundamental
concept of integration, which includes other important
concepts and principIes, like structure, interactions, event
correlation, open systems, parallel processing, observation and
supervisory contro!. The formal models related are not general
off-the-shelf mathematicaI objects, but include the integration
principIes in their formulation.

Basically, this work presents an architecture and a
mathematical model for a class of artificial and natural
complex dynamic systems.

2 THE INTEGRON-BASED
ARCHITECTURE

A . complex dynamic system is an aggregate of almost
independent and open subsystems. The global behavior of such
a system results not only from the individual behavior of the
subsystems but also from the internal interaction among them
and the externaI interaction with the environrnent. If the
emergent observable behavior indicates some type of
organization or a well defined set of functions , the interaction
between the subsystems is of cooperative nature and it can be
said that they are integrated (Ramos and Silva, 1998, 1997;
Silva, 1998).

Thus, integration is the process of creation of state/event
correlations and control restrictions over subsystems, leading to
complex stable configurations. The integration capacity and the
internal possible action sequences of each subsystem impose a
limit on the resulting configurations and determine the
participation or the local functions of the subsystem into the
whole system. -

The events that contribute to the fórmation of the structure
have a meaning in this context and, thus, carry information.

Biochemical networks are complex dynarnic systems formed
by the coupling of multiple chemical reactions occurring in
biological systems far from equilibrium . The mutual affinities
between components determine the possible configurations and
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lhe interactions with lhe environment determine the
"surviving" ones, leading to ceIls, organs, tissues and
organisms . The Nobe l Prize winner biologist François Jacob
called these components, organized hierarchicaIly according to
nested structures, integrons.

The "surviving" configurations are open systems, in lhe
lhermodynamic sense, thus exchanging substance and energy
with lhe environment. Despite lhe externai perturbations, they
have a property caIled homeostasis, cIosed related to stability.
Therefore, the hehavior of each biological integron foIlows a
cyclic path or sequence of internai states, never ent éring a state
that could lead to its "death".

These interesting characterístics of the biochemical networks
are common to a large cIass of structures associated to
inteIligent behavior, like neural and immune networks. Thus, a
mathematical model emulating coupled biochemical reactions
can be a powerful toei to the analysis and synthesis of artificial
intelligent systems in industrial automation and robotics.

To construct such a model , the architecture of an integrated
system must reflect lhe way the subsystems interact, so the
proposed one for the considered cIass of complex systems, is a
tree structure, in the sense of the graph theory, hierarchical and
decentralized, with the so caIled primitive components forming
the bottom leveI. These components are locally controIled
dynamic systems of a few types, exhibiting a cycIical behavior
and oscillating between a finite numberof states. They are
integrated in groups according to interaction rules associated to
their mutual affinities, generating local properties, yielding new
components, caIled integrons , which are mathematical objects
that emulate lhe biological integrons.

The integrons interact in a recursive way along the several
leveIs of lhe tree, yielding lhe complete structure, with the
whole system being represented by a single integron, the root
of the tree at the top level . Each integron is formed by a group
of interacting integrons óf the lower levei and can participate in
lhe formation of a single integron at lhe .upper leveI. The
interactions among integrons preserve the openness and lhe
stability properties. Thercfore, successful internal interactions
are those leading to configurations accepted . by the
environment.

The interactions among components are modeled by imposing
restrictions on lhe possible event or state sequences through an
integration medium. Thus, lhe components don't interact
directly but through dynarnic entities caIled supervisors, which
model lhe integration medium (like lhe synapses in neural nets
or lhe extra-ceIlular matrix in tissues). Figure 1 shows lhe
recursive integron-based architecture.

Figure 1. The recursi ve integron-based architecture, showing
lhe subsystems, supervisors and integrons .

The proposed hierarchical and decentralized structure of an
integrated complex system can be formalized through a tree
graph (a connected graph wilhout cycles) , where the vertices
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represent integrons and the links represent · the fonnation
relation arnong integrons at successive leveIs. The primitive
components constitute the bottom leveI and lhe root integron
represents lhe integrated system. The integrons are constituted
from the primitive components according to a bottom-up
scheme.

Each integron has local properties that define its participation
in the global function of lhe whole integrated system. These
properties emerge from lhe integration of inferior leveI
components . The connected graph assures that any integron can
interact or share resources with other integrons through the
upper leveIs.

Therefore, lhe integron tree which models an integrated
complex system can be represented in a recurs ive form by lhe
quadruple (In, In.], Pn, Rn), n =l..N, respectively the set of n-
leveI integrons, lhe set of (n-l)-Ievel integrons, lhe set of local
properties associated to lhe n-level integrons and the set of n-
leveI integration maps. lo is the set of primitive components
and INrepresents lhe whole system. Thus, the foIlowing results :

inj = rnj(in.l.J, k E {I, ... ,ln_d,

where In- 1 is lhe number of (n-l)-Ievel integrons or primitive
components , inj E In' in-l.k E In-I'

The relations rn,j:i n-. -7 Inare structural relations, generated by
the integration capacities (affinities) of lhe integrons and the
relations fnj: In -7 P, are emerging functional relations.

Each n-Ievel integron is obtained from a relation over a subset
of (n-l)-Ievel integrons and it owns an emerging local pi:operty,
which contributes to lhe global behavior. Each (n-l)-Ievel
integron can participate in lhe formation of only one n-level
integron.

The integration maps rnj are associated with the action of
supervisors, which execute control over the integrons,
generating a local behavior or property.

3. THE INTEGRONS AS INTERACTING
OPEN AUTOMATA

Although some primitive components, possible coupled with
their own local control mechanisms or controIlers, can be
continuous systems by nature, the Discrete Event Dynarnic
Systems (DEDS) framework seems more arnenable for
modeling of complex systems than lhe continuous one, based
on differential equations, because it intrinsicaIly aIlows
neglecting of lhe dynamics not relevant to the description
leveIs of lhe problem. Successful models of some complex
systerns, like ceIlular autornata, show the feasibility of this
approach .

The integration between DEDS components, defined
previously according to the event correlation concept
associated to a resuIting locar behavior, can be modeled, in
principIe, through the Supervisory . Control Theory (SCT),
introduced by Ramadge and Wonham (Rarnadge and Wonharn,
1989).

However , SCT models the non-controlled system, called plant,
by a spontaneous event generator, which is adequate for almost
isolated systems interacting in a limited form with
supervisors/controIlers according to a two leveI architecture.
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The integron architecture, n-level hierarchical and
decentralized, based on dynarnic subsystems that interact with
each other and the environment, requires another approach,
with the explicit representation of input-output interfaces. A
similar perspective was taken in (Balemi et al., 1993), related
to the supervisory control of a rapid thermal multiprocessor.

In order to accomplish this objective, the DEDS subsysterns
and primitive components can be represented by Mealy
machine automata, extending lhe originai deterministicfinite
automata (DFA) used by SCT. Basically, lhe unique generated
event set of lhe DFA is substituted by a set of input even ts and
a set of output events. The state transition map is changed to
cons ider lhe inputs and an output transition map is added.
Formally, a MeaIy mach ine is a 7-tuple M = (Q. X, Y. f. g. qo.
Qm), where:

-Q is a finite set of states,

-X is a finite set of input events, including
controllcommunication inputs, externai disturbances and
internaIly generated events,

-Y is a finite set of output events or responses,

-f: Q x X Q is the state transition map,

-g: Q x X Y is lhe output transition rnap,

-qo is the initial state,

-Qmis a finite set of marked states.

Thus, the Mealy machine representation allows ..lhe expression
of lhe interaction mechanisms that .affect lhe selection of
internai paths (sta te trajectories) in each component.

The behavior restrictions over lhe interacting open automata
imposed by the integration can be modeled through SCT
supervisors , executing in paraIlel with lhe components
according to a synchronous concurrency scheme. Each
supervisor can also be modeled by a MeaIy machine automaton
S = (Q'. X', Y ' , f'. s'. qo', Qm'), where X' is the set of input
events observed by the supervisor, corresponding to lhe output
events of lhe interacting automata and Y' is lhe set of output
events of the supervisor, corresponding to lhe control inputs of
lhe interacting automata.

The dynarnics of interacting automata which form an integron
through lhe action of a supervisor can be represented by the
below equations:

qi (k+ I) = fi (q, (k), x, (kj), x, (k) E AiV B, V Ci,

where Ai is the set of internai events of the integron, generated
by its components, B, is lhe set of externai events of lhe
integron, generated by the other components or integrons of lhe
whole system and Ci is lhe set of externai events of the whole
system, generated by the externai environment; i = l..N.
Yi (k+ I) = gj (q, (k), x, (kj), where Yi (k+ I) E Y,

q '(ks-I) = f'(q'(k) , x'(kj), where x'(k) E UY j

y'(k+I) = g'(q'(k), x'(kj), where y'(k+1) E vAi

Q(k) = (ql (k), q2(k)..... qN(k) E Ql x Q2X ... x QNis lhe state
of lhe product automata. Thus, qi (k+l) = h, (Q (k), Xj (k» .·The
supervisor is synchronized with the product .automata, because
its state change onIy with the outputs x'(k), which depend on
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lhe internai state Q(k). In other words, lhe states of the
supervisor and lhe product automata are corresponding states
and, thus, there is a relation, given by q'(k) = rl(Q(k» , even if
lhe supervisor doesn't observe alI lhe states of the interacting
automata. Therefore, there is aIso a relation between theoutput
of the supervisor and the internai state of the product automata,
given by y'(k) = r2(Q(k». But y'(k) define lhe internai events
of lhe integron, thus aj(k) = r3(Q(k)) , where aj(k) E Ai' Thus ,
Xi(k) are events resulting from lhe internai state of the product
automata Q(k) and from lhe externai events of lhe integron,
given by ei (k) E E, = B, v C;. 11 follows that qi (k+l) = <X; (Q
(k), ei (k) and Q(k+1) = (ql(k+l). (k-el),.... qN o.c+1) =
(ul(Q(k). el(k) , lXQ(Q(k), e2(k», ..., lXN(Q(k), eN(k)) =P(Q(k),
E(k)), where E(k) E such lhat if E(k) E it affects only
the component i of lhe integron. This result shows that the
integration of Mealy automata through the defined supervisor
generates another MeaIy automata, which can be viewed as
another component capable of integration. The resulting
integron is an open subsystem whose sequence of states is
affected by externai events. The succeeding configurations are
those leading to lhe stability of the integron, forming a new
levei of the system with emerging properties, associated
formally to lhe sequenceof states Q(k). A similar approaclr has
been proposed by Holland, called constrained generating
procedures (HolIand , 1998), but wilhout modeling an
integration medium and lacking lhe formal definition of the
whoIe architecture.

Now, lhe integron architecture can be formally represented by
the quadruple (Mn• Mn-h Pn, Rn), n = l..N, where each integron
is rnodeled by a MeaIy machine automaton. Each n-level
integron can be obtained from the integration of some (n-1)-
levei Mealy machine integrons. How was previously shown,
lhe resulting integron is a Mealy machine (lhe integration
relation is c1osed) .

Therefore, each inlegration relation rnj is actuaIly expressed by
lhe parallel composition between the respective supervisor sn.j
and lhe supervised (n-Ij-level integrons mn-l,k' Each n-level
integron can be modeled by lhe recursive formula:
mnj = Snj 11. (11 mn-l.k).
where 11. is lhe synchronous composition operator and 11 is lhe
parai lei composition operator (Ramos and Silva, 1998. 1997) ;
rno.k> k E {l..lo}, are lhe Mealy machine automata primitive
components. The interactions of lhe integrons mn-J,k through
lhe supervisors Snj form .the integrons Illnj with lhe properties
Pnj.

For engineering problerns, lhe supervisors Snj must operate
such lhat lhe emerging behavior of the integrons mnj be
compatible wilh the desired local properties Pnj' These
properties can be obtained from lhe vertical and horizontal
decomposition of the global objective, for example,
manufacturing celIs and machines specifications 01' room and
floor building autornation specifications.

Locai specification automata can be obtained from lhe informal
locai desired objectives and lhe associated integrons. The local
supervisors .can be synlhesized by lhe synchronous
composition of lhe local specification automata wilh lhe
product automata of lhe integrons, according to lhe restrictions
of ser. A smalI example of a building automation system
design is given in (Ramos and Silva, 1997).

Despite lhe explicit communication interface modeling of the
Mealy machines, this approach lacks adequate information
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abstraction mechanisms for the n-level integron architecture
and presents the state explosion problem associated with the
product automata, In the folIowing, a net model is proposed
aiming at overcoming some of these problenis.

4 A HIERARCHICAL NET INTEGRON
MODEL

An important consideration in respect of the integron
architecture is the communication of information among leveIs .
The supervisors at each level doesn't need to observe ali the
events of the associated components to accomplish their tasks,
Actually there is a compression of information at each levei,
optimizing the resources required to observe and make
decisions. Therefore, an integrated complex system model
must incIude suítable abstraction and transformation
mechanisms, representing the relations among leveIs. This
crucial question has been studied by some researchers (Zhong
and Wonham, 1990 ; Lin and Wonham, 1990) but a
comprehensive framework for complex systems is stilllacking.

The hierarchical net model proposed for the integron
architecture has the advantage of the inherent distributed
structure of Petri nets, minimizing the state explosion problem
and incIudes information abstraction schemes associated with
hierarchical nets (Iensen, 1990) . .

Basically, the components are modeled by hierarchical Petri
nets with special elements for the communication and
synchronization among nets and interaction with the
environment. This high leveI net, called integrable OHENeSys
(General Hierarch ical Enhanced Net System), fulfills the needs
of the integron-based architecture, incIuding a distributed
representation of conditions and events or activities, an
abstractionlobservation mechanism for the link among leveIs
and a communication and synchronization mechanism for the
interactions among components and with the envíronment, The
OHENeSys net is a formal approach to the PFSIMFO
hierarchical methodology (Silva and Miyagi, 1996).

An integrable OHENeSys is a l I-tuple O = (B, IG, 00, rc,
oc, A; F, EF; Mo; SN, h), defined recursively, where:
-B is a set of boxes or conditions,

-10 and 00 are sets of input and output gates, respectively,
representing externai conditions to the global system,

-IC and OC are sets of input and output communications boxes,
respectively, thus representing external conditions to the
integrons but internai conditionsto the global system,

-A is a set of activities or events,

-F is a flux relation defmed over A and B sets,

-EF is an externai flux relationdefined over A and EB sets,
where EB = 10 u 00 u IC u OC, representing the set of
externai boxes or conditions,

-Mo is the initial rnarking or state,

-SN is a set of subnets OHENeSys,

-h: B u A SN is the relation that defines the net hierarchy,
by associating each subnet to its descendent.

The OHeNeSys net representatíon is equivalent to the Mealy
machine automata framework and the basic results of SCT still

530

can be applied. A possible representation of a Mealy machine
(Q, X, Y, f, g, qo) by a OHENeSys net (B, EB, A; F, EF; Mo;
SN, h) is given below:
B=Q
EB=XuY
A = {a(q,x): q E Q, x E req)}, where I''(q) is the input event set
atq.
F = {(q, a(q,x»: q E Q, a(q,x) E A} u {(a(q,x), z): a(q,x) E A,
z E Q, f(q, x) =z}
EF = {(x, atq .xj): x E req), a(q,x) E A} u {(a(q,x), y): a(q,x)
E A,YE Y, g(q,x) =y}
Mo(b) = I, ifb = qo;O,otherwise.
The Mealy machine model can be extended by associating
macro-states with a sequence of mícro-states, through a
function y. Q M, where M is a set of sequences of micro-
states. Thus, SN = M and the function h is equivalent to the
function "(.

The OHENeSys nets can be labeled through the association of
names to activities. The labels can execute the function of
communication ports for synchronous composition of nets over
an alphabet (Vogler, 1986).

Now, the integron-based architecture can be represented by the
quintuple (On, On-h Pno Rm Sn), where the n-level integrons are
modeled by integrable GHENeSys .nets and S, is the set of n-
levei discrete event dynamic supervisors.

The integrons and supervisors at any levei are obtained through
the operations of abstraction and synchronous composition
over integrable OHENeSys nets, representing the lower levei
support components and the local properties or objectives
associated to event ordering. The net forrnalism allows not only
the structural representation of interacting DEDSs, but also the
dynamic behavior of the system, through a transition state
equation.

Thus, each n-level integron can be obtained recursively from
its (n-l)-Ievel components (O-levei integrons are the primitive
components) through the formula:
gnj =(T(IIgn-l.J) liasn.j,
where T is the abstraction operation over theparallel
composition of (n-l)-level nets and lia is the synchronous
composition operator over the activity alphabet ex. Each DEDS
supervisor Snj is represented also by an integrable labeled
OHENeSys net.

The abstraction operation involves the transformation of lower-
leveI subnets into upper-level boxes or activities (macro-
conditions or macro-events) through the inverse function h-I.
The activities are Iabeled according to the respective
description leveI alphabet.

The n-Ievel net supervisors sn.j communicate with (n-l)-level
net integrons gn-I.k through abstracted information such that the
local properties Pnj be attained.

For engineering applications, the local properties can be
obtained through à top-down decomposition of the global
objective and must be formally represented by OHENeSys
nets, specifyíng the activity ordering between components. The
primitive components are given and also must be represented
by lW.k nets. The integrated complex system design consist in
the synthesis of the n-Ievel supervisors that will restrict the
individual behavior of the existing primitive components,
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imposing activity ordering subjected to the specified local
properties.

The supervisors can be synthesized based on the method
introduced in (Giua and DiCesare, 1991). Each n-level
supervisor is initia1ly given by the foIlowing equation:

Snj =(T(II gn-l.0) liaobjnj,
where objnj is the local objetive represented by a GHENeSys
nel.

The names of the activities in the nets Snj are the same of the
interacting nets, but must be interpreted according to the input-
output perspective. Thus, an input (output) activity in the
interacting nets has an output (input) activity in the supervisor
with the same name.

The formal model proposed, based on the integron architecture,
can be applied to the synthesis of complex automation systems,
by defining initiaIly a global objective or a master plan for the
whole integrated system, compatible with its environment, This
global objective must be spatially or functionally decomposed
top-down (vertical and horizontaIly) into local objectives,
according to a tree integron architecture defined for the
problem. These objectives, originalIy given by production
roles, must be converted at each leveI into integrable
hierarchical GHENeSys nets, specifying event or activity
sequences involving groups of integrons.

The integrons are formed bottom-up by the recursive
composition of the primitíve- components with supervisors
synthesized in accordance with the SCT. The primitive
components are locally controIled open subsystems, typicaIly
machines coupled with their own controIlers and they
constitute the resources of the system.

Certa inly, the global objective can be reaJized through several
configurations of integrons and local objectives. However, if
the resources of the system are fixed, it is possible that some
desired objectives cannot be accomplished and in this case the
global objective must be changed, if possible. The SCT has
methods to identify if a desired behavior or restriction over a
DEDS can be realized without violating general principles, like
disabling non-controIlable events. The objectives and the
integrons can be adjusted in a iterative way until an acceptable
configuration has been achieved.

In the following, an exainple of a small integrated building
automation system iIlustrates the integron architecture concept
and the formal model proposed (Ramos and Silva, 1998).

5 EXAMPLE OF AN INTEGRATED
BUILDING AUTOMATION SYSTEM

A small building plant constituted by two rooms inside a floor
must be controlled to assure high leveis of security, fire
protection, lightingltemperature comfort and energy
conservation. This global objective can be decomposed into
local objectives for each room and an upper levelobjective for
the floor ..

Thc room 1 has a fire detcction subsystem that must be
integrated to a timer lighting controIler subsystem such that the
lights wiII be turned off in the case of a fire alarmoThe room 2
has an intrusion detcction subsystem that must be integrated to
a temperature/ventilation controIler subsystem such that the
set-poínt temperature wiII be raised if the room becomes
empty, generating a new property of energy conservation. The
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floor supervisor must turn off the energy/ventilation integrated
system of the room 2 in the case of an alarm generated by the
fire/lightíng integrated system of the room1 .

Figure 2 shows the local specifications for the rooms and the
floor at the right side. The individual subsystems in each room
are modeled by labeled GHENeSys nets, through the labels f/n
(fire/normal), tcl/tdl/fdl (Iighting timer onltimer offlforced off),
elo (empty/occupied), tcv/tdv/fdv (ventilation timer on/timer
off/forced off), sO/sl (temperature set-point: sO< s l), eleO/elel
(control loop cycle). At the bottom levei, the abstracted net
integrons of the rooms are shown , with the double cirele boxes
representing macro-states and the capital letters labels
representing activities at the floor leveI.

At the left size the three supervisors are shown, synthesized
through the synchronous composition of the specifications with
the integrons.

6 REFERENCES
Balemi , S. etal. (1993) . Supervisory control of a rapid thermal
multiprocessor. IEEE Transactions on Automatic Control, ·voI.
38, no. 7,1040-1059 .

Giua, A. and DiCesare, F. (1991). Supervisory design using
Petri nets. Proceedings of 3(jh IEEE Conf On Decision and
Control, Brighton, UK, 92-97 .

Holland, J.H. (1998). Emergence : from chaos to order.
Addison -Wesley.

Jensen , K. (1990) . Colored Petri nets: a high levellanguage for
system design and analysis. Lecture Notes in Computer Science
483, Springer-Verlag.

Lin, F. and Wonham, W.M. (1990) . Decentralized control and
coordination of discrete-event systems with partia! observation.
IEEE Transactions on Automatic Control, vol. 35, no. 12,
1330-1337 .

Ramadge,P.J. and Wonharn, W.M. (1989). The control of
discrete event systems. Proceedings ofthe IEEE, vol.77, no.1.

Ramos, RL.C.B. and Silva, J.R. (1998). A Formal Model for
Integrated Complex Dynamic Systems. Proceedings of S /h.

IFAC Workshop on Intelligent Manufacturing Systems -
IMS'98, Gramado/Canela - RS, Brazil.

Ramos , RL.C.B. and Silva, J.R. (1997) . Integrated Controlof
Building Systems. Proceedings oi III SBAI, (in Portuguese),
Vitoria , Brazil.

Silva, J.R and Miyagi, P .E. (1996). A formal approach to
PFS/MFG: a Petri net representation of discrete rnanufacturing
systems, Studies in Informatics and Control, IC Publications,
Romania .

Silva, J.R (1998). Interactive Design of Integrated Systems.
Proceedings oiBASYS'98, Prague , Czech Republic.

Vogler, W. (1986). Modular construction and partial order
semantics of Petri nets. Lecture Notes in Computer Science
625, Springer-Verlag.

Zhong, H. and Wonham, W.M. (1990) . On the consistency of
hierarchical supervision in discrete-event systems. IEEE
Transactions 011 Automatic Control, voI. 35, no. 10, 1125-
1134.



40. SBAI- Simpósio Brasileiro de Automação Inteligente, São Paulo, SP. 08-10 de Setembro de 1999

tc1

fdl

4-
Room 1

n

tdl

Lighting

fdI

Fire

r- --------------------------------·
! ...i ..
! .------- ---/ • ..
I I \ I I-: : ' .._...' I
I : :
! ! !, , ', , ,
: : I, , '! _oI'_-f--
I

!,
I
!
!
!, ,L J

sI

Room2HVAC

ele!

,-- ..., \r---- a )....----------------------------------------------------"1
I ..._('" I

: !
! !
: td !r - n

- - ' V ,, ,, ,, ,
I !...;;..+-.- 1- - ----

! O O

i ,L I

Seeurity

FIoor

F

TCV

N

FDV'-------'
Seeurity +HVAC

r----------------------------------j
! ....t ..
! ,---------_./ •! : \.._...» !
J ! J, , ', , '
! ! !, , ', , ,
!
I
j

I
!L J

Fire +Lighting
Figure 2. Integrated Building Automation System

532



40. SBAI - Simpósio Brasileiro deAutomação Inteligente, São Paulo, Sp,08-10de Setembrodê 1999

Utilizando redes de Petri multiplexadas na síntese de supervisores de
sistemas a eventos discretos

E.M.M. Costa
eduard@dee.ufpb.br

A.M.N.Lima
marcus@dee.ufpb.br

Laboratório de Instrumentação Eletr ônica
Departamento de Engenharia Elétrica

Universidade Federal da Paraíba 58109-970 Campina Grande. PB. Brasil. Caixa Postal 10.053
Fax: ++55-83-3101015

Assim, dividimos o artigo como se segue: na seção 2. apresen-
tamos as noções de RP LzTr, RPFHT e CTL; na seção 3 intro-
duzimos o conceito de RPM e suas linguagens; na seção 4 apre-
sentamos o uso das RPM na TCS e os algoritmos de modelagem
. e síntese; na seção 5 exemplificamos seu uso e. concluímos este
trabalho na seção 6.

na fase de síntese do supervisor (Barroso 1996, Sreenivas and
Krogh 1992, Sreenivas 1997). Assim, apresentamos aqui uma
nova classe de RP, denominada de Rede de Petri Multiplexada
(RPM) (Costa 1998), a qual pode compactar várias transições
em uma única. com uma função associada, onde os arcos são
independentes, definindo uma multiplexação sobre os mesmo
em seu disparo. Logo , nossa motivação para seu uso. são as
vantagens dela ter as mesmas características (expressividade),
das RP LugarfTransição (LzTr), podendo ser usada nos mesmos
desígnios ; dar-nos uma visão do sistema tendo uma transição
como uma central comandando suas partes ; compactar em fór-
mulas lógicas as funções de uma RP com Função de Habili-
tação de Transições (RPFHT). nas subfunções; modelagem di-
reta com as partes de SEDs, que apresentam compartilhamento;
compactar várias transições em uma única, sem perda de infor-
mação, facilitando a visualização. e manter a abordagem de Bar-
roso (Barroso 1996). na síntese de supervisores (modificação
mínima nos algoritmos de síntese: AMArA e ACGS. onde. só
há mudanças de transições t por subfunções 7). Também, as
linguagens de RP são válidas para a RPM. podendo usar tanto
as linguagens formais (Hopcroft and Ullman 1979), como a
lógica temporal (LT) (Emerson and Halpern 1986. Abadi and
Manna 1987. Fix and Grumberg 1996. Galton 1987. Grumberg
and Long 1994. Iwanska 1996. Heljanko May, 1997, Knight
and Passino 1990.McMillan 1992. Nicola and Vaandrager 1995,
Ostroff 1989, Racloz and Buchs 1997. Sakalauskaité 1996.
Uchihira and Honiden 1990) na especificação de comportamen-
tos. No caso da LT, especificamente a CTL, não há modificação
no algoritmo APLT. desenvolvido por Costa (Costa 1997).

2 PRELIMINARES

Resumo - Entre os paradigmas usados na modelagem e síntese
de Sistemas a Eventos Discretos. as Redes de Petri tomaram-se
de grande utilidade . A lógica temporal. por sua vez. tornou-se
usual pela sua grande abrangência. substituindo as linguagens
formais na especificação de comportamentos. Sendo assim. ap-
resentamos aqui. as Redes de Petri Multiplexadas. introduzindo-
as na modelagem. análise e síntese de SEDs, juntamente com a
C'IL na especificação de comportamentos. para resolver o prob-
lema de controle supervisório.

Keywords : Redes de Petri, Controle Supervisório, Lógica Tem-
poral. Sistemas a Eventos Discretos

1 INTRODUÇÃO
Dentre os paradigmas utilizados para a primeira fase da res-
olução do problema de controle na Teoria de Controle Super-
visório (TCS) (Ramadge and Wonham 1982. Wonham 1987.
Ramadge 1989. Ramadge and Wonham 1989. Kumar et ai.
1992). a modelagem. temos as Redes de Petri (RP) (Reisig 1985.
Murata 1989. Reisig 1992). Estas são ferramentas matemáticas
e gráficas que apresentam muitas vantagens em modelagem e
síntese de supervisores de Sistemas a Eventos Discretos (SED)
(Zhou and DiCesare 1993. DiCesare et ai. 1993. Evans 1993,
Freedman 1991. Holloway et alo 1997. Jensen and Rozenberg
1991. Kumar and Holloway 1996. Proth and Xie 1996. Peterson
1981. Desrochers and Al-Jaar 1995. Zhou and DiCesare 1993.
Giua and DiCesare 1994. Balemi et alo 1992). desde que.
seu desenvolvimento teórico se modelou às necessidades bási-
cas como temporização (Cofrancesco et ai. 1991. Baccelli et
ai. 1992. Cohen et ai. 1995. Gaubert et ai. 1995. Gaubert and
Mairesse 1997. Felder et ai. 1995. Nicol and Mao 1991. Cofer
and Garg 1995. Figueiredo 1994). controle de evolução dinâmica
(Krogh 1987. Papelisand Casavant 1992). linguagens (Jantzen
1987, Lilius June , 1993. Lilius September, 1994) e compactação
de subsistemas semelhantes (Jensen 1992. Lilius 1995). Elas já
foram utilizadas tanto na primeira fase da resolução do problema
de controle supervisório (PCS), quanto nas outras duas: pela
característica de definição de uma linguagem associada, para
a especificação de comportamentos (Costa 1997. Uchihira and
Honiden 1990, Jantzen 1987). e peJas características de controle.
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Definição 1 Uma rede
RP=(P.T,A,K,W ,Mo)

de
onde:

Petri é uma sextupla
P={PltP2•...'Pm} é um
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conjunto finito de lugares; T={t1,t2,"" tn} é um conjunto finito que), F (eventualmente),A (necessariamente), E (possível-
de transições; A Ç(P x T)U(T x pré um conjunto de arcos; mente) e G (sempre). As regras básicas de construção são:
K:P -+ NU{oo} é a função de capacidade; W:A -+ N+ é a i) uma proposição atômicapEProp é uma fórmula; ii), se],

. função de ponderação; Mo:P -+ N é a função de marcação g são fórmulas, também são [Ug,f /\ g, »], X g. Ff abre-
inicial, que satisfaz Vp E P:Mo(p)5: X(p). via trueUf; Gf abrevia -.F-./; I V 9 abrevia -.(-.1/\ -.g);

I:::> 9 abrevia -'1 V9 e I<=? 9 abrevia (f :::> g) /\ (9 :::> f).

Estrutura de RP, Erp=(P,T,A,K,W) é uma rede sem marcação
inicial . As regras de disparo de transições para sua evolução
dinâmica são:

Definição 2 A variação da marcação da rede de Petri segue as
seguintes regras de disparo das transições:

1. Uma transição t é dita estar habilitada (pronta para disparar)
em uma marcação M se e s6 se Vp E P que é entrada de
t:W(p,t) 5: M(P) e Vp E P que é saída de t:M(p) 5:
K(P)-W(t,p);

2. Uma transição habilitada pode ou não disparar;

3. O disparo de uma transição t E T, habilitada na mar-
cação M , é instantânea e resulta em uma nova mar-
cação M' da rede dada pela equação M'(P)=M(P)-
W(p,t)+W(t,p),'v'p E P;

4. A ocorrência do disparo de t , que modifica a marcação
M da rede para uma nova marcação M', é denotada por
M[t)M' .

Definição 3 Uma rede de Petri com Função de Habilitação de
Transição, é uma qu ádrupla RPFHT=(Erp,I,Mo,ip) em que
E rp é uma estrutura de RP; l:T -+ é a função que eti-
queta as transições, onde é um alfabeto; Mo é a marcação
inicial e ...,t/>m}:R(Erp.Mo) -+{O,l} é a função de ha-
bilitação das transições, que mapeia o conjunto de marcações
alcançáveis em °ou 1;
Sua regra de disparos de transições é:

Definição 4 O estado, ou marcação, de uma RPFHT varia de
acordo com a seguinte regra de disparo das transições:

1. Uma transição tj é dita habilitada (para disparar) em M se
e s6 se Vp E P que é entrada de tj :W(p, tj) 5: M(P); VpE
P que é saída de tj:M(p) 5: K(P)-W(P, tj) ; t/>j=l;

2. Uma transição habilitada pode ou não disparar;

3. O disparo de uma transição tj E T , habilitada na marcação
M , é instantânea e resulta em uma nova marcação M' dada
pela equação M'(P)=M(P) -W(p,tj)+W(tj,p),Vp E P;

4. A ocorrência do disparo de tj, que modifica a marcação
M da rede para uma nova marcação M', é denotado por
M[t)M'.

Definição 5 Computation Tree Logic - CTL

1. Sintaxe: Fórmulas CTL são construídas a partir de um con-
junto de proposições atômicasProp={Pl ,...}, conectivos
l6gicos V, /\, -. e operadores temporais X (próximo), U (até
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2. Semântica: X I é lido como I é verdadeiro no próx-
imo estado, [U9 é lido como I é verdadeiro até que 9
seja verdadeiro, AI é lido como I é necessariamente ver-
dadeira e AOI é lido como necessariamente I é sempre
verdadeira (ver (Racloz and Buchs 1997, McMillan 1992,
Costa 1997)).

3 REDES DE PETRI MULTIPLEXADAS

Definição 6 Uma Rede de Petri Multiplexada, é uma quin-
tupla RPM=(Erp,RA,RT,Mo,iI!)onde: E rp é uma estru-
tura de RP; RA:A -+ é a função que etiqueta os ar-
cos, onde é um alfabeto; RT : T -+ é a função
que etiqueta as transições; Mo é a marcação inicial e
iI!={1/Jv...,'l/Jd:R(Erp, Mo, RA, RT) -+{O,l} é a função de ha-
bilitação das transições para o conjunto de arcos da rede.

As funções 'l/Jk, são funções referentes às transições t», com-
postas por subfunções TI(M(Pj),Wiai), formadas por if. .. then
(:::}), dependentes da marcação do lugarPj, que o arco
ai (arco entre uma transição e um lugar), e ui; é o peso deste
arco. Os índices i, i. k e Lsão as cardinalidades de A, P, T e T

respectivamente, onde 1depende de T entre os lugares e os ar-
cos a que estas subfunções se ligam. Então, 'l/Jk é definida por
'ljJk(TI(M(Pj),Wiai))=V TI(lv.f(Pj),Wiai).

I

Com a introdução das funções de multiplexagem, ahabilitação
de uma transição para um conjunto de arcos que a ela se liga é
dada por:

Definição 7 A marcação de uma Rede de Petri Multiplexada,
varia de acordo com a seguinte regra de disparos de transições:

1. Uma transição tk é dita estar habilitada (para disparar)
na marcação M, para um arco ai, se e somente se:
VPj E P que é entrada de tk:W(Pj, tk) 5: M(pj),
VPj E P que é saída de tk:M(Pj) 5: K(pj)-W(tk,Pj) e
'l/Jk(TI(M (Pj ),Wiai) )=1

2. Uma transição tk habilitada, pode ou não disparar;

3. O disparo de uma transição tk E T, habilitada na marcação
M, é instantânea e resulta em uma novamarcaçãoM', dada
pela equação M'(pj)=M(pj)-W(Pj,tk)+W(tk,pj),'v'Pj E
P;

4. A ocorrência do disparo de tk, que modifica a marcação
M da rede para uma nova marcação M', é denotada por
M[tk)M'.

Observamos que, nesta nova classe de RP, a marcação da rede
varia com a função da transição que define quais arcos devem
.ser acionados, de um conjunto de lugares para outro. Assim,
esta rede difere das demais, por que, quando uma transição dis-
para, não depende de todo o conjunto de lugares de entrada e de
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Figure 1: Exemplo 1

P,

saída da transição e toda transição tem uma função lógica associ-
ada. Se esta não aparece, a mesma tem valor sempre verdadeiro
(7/J=I), e está semprehabilitada para todos os seus arcos. Com
este valor, o lugar que recebe um arco tem capacidade infinita,
se não for declarado. De outra forma, a função capacidade nor-
malmente é definida na própria função 7/J. Todas as propriedades
das RP Ltrr são válidas para as RPMs, só que em relação às sub-
funções T que compõem as funções 7/J. Também, vemos que a
RPM pode incluir uma função de habilitação de transição como
umaRPFHT.

Na figura I(a), temos uma RPM, com suas equivalentes RPFHT
(fig. 1(b» e RP Lffr (fig. 1(c». Na RP Lffr. temos
capacidade em alguns lugares, o que impede das transições
h e ts dispararem, quando esta marcação é alcançada. Na
RPFHT, as funções ligadas a estas transições são definidas por
tpl=[M(Pd<4] e tps=[M(P4)<5], e garantem suas desabili-
tações, eliminando a função de capacidade. Na RPM, temos uma
compactação das transições da rede . As funções definidas para
suas transições são dadas por

7/Js={(M(P4)=4 VM(ps)=O) =} tS:-.(a6 1\ as)} e,

7/J2={(M(pI)=3 =} -.t2)V(M(ps)=O =} t2:-.aS)} .

Vemos que as funções das transições t2 e ts (7/J-i e 7/Js respec-
tivamente), são constituídas por subfunções T, formadas por
=}, que dependem das marcações em alguns lugares, e dos ar-
cos ligados a estas transições. Então , as funções eliminam a
função de capacidade e compactam a rede. Assim, na marcação
Mo = [2000]T, as transições habilitadas são tI e t2. e t2 vale
só para o arco'a4, o que equivale a transição tI da RPFHT, e
na marcação M = [OOI4]T, as transições habilitadas são tz e
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ts, onde ts desabilita os arcos a6 e as, procedendo ao que faz a
função tps da RPFHT.

3.1 Linguagens de RPMs
Uma RPM tem uma linguagem associada representada por se-
qüências de disparos das transições, associando as palavras com
as subfunções dadas em suas transições, juntamente com tran-
sições (caso sempre 7/J=I). definindo um caminho que nos leva
de uma marcação para outra, denotada por M[S>M' , onde S
é uma palavra, pertencente ao conjunto de transições t E T e
de subfunções T E 7/J. formada de acordo com as regras 'da teo-
ria de linguagens formais. Na figura 2 temos uma RPM e sua
linguagem.

4 TCS E ALGORITMOS

A idéia apresentada por Barroso (Barroso 1996). é sintetizar um
supervisor para um SED modelado por uma RP LzTr, onde, com
a análise da árvore de alcançabilidade da mesma, gerada pelo
AMArA, e com a especificação de comportamento, determi-
namos funções de habilitação de transições, pelo ACaS, para
criar a RPFHTsupervisora que tem a mesma estrutura da RP
que modela o SED. Assim, usando o mesmo procedimento, e
uma RPM como modelo do sistema, criamos outra RPM que
irá supervisioná-lo. Logo, modelamos o SED e, a partir deste,
geramos a árvore de alcançabilidade, definimos a 'tarefa a ser
executada em CTL, como feito em Costa (Costa 1997), e sinte-
tizamos o supervisor, resolvendo o PCS. Logo, os algoritmos de
modelagem e síntese por RPM, são: .

Algoritmo 1 AlgoritmoparaModelagemde SEDs

1. Para cada parte (máquinas, esteiras, buffers, lugares de ar-
mazenamento de recursos, lugares de entrada de material
para processamento, lugares de saída do produto final, etc.)
do SED, crie um lugar;

2. Para cada evento, crie uma subfunção T, da seguinte forma:

a) Coloque as condições que levam o evento a acontecer;
b) Determine quais as subfunções que irão formar as mul-

titransições associadas;

c) Coloque os arcos que ligam o evento às partes do sis-
tema no acontecimento do mesmo, com as respecti-
vas multitransições e una os lugares com a transição t
pelos respectivos arcos;

d) Una as subfunções T com funções lógicas OR (V) e faça
a função 7/Jk' referente a cada multitransição;

3. Coloque a marcação inicial para o sistema.

Algoritmo 2 Algoritmoda Arvorede Alcançabilidade

.Passo 1) Rotule a marcação inicial Mode raiz e sinalize-a com
f1ova;

Passo 2) Enquanto houver marcações nova, faça:

1. Escolha uma nova marcação M ;
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2. Se M for idêntica a outra marcação no caminho da raiz até O passo 5 se processa da seguinte forma:
M, sinalize-a com antiga e vá para uma outra marcação;

3. Se nenhuma transição que tenha uma função 'I/J que esteja
com todos os valores de suas subfunções 7 falsos em M, '
sinalize-a como bloqueada;

4. Enquanto existirem transições com funções respectivas 'I/J e
subfunções 7 verdadeiras em M, para cada transição habil-
itada, faça o seguinte:

i) Obtenha a marcação M' que resulta do disparo da tran-
sição t com um valor verdadeiro em uma das sub-
funções 7 de 'I/J em M ;

ii) Se no caminho da raiz até M' existir umamarcaçãoMil
tal que M'(p) M"(P) para cada lugar p eM' :f=
Mil , então substitua M' (P) por w para cada p tal que
M'(P»M"(P);

ili) Introduza M' como um nó, desenhe um arco com ró-
tulo t (caso sua função associada 'I/J sempre tiver valor
padrão 1), ou 7 (caso a transição t tenha uma função 'I/J
composta por subfunções 7), de M para M' e etiquete
M' com nova; .

Neste algoritmo usamos t quando sua função associada é sem-
pre 'I/J=1 (não há etiquetamento da função na transição). Caso
contrário, colocamos a subfunção que muda a marcação.

Algoritmo 3 Algoritmo para a Construção da Suprema Lin-
guagem Controlável

1. Criar uma lista dinâmica, lista-bloc, e incluir na mesma os'
estados ou marcações bloqueadas, incluindo as marcações
do tipo não-permitida, onde M:M[tj>O é uma marcação
bloqueada e M :M(Pi)=W é uma marcação não-permitida;

20Adicionar à lista-bloc os estados, não marcados, cuja única
transição habilitada, se disparada, leva o sistema a um es-
tado bloqueado, ou seja, M:M[tj>M', tj é única tran-
sição habilitada em M,M rt Qm e M' Elista-bloc ;

3. Criar uma lista, lista-perigo, com os estados antecessores
dos elementos (estados) da lista-bloc, juntamente com o
evento que os liga, desde que o antecessor não esteja na
lista-bloco Esses eventos deverão estar sempre desabili-
tados quando o sistema se encontrar nesses estados, ou .
seja, 3{3 E L:cJl(tj)={3 e M[tj>M', eM rtlista-bloc e
M' Elista-bloc;

4. Adicionar à lista-perigo os estados nos quais exista pelo
menos uma transição habilitada, etiquetada por um evento
não controlável, cujo disparo da transição leve o sis-
tema para uma marcação na lista-bloc, ou seja 30: E
L:u,l(tj)=O: e M[tj>M',M' Elista-bloc;

5. Dada a especificação desejada para o sistema, encontre a
suprema linguagem controlávet- SupC(L);

6. Adicionar à lista-perigo os estados e seus respectivos even-
tos de saída a serem desabilitados para que a linguagem
executada, desde que estes estados não estejam ainda na
lista-perigo, ou seja, 3{3 E I: cJl(t j )={3 e M[tj>M', e
M rtlista-perigo eM' rt G(Sup C(L)) .
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Algoritmo 4 Passo 5 do ACGS

• Dados o gerador trim e o gerador H (especificação), faça:

I. Adicione à lista-bloc os estados que não satisfazem
L:(H (x)) n s, ç L: (x);

2. Para cada estado xi, na lista-bloc, adicione à lista-bloc :

a) os estados zq : (30'u E L:u)Xi=Ç(lTu,Xj);
b) os estados Xk : (30'c E L:c) Xi=Ç (O'c,Xk)/\Xk rt Xm /\

1L:(Xk)l=l; .

3. Encontre a componente acessível do gerador resultante.

Temos que, neste algoritmo falamos de transições, e não de sub-
funções. Porém, da mesma maneira que dizemos que uma tran-
sição está habilitada, é para um determinado conjunto de sub-
funções 7 que a compõe, o mesmo deve ser visto considerando-
se as funções 'I/J das transições.

5 EXEMPLO DE APLICAÇÃO
Seja o sistema de manufatura, visto na figura 3(a), o qual é um
ambiente em que temos um braço robótico central (megatran- .
sição t) programado para estar levando itens de um lugar para
outro, usando recursos do sistema (lugar P7) , executando tare-
fas. Pelo algoritmo 1, modelamos o sistema por uma RPM (fig.
3(b». Podemos ver como a RPM nos dá a forma de ver o sis-
tema igual ao ambiente real, resolvendo a primeira fase do PCS.
·Vemos no modelo, que o sistema tem seis usuários e oito recur-
sos disponíveis, onde os usuários compartilham estes recursos
(que são indistinguíveis), e estes são limitados a um máximo de
cinco por usuário. Então, as fichas do lugarP1 são as peças que
serão processadas pelas outras estações (lugares ]J2,P3,P4,P5 e
P6), e o lugar P7 contém as ferramentas para processar os itens
(fichas em P1). Temos que, para o fim do processamento de uma
peça, o SED está com cinco ferramentas em uso. Após o tér-
mino deste, todas elas são devolvidas. Também vemos que mais
de uma peça pode ser processada em paralelo. Mas, para o es-
tado inicial do sistema, Mo=[6000008]T, temos um bloqueio se
seguirmos a seqüência 7172717271717373727371, onde seu es-
tado será M'=[l203000]T, e neste a função

'Ij; = («M(P1) 1/\M(P7) 1) => t : a1/\ a12/\ a3)V
1/\ MCP7} 2) => t : a2/\ 2a12/\ as)V

«M(P3) 1) => t : a4 /\ all /\ a7)V
«M(P4) 1/\M(P7) 3) => t : a6 /\ 3a12 /\ a9)V
«M(ps) 1) => t : as /\ 5all /\ alO)}

da transição t é falsa para todas as subfunções que a compõe (71,
... , 7S, respectivamente).

o algoritmo 2 nos dá a árvore de alcançabilidade deste modelo
que tem 162 marcações distintas alcançáveis. Nosso interesse,
é a marcação M=[0000068]T, isto é, todos os usuários com-
pletaram a tarefa . Logo, damos como especificação de compor-
tamento: todas as peças devem ser processadas, até no máx-
imo, duas em paralelo . Em CTL, temos Al71/\ G/(71U7'i) /\
X(-"T1UA/75).
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A execução do ACGS (algoritmo 3), dá-nos a lista-perigo vista
na figura 4. Nela, temos todos os estados que não podem MlquWI 0"""",,2
ser alcançados, os quais levam o sistema a bloqueio. Pela es- O . O
pecificação de comportamento dada, vemos que a mesma não
se encontra na lista-perigo, o que quer dizer que temos uma R g
seqüência aceitável que não leva o sistema a bloqueio se a 8 'OlUqoW' (a)

subfunção TI for modificada, de tal forma que a RPM siga ==
sempre uma das seqüências: (TITIT2T2TSTST4TST4TS)* ou Bnço-

(TITIT2T2TST4TSTST4TS)* ' D

Figure 4: Lista das marcações e eventos a serem desabilitados

Figure 3: Sistema de manufatura com um braço robótico e mo-
deloemRPM

Eventos a Mmtaç6es Eventos. MIlC3Ç6cs I
dtsabiliUt plp2D3p4pSp6p1 dcs:1bili1U pl p2p3p4pSp6p7 l

2 4 0 0 0 0 4 2 310002

I23 10 0 02 23 0 1 0 0 3
2301003 I 3 I O O I 2

"1 1400014 11 1 3 O 1 O I 3
I 3 1 O O I 2 0310022
1 3 O I O I 3 0301023
11110 2 2 O I I I O 3 2
1 1 02023 0 10 20 33

I I I I O 2 2
110 20 23

u'::.f<' 1:'1 't1

(b)
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Abstract - This paper presents some equivalence roles between
PRS (a tool based on procedural reasoning) programs and colo-
red Petri nets. This equivalence allows using the existing analy-
sis methods for Petri nets to formally verify PRS programs,
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2 A linguagem PRS
Certas características de PRS serão melhor explicadas na seção
4, quando da definição de sua representação por redes de Petri .
No momento, pode-se dizer que um agente PRS consiste em:

Figura 1: Um exemplo de rotina PRS (KA)

O corpo da KA descreve sua forma de execução . A execução
inicia-se no nó START e prossegue seguindo os arcos através da

Cada KA tem um corpo e algumas condições de invocação. Pa-
ra exemplificar, apresenta-se na figura 1 uma KA para calcular
fatoriais. Esta KA é considerada para possível execução quando
um pedido para atingir uma meta FATORIAL é postado (como
mostra o campo INVOCAiION). Ela pode ser selecionada se as
condições do campo CONTEXT forem satisfeitas. As condições
podem conter variáveis a unificar ($N no caso). Há dois tipos
de variáveis em PRS: as variáveis lógicas $var têm o compor-
tamento clássico das variáveis em programação lógica (uma vez
unificadas, não mudam mais de valor), enquanto que as variáveis
de programa@var podem ser reatribuídas a todo instante.

Recurslve Factarial ISTfT l

Biblioteca de rotinas: cada rotina, ou KA (knowledge area), é
uma seqüência de ações e/ou testes que podem ser executa-
dos para atingir metas ou reagir a situações .

Base de dados: contém fatos que representam a visão atual do
mundo visto pelo sistema.

Conjunto das metas correntes: em PRS, as metas descrevem
os objetivos e informam sobre a maneira de atingi-los . A
meta para obter uma certa condição C se escreve ( ! C);
(? C) , para testar uma condição; (- C), para esperar até
que uma condição seja verdadeira; (# C), para preservar
passivamente C; e (% C), para manter ativamente C.Dois
outros operadores permitem estabelecer (=> C) e excluir
(-> C) uma informação na base de dados .

Grafo de intenções: um conjunto dinâmico de rotinas , estrutu-
rado sob a forma de um grafo, onde o sistema mantém infor-
mação em tempo real sobre o estado das rotinas escolhidas
para execução e de suas sub-metas postadas .

(7 «- SN UI

( I l o (! (rACTo."l'" ll '''''eslI

(! t- $llI\ESlIl

IHVOCAnOH:
I! ( FACTOIUAL $" SR&S) )

EfFECTS :

COIfTECT:
(>- $N OI

1 Introdução
Sistemas automatizados para supervisão e diagnóstico são ca-
da vez mais importantes no .controle de processos industriais.
Freqüentemente, estas tarefas são melhor tratadas não pelas téc-
nicas de controle convencionais, mas sim por regras ou procedi-
mentos que incorporam conhecimentos específicos da situação.

Um dos problemas mais difíceis no projeto de tais sistemas é o
controle da sua execução em tempo real. Muitas das técnicas
usuais de representaç ão do conhecimento e inferência em Inte-
ligência Artificial não são aplicáveis nesses sistemas, por não
garantirem um tempo máximo de resposta.

Uma alternativa que vem sendo considerada nessas situações é
o raciocínio procedural (Georgeff and Lansky1986, Ingrand et
ai. 1992). O raciocín io procedural difere de outras represen-
tações usuais do conhecimento (regras, frames, etc.) por pre-
servar informações de controle (ou seja, a seqüência de ações e
testes) dentro de procedimentos ou planos, ao mesmo tempo que
mantém alguns aspectos declarativos.

Uma das implementações mais difundidas dos conceitos do ra-
ciocínio procedural é o sistema PRS (Procedural Reasoning
System) . PRS tem sido adotado em diversas aplicações, tais co-
mo controle e supervisão de robôs móveis (lngrand et ai. 1996),
na detecção de falhas em ônibus espaciais (SRI International
1994) e na gerência de redes de comunicação.

O preço a pagar pela versatilidade do raciocínio procedural apa-
rece no fato de PRS não oferecer um mecanismo de verificação
formal. Para suprir esta lacuna, uma possibilidade promissora
é representar o conjunto de rotinas PRS por uma rede de Petri
(RP) equivalente e utilizar os métodos existentes para verificação
de propriedades estruturais e temporais das redes de Petri para
validar o sistema PRS equivalente.
Neste artigo, nós apresentamos alguns resultados preliminares
desta abordagem. O sistema PRS é descrito na seção 2, enquan-
to na seção 3 se faz uma rápida revisão dos conceitos funda-
mentais das redes de Petri coloridas. Na seção 4 se apresenta o
principal da abordagemproposta, ou seja, as regras de equivalên-
cia entre rotinas PRS e RPs coloridas. Na seção 5 se revisam
os principais métodos de verificação das RPs e na seção 6 são
mostradas as perspectivas desta linha de pesquisa e os trabalhos
futuros necessários para tomá-la operacional.
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Figura 4: Característica essencial dos modelos dos arcos

Figura 3: Dois exemplos de equivalência entre PRS e as RPCs

na sua entrada, mas garante a produção de uma marca em uma
e uma só de suas duas saídas: aquela que modela a obtenção da
meta ou aquela que modela seu fracasso (indicadas por T e F,
respectivamente, nos nossos desenhos). De um modo geral, todo
modelo de um arco deve poder ser reduzido aos elementos da
figura 4, onde se garante que para toda marcação da rede há no
máximo urna das duas transições (T ou F) validadas.

4.2 A base de dados

CcIorU.(p.q)

CoIorP .U xl
ColetE _ {.}
Yilfr.U
vu t:l

As redes de Petri coloridas3
Não apresentaremos em detalhes a teoria das redes de Petri co-
loridas (RPCs): faremos apenas algumas observações intuiti-
vas com base no exemplo da figura 2, que representa um ca-
so simplificado de alocação de recursos (Iensen 1990). Uma
formalização mais precisa pode ser encontrada na literatura
(Murata 1989, Iensen 1994).

4?SBAI- Simpósio Brasileiro de Automação Inteligente, São Paulo, SP, 08-10de Setembro de 1999

rede. Se mais de um arco partem de um nó, qualquer um deles
. pode ser atravessado. Para atravessar um arco, o sistema deve
ou testar se a meta já foi estabelecida na base de dados ou lançar
uma KA que atinge a meta associada ao arco: esta nova meta será
incorporada ao grafo de intenções e deverá ser satisfeita para que
a KA atual seja satisfeita . Se o sistema não consegue atingir ne-
nhuma das metas associadas aos arcos que partem de um nó, a
KA inteira falha. Mas quando um nó terminal (nó END) é atin-
gido, a meta é considerada satisfeita e os eventuais fatos listados
no campo EFECTS são concluídos na base de dados.

Figura 2: Um exemplo de rede de Petri colorida

Nas RPCs, cada lugar pode conter várias marcas, cada uma delas
tendo um valor associado que denominamos a cor da marca. No
exemplo, a cor das três marcas inicialmente presentes no lugar A
é uma dupla (q, O) . Cada lugar tem um tipo associado, que fixa
as cores das marcas que ela pode conter. o lugar S, por exemplo,
é do tipo E, o que implica que ele só pode conter marcas (e)
(marcas sem cor). As variáveis também têm tipos associados .

Uma rede de Petri colorida pode ser considerada como uma
versão estruturada de uma rede de Petri regular se o número de
cores é finito. Como conseqüência, as propriedades que se pode
provar com uma rede de Petri clássica também podem ser prova-
das com uma RPC de número de cores finito.

4 PRS e as redes de Petri
4.1 O princípio da modelagem
Para se determinar uma RPC equivalente a PRS, associa-se lu-
gares da rede aos nós de PRS e transições da rede ou sub-redes
aos arcos de PRS (fig. 3). Os deslocamentos da marca modelam
a evolução da execução e sua.cor contém o valor das variáveis
atualmente definidas. Para que aRPC seja analisável formal-
mente, o número de cores deve ser finito, o que implica que só
se pode ter variáveis "fechadas" (domínio de valores possíveis
finito) no programa PRS que se quer modelar.

A cada arco são associados dois ramos na RPC: um correspon-
dente ao caso onde a meta é atingida (a marca vai ao lugar que
corresponde ao nó seguinte da KA) e o outro correspondente ao
caso onde a meta fracassa (a destinação da marca varia).

Uma condição necessária para que uma sub-rede seja ummodelo
em RPC de um arco PRS é que ela possa ser reduzida a um
encaminhador de marcas . A sub-rede consome a marca presente

Há diferentes tipos de predicados em PRS, cada um deles cor-
respondendo a urna representação diferente. Por limitação de es-
paço, apresentaremos apenas a forma de representação dos pre-
dicados padrão. As outras representações são subconjuntos da
representação dos predicados padrão .

Cada predicado padrão vai ser representado por quatro luga-
res, denominados AFF DEF, AFF UNDEF, NEG DEF e NEG
UNDEF. Os lugares DEF et UNDEF correspondentes são com-
plementares' . A presença de urna marca de urna certa cor em
um lugar DEF indica que, para o valor correspondente, o predi-
cado foi concluído (afirmativamente ou negativamente, caso se
trate do lugar AFF ou do lugar NEG). De maneira similar, urna
marca no lugar UNDEF indica que o predicado não foi concluído
para esse valor. Para que a técnica dos lugares complementares
seja aplicável, é necessário assegurar-se que:

• os lugares sejam limitados (tenham um número máximo de
marcas), o que é verdade para um número finito de cores.

• para cada par de lugares complementares, a marcação ini-
cial garanta a existência uma marca de cada cor em um dos
dois lugares.

• na marcação inicial, não haja marcas de mesma cor simul-
taneamente nos lugares AFF et NEG.

Tornando-se como exemplo um predicado (EXIST object
colour), onde object E {BOOK, CAR}, colour E {RED,
BLUE, YELLOW}, indefinido no início para todas as combi-
nações (object colour), a figura 5 mostra o estado da represen-
tação do predicado após as conclusões (=> (EXIST BOOK
RED) ), (=> (EXIST CAR GREEN)) e (=> (- (EXIST
BOOK GREEN))).

1A marcaque sai de um lugar complementar deve retornarao mesmolugar
ou irpara o outro lugar complementar.
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Figura 5: Modelagem de um predicado padrão

Os testes . (? ( . . . » sobre predicados padrão são represen-
tados pela RPC da figura 6, para um predicado genérico (PRED
var) , 1 S var n. Mostramos apenas o modelo para o
teste da afirmação (? (PREO $X»; o modelo do teste da
negação (? (- (PRED $X») é idêntico, com os lugares
PRED NEG DEF e PRED NEG UNDEF substituindo os luga-
res PRED AFF DEF e PRED AFF UNDEF, respectivamente.

Figura 6: Teste de um predicado padrão

Toda marca retirada de um dos lugares que modelam PRED deve
ser recolocada no mesmo lugar, pois um teste não altera o valor
de um predicado. O comportamento do modelo de um arco de
teste é diferente (transições diferentes são validadas) segundo o
argumento do predicado, Por exemplo:

• O argumento já está unificado e para este valor o predicado
está indefinido: o teste fracassa (transição C).

• O argumento não está unificado (IDLE) e há um valor
para o qual o predicado está definido: o teste deu certo e
transmite-se este valor (transição B). Este procedimento re-
presenta o mecanismo de unificação de variáveis.

Mostra-se na figura 7 a RPC equivalente à conclusão (=>
(- (PRED $X») . Para a conclusão da afirrnação, ou seja, (=>
(PRED $X», basta trocar os lugares AFF e NEG correspon-
dentes. Elimina-se urna eventual afirmação do predicado no mo-
mento de concluir sua negação (transição C). Uma conclusão
com argumentos não unificados, o que constitui um erro, não
muda nada no estado do predicado (transição B).

Figura 7: Conclusão de um predicado padrão na base de dados

O modelo da retirada da base de dados (-> (.. .» é mos-
trado na figura 8. Se a expressão a eliminar não está presente na
base de dados (transição B), ou se o argumento não está unifica-
do (transição C), o predicado não muda.

4.3 As variáveis
Todas as variáveis são transportadas nas marcas, de seu nasci-
mento até o último momento onde elas serão utilizadas. A figura
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Figura 8: Retirada de um predicado padrão da base de dados

9 mostra um exemplo de transmissão de variáveis de urna KA
pelas marcas de uma RPC. O modelos dos arcos foi simplificado
porque o contexto de invocação da KA garante que as variáveis
$X e $Y estão unificadas .

Figura 9: A representação das variáveis nas marcas

A marca será uma n-upla com tantos elementos quantas variáveis
PRS a preservar. Os elementos da n-upla terão tantos valores
possíveis quantos os valores possíveis para a variável PRS que
eles representam, mais um (IOLE) para indicar que a variável
ainda não foi unificada.

4.4 As metas
Quando uma meta é postada, ela pode ser satisfeita seja por
consulta à base de dados, seja por chamada a urna KA que vai
satisfazê-la. Para cada predicado que pode vir a ser postado co-
rno urna meta, deve-se ter, além dos lugares que representam o
predicado na base de dados (ver seção 4.2), três outros lugares
específicos das metas: POST, onde a rotina "cliente" assinala
que a meta foi postada, e SUCC e FAIL, onde a rotina "servido-
ra" indica o sucesso ou fracasso na obtenção da meta.

Na figura 10 apresenta-se um modelo mais completo da posta-
gem de urna meta . No momento de postar a meta, a RPC colo-
ca uma marca (com as cores dos argumentos da meta) no lugar
POST e a execução desse ramo entra em um estado de espera (lu-
gar vi) de urna resposta quanto à obtenção da meta. Esta resposta
se materializará pela aparição de uma marca no lugar SUCc ou
no lugar FAIL.

Figura 10: Postagem de urna meta

Após a postagem da meta, o modelo verifica se o predicado já
não é satisfeito na base de dados, através de um teste corno o
da figura 6. Se a base de dados contém o predicado, a meta é
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Figura 13: Modelo da atribuição de uma variável

4.6.2 As esperas

Um arco de espera nunca falha : no máximo, fica em espera eter-
na. Seu modelo prevê uma única transição, a ser disparada quan-
do a condição for satisfeita (fig. 14).

Sucessode COND

Os nós condição

Os nós
Normalmente, cada nó corresponde a um lugar na RPC, exceto
para dois tipos especiais: os nós (IF-THEN-ELSE) e os nós
que começam ou terminam uma:execução em paralelo.

4.5.1
A travessia de um arco que chega a um nó condição é sempre
possível. Se a meta associada ao arco é atingida, a execução
continua a partir da metade T do nó condição; senão, a partir
da metade F . Este nó é representado por dois lugares, um para
cada metade. Como cada modelo de arco deve gerar duas saídas
possíveis para a marca, vamos dirigir o ramo que representa o
sucesso na obtenção da meta para o lugar T e Q ramo que modela
o fracasso para o lugar F, como indicado na figura I L

4.5

Figura 11: Modelo de um nó condição
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satisfeita; senão, são as eventuais KAs ativadas por essa meta o mecanismo de escolha das KAs para atingir as metas que não
.que vão decidir sobre a satisfação ou não da meta (o modelo são satisfeitas na base de dados, o que será feito na seção 4.9.
da chamada às KAs será visto posteriormente). Na figura 10 A maioriadas primitivas utilizadas nas solicitações de objetivos. representou-se uma única rotina cliente, mas pode haver várias, correspondema KAs cujas ações nunca falham (PRINTF, ... ), ecomo sugere o pequeno desenho à direita da figura. que portanto não têm maior interesse para a análise . Esses arcos

podem ser substituídos por transições sempre satisfeitas. Uma
exceção notável é a primitiva de atribuição (=): se a atribuição é
sempre possível para as variáveis de programa, ela só o é para as
variáveis lógicas ainda não unificadas (fig . 13).

4.5.2 O paralelismo
Um nó de separaç ão (indicado por uma barra sob o retângulo)
lança tantos ramos de execução em paralelo quantos forem os
arcos partindo dele, enquanto que um nó de junção (indicado
por uma barra sobre o retângulo) só continuará a execução da
KA após a obtenção das metas associadas a todos os arcos que
nele chegam. O fracasso de um ramo faz fracassara KA inteira .

O modelo para esses nós , apresentado na figura 12, faz aparecer
para cada nó, além do lugar normalmente associado ao nó, uma
transição e tantos lugares suplementares quantos forem os ramos
a serem executados em paralelo.

Figura 12: Modelos dos nós de início e fim de paralelismo

4.6 Os arcos
4.6.1 As solicitações de objetivos
As solicitações de objetivos (! GOAL) podem ser utilizadas
com predicados definidos pelos usuários ou com primitivas .

Para os predicados definidos pelo usuário, o modelo da rotina de
postagem de uma meta foi mostrado na figura 10. Falta explicar

Figura 14: Modelo de um arco de espera

4.7 O não determinismo
Em PRS, quando vários arcos partem de um mesmo nó, o sis-
tema escolhe aleatoriamente um dos arcos para tentar atravessar.
Se não consegue, ele escolhe um outro arco e só considera que
a KA fracassou após haver tentado todos os arcos. PRS não faz
backtracldng: se ele consegue atravessar um arco, mas fracas-
sa na continuação deste ramo, ele não volta ao nó para testar os
arcos não explorados.

Dado esse comportamento, é preciso conceber uma estrutura pa-
ra garantir que o modelo teste todos os arcos antes de assinalar
um erro. Essa estrutura é mostrada na figura 15 para um ca-
so com dois arcos em conflito, mas é facilmente extens ível para
qualquer número de arcos .

. lCONOIIA I""""l

Figura 15: Nó com vários arcos que saem

Inicialmente, o lugar A contém 2 marcas numeradas, uma para
cada.arco. A única marca em Nl* garante a execução de um
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O teste da obtenção de uma meta que não dispara KAs se resume
ao teste da presença do predicado na base de dados (fig. 18).

Figura 18: Meta com nenhuma KA disparável

Figura 19: Meta com uma única KA disparável

Quando só há uma KA que satisfaz a meta, e se o predicado não
foi estabelecido na base de dados, o sucesso ou fracasso da meta
é indissociável do sucesso ou fracasso da KA (fig. 19) .

Figura 20: Meta com várias KAs disparáveis

Finalmente, quando há várias KAs disparáveis pela mesmameta,
PRS vai fazer a escolha de maneira não determinística. Vai-se
utilizar uma estrutura similar à da figura 15 para garantir que
todas as KAs serão testadas antes de se assinalar um erro . A
figura 20 mostra um exemplo com duas KAs.

IlMlCAllOO<
OIClOAl$XJI

1fVOCA1lOH:

coomxr,
(::o X$5)

(.. :»o (Pf\ED $X5))
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único arco por vez . Se a execução do arco que pegou a marca 2. Só uma KA é disparada pela meta.
em Nl * tiver sucesso, o modelo limpa os lugares A eB (con- 3. Várias KAs são disparadas pela meta.
some todas as marcas dos outros ramos) e a execução continua.
Em caso de fracasso, o modelo recoloca a marca em Nl*, auto-
rizando outro arco a ser testado, e põe a marca correspondente
ao arco que falhou em B. Se todas as marcas se encontrarem em
B, o modelo indica um erro.

4.8 As KAs

Figura 16: Equivalência entre certos campos da KA e arcos

Os modelos.em RPC das KAs devem também conter um lugar
FAIL, onde a aparição de uma marca indica que a KA fracassou.
A saída em caso de erro (F) de todos os modelos dos arcos deve
ser direcionada para esse lugar FAI L, exceto para as situações
especiais dos arcos que conduzem a um nó IF-THEN-ELSE
(seção 4.5) e dos arcos que partem de um mesmo nó (seção 4.7).
A figura 17 mostra uma RPC equivalente a uma KA genérica.
Os modelos dos arcos propriamente ditos não são detalhados e
supõe-se que só há uma variável a transmitir (X) na KA.

Toda RPC que modela uma KA tem um lugar de início, chama-
do INIT. Entre INIT e START há uma sub-rede que testa se o
contexto de execução (o campo CONTEXT) da KA foi satisfeito.
Isso equivale a acrescentar um arco suplementar na KA para fa-
zer o papel do campo CONTEXT, o que não modifi ca a execução
do programa (fig. 16). Da mesma forma, entre o lugar END, que
faz o papel de todos os nós terminais da KA, e o lugar TERM,
que modela o término com sucesso da execução da KA, há uma
sub-rede que modela o campo EFFECTS.

Figura 17: Exemplo de RPC equivalente a uma KA 4.10 As limitações

4.9 A ativação das KAs
Para as KAs que reagem a fatos , uma simples transição detecta
a aparição do fato na base de dados e põe uma marca em INIT.
Para as KAs disparadas por metas, é preciso voltar ao modelo de
postagem de uma meta (fig. 10). Há três casos distintos:

1. Nenhuma KA é disparada pela meta.

A maioria das limitações desse método de representação de PRS
por RPCs está implícita nos diversos modelos apresentados. Lis-
tamos aqui algumas das mais notáveis:

Preservação de atributos: não se obteve equivalentes genéri-
cos dos operadores de preservação passiva (# C) e ativa
(% C) de um predicado, que felizmente não são muito uti-
lizados em PRS.
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Domínio fechado das variáveis: impede a utilização dos reais,
dos inteiros sem limites e de todo outro tipo de dado não
enumerável.

5 Métodosde verificação
Não vamos apresentar nesse artigo os métodos de verificação das
redes de Petri coloridas, já consolidados na literatura principal-
mente nos trabalhos de Jensen (Jensen 1990, Jensen 1994). Sin-
teticamente, podemos dizer que as RPCs podem ser analisadas
de três maneiras principais:

• por simulação;
• através do seu grafo de acessibilidade (também conhecido
como espaço de estados ou grafo de ocorrência); e

• pelo método dos invariantes (de lugar ou de transição)

Os métodos de análise formal permitem provar um certo núme-
ro de propriedades para as redes de Petri. Essas propriedades
podem ser comportamentais (para uma certa marcação inicial)
ou estruturais (que só dependem da estrutura da rede). Os in-
variantes estabelecem certas propriedades estruturais e o grafo
de acessibilidade permite, por inspeção dos estados, determinar
todas as propriedades da rede, mas apenas para uma marcação
inicial bem precisa.

Para a RPC de nosso modelo, as propriedade que nos interes-
sam são principalmente as provadas para uma marcação inicial
definida, por duas razões:

• Há lugares complementares na rede, o que só dá sentido ao
modelo caso se fixe uma marcação inicial coerente com a
utilização desse artifício.

• Normalmente, o que nos interessa é poder ter garantias
quanto ao comportamento do sistema face a situações (mar-
cações) precisas.

As propriedades demonstradas para a RPC devem ser interpreta-
das sabendo que a rede modela um conjunto de KAs e a partir do
que a marcação inicialrepresenta. Um lugar não limitado em nú-
mero de marcas, por exemplo, indica quase certamente um erro
na escrita das KAs (como uma KA que se chama recursivamente
sem limites). A existência de um bloqueio (quando não há ne-
nhuma transição disparável e a rede "morre") pode indicar um
erro de concepção ou, ao contrário, provar que o funcionamento
do sistema está correto:

• Se o comportamento que se espera do sistema para uma
dada marcação inicial é que ele entre em um ciclo sem fim,
a existência de uma possibilidade de bloqueio indica um
erro de projeto.

• Para uma marcação inicial onde há uma meta postada, é ne-
cessário que a RPC termine em bloqueio, com uma única
marca em um dos lugares que indicam o sucesso ou fracas-
so da meta .

6 Conclusão e perspectivas .
Foram apresentadas regras de conversão que permitem conver-
ter uni subconjunto relativamente abrangente de PRS para redes
de Petri coloridas, o que abre a possibilidade de utilização de
técnicas e das ferramentas de verificação de redes de Petri , co-
mo o PROD (http://saturn . tcs. hut . fi/pub/prod/) na
verificação de programas PRS. .
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É grande a tentação de, uma vez que se 'dispõe dessa equivalên-
cia, fazer a conversão manual dos programas PRS e verificar as
propriedades da rede de Petri obtida. Mas a probabilidade de in-
trodução de erros na conversão é grande, o que faz com que o
esforço necessário para se garantir que a conversão manual não
contém erros seja da mesma ordem de grandeza que a eliminação
de eventuais erros diretamente no programa PRS original.

É uma constante na maioria dos trabalhos sobre verificação de
sistemas ditos inteligentes (por exemplo, (Liu and Dillon 1991)
e (Lee and O'Keefe 1994» que a metodologia deve basear-se em
ferramentas automatizadas. Portanto, o próximo passo na evo-
lução desta linha de pesquisa é o desenvolvimento de um conver-
sor automático de PRS para RPCs. Isso é possível porque todas
as regras de equivalência apresentadas seguem leis de formação
genéricas, aptas a serem incluídasem algoritmos.

Alguns trabalhos preliminares já foram feitos nesse sentido, de
modo que se espera que dentro de algo tempo poderemos mos-
trar resultados e verificar a aplicabilidade da metodologia pro-
posta em sistemas reais. O aspecto que mais nos preocupa, e
que só poderá ser verificado quando se fizerem testes sobre um
programa PRS complexo, é se a complexidade da RPC que mo-
dela o sistema não será tal que inviabilizará a utilização das fer-
ramentas disponíveis para verificação de redes de Petri.
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Resumo: A necessidade de sistematizar a obtenção de supervi-
sores para sistemas a eventos a discretos (SEDs) é cada dia mais
importante. A aplicação de abordagens com base formal tais
como redes de Petri e lógica temporal vêm surgindo como uma
solução promissora para tal problema. Entretanto, no contexto
de sistemas reais, como sistemas flexíveis de manufatura, a
complexidade destes sistemas pode inviabilizar a utilização
destes formalismos, notadamente quando utilizando abordagens
comportamentais devido a explosão do espaço de estados. Nesse
artigo apresentamos uma abordagem baseada em verificação
de modelos e prog ramação por diferenças como uma solução
potencial para gerenciar o problema da explosão de estados
inerente aos procedimento de síntese de supervisores para SEDs .

Palavras Chave: redes de Petri, verificação de modelos,
controle supervisório, sistemas a eventos discretos.

1 Introdução
Pode-se definir o problema básico da supervisão de sistemas
a eventos discretos como: dado o modelo de um sistema ffsico
(também denominado de planta) e uma especificação de com-
portamento, o objetivo é obter a especificação do controlador ou
supervisor que sincronizado com a planta garante o comporta-
mento especificado. Além da especificação deve-se também ser
possível sintetizar um tal controlador por meios automáticos ou
algoritrnicos.

A teoria de autômatos e linguagens formais tem sido utiliza-
da .corno base para diferentes abordagens teóricas para a sínte-
se de supervisores de sistemas a eventos discretos. Dentre es-
tas abordagens podemos citar a teoria de controle supervisório
(Ramadge and Wonham 1989), lógica temporal (Emerson and
Srinivasan 1988, Ostroff and Wonham 1990) e redes de Petri
(proth and Xie 1997, Zhou and Dicesare 1993, Dicesare 1993,
Desrochers and AI-Jaar 1994, Moody and Antsaklis 1998).

As redes de Petri, pela sua facilidade de modelar SEDs, são uma
alternativa que tem sido bastante empregada para síntese de su-
pervisores (Holloway et alo 1995). A síntese do supervisor é
realizada tendo como base o modelo do sistema em rede de Petri

o segundo autor é aluno de mestrado da COPELElUFPB. Esta pesquisa é
parcialmente financiada peloCNPQ(projeto 520944/98-4). Toda correspondên-
cia deve ser enviada ao primeiroautor.
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e o comportamento desejado. Apesar desta abordagem resolver
o problema da síntese do supervisor, não resolve o problema da
explosão de estados uma vez que o espaço de estados é enumera-
do de forma explícita, representado pela árvore de alcançabilida-
de. O problema de explosão de estados toma a análise de redes
de Petri , computacionalmente cara. Desta forma é necessário
empregar um método mais eficiente que tome a síntese viável
também para sistemas complexos, notadamente no contexto de
sistemas de manufatura.

Uma alternativa é a verificação de modelo simbólica, que é
uma representação implícita do espaço de estado, através de
Diagramas de Decisão Binários Ordenados, OBDD (Ordered
Bynary Decision Diagramas) (Clarke et ai. 1986, Clarke and
Lei 1986, Burch et al. 1990, MacMillan 1992). Tal abordagem
possibilita verificar propriedades de sistemas com 1020 estados
ou mais .

Este trabalho apresenta uma abordagem para a síntese de super-
visores, usando redes de Petri Lugar/Transiç ão limitadas, lógi-
ca temporal e verificação de modelos, A síntese é baseada em
um algoritmo que utiliza a redução da representação do espaço
de estados gerado pela planta, através da representação implí-
cita, usando OBDD. O algoritmo é executado sobre a especi-
ficação do comportamento desejado para o sistema, através da
ferramenta de verificação de modelo SMV (Simbolic Model Ve-
rifier) (MacMillan 1992) , expressos em fórmula de lógica tem-
poral. Neste trabalho utilizamos CTL (Computation Tree Logic)
(Emerson and Srinivasan 1988) para a especificação do compor-
tamento desejado. A especificação do comportamento desejado
é definida por um conjunto de transições de estado que represen-
tam a evolução de estados do SED. O espaço de estados repre-
sentado OBDD é gerado pela rede de Petri que modela o SED.

No contexto deste trabalho utilizamos além do SMV o PEP (Pro-
gramming Enviroment based Petri Nets) (Grah1mann 1997) . O
PEP é uma ferramenta para redes de Petri, e é utilizado para para
modelagem e análise da planta e geração do programa de entrada
doSMV.

Este artigo está organizado da seguinte forma: Na seção 2 são
apresentados os conceitos básicos relacionados a redes de Petri,
CTL, e verificação simbólica de modelos. Na Seção 3 apresenta-
se a base conceitual para o supervisor. Na Seção 4 o algoritmo
de síntese é introduzido e um exemplo simples é mostrado. Na



seção 5 são apresentadas a conclusões deste trabalho.

2 Conceitos Básicos
Nesta seção são introduzidos os conceitos básicos de redes de
Petri e verificação de modelo Estes conceitos são apresentados
com o objetivo de disponibilizar ao leitor o embasamento teórico
fundamental para o entendimento deste trabalho.

2.1 Redes de Petri
Uma rede de Petri é definida por uma quíntupla N =
(P, T, F,W, Mo), onde :

r. r« T são conjuntos finitos tais que P nT 0 e P UT I:
0.

2. F ç (PxT)U(TxP) é tal que: domtnio(F)Ufaixa(F)";
PU T, e é denominada relação defluxo.

3. W: F -+N+ é a função de peso.

4. Mo -+ N é uma função de marcação inicial satisfazendo
VpE P : Mo(P) ::::; K(P).

Uma rede de Petri pode ser visualizada, Figura 5 como um grafo
direto e bipartido que consiste de dois tipos de nós (vértices):
lugares e transições, representados por círculos e retângulos res-
pectivamente. Os arcos de uma rede de Petri são desenhados
com uma seta direcionada de uma transição para um lugar ou
vice-versa . i

Uma marcação de uma rede de Petri atribui um inteiro não ne-
gativo a cada lugar. No grafo correspondente, se m(p) = k, k
pontos (fichas) são colocadas dentro do círculo que representa
um lugar.

O comportamento de uma rede de Petri é determinado como se-
gue. Uma transição t está habilitada quando cada lugar prece-
dente possui pelo menos uma ficha. Uma rede de Petri modifica
sua marcação através da ocorrência não determinística de uma
transição. Quando uma transição ocorre para uma marcaçãoM,
fichas são removidas dos lugares de entrada, e fichas são depo-
sitadas nos lugares de saída, onde o número de fichas removi-
das e adicionadas são determinadas pelo peso do arco (w) res-
pectivo ao lugar de estrada e saída, tal que uma nova marcação
M' é alcançada..Uma tal mudança de marcação é escrita como
M[u)M'. Observe que a pode ser uma seqüência de disparo de
transições.

Uma rede de Petri é dita limitada se para cada lugar p da rede
existe um inteiro k tal que toda marcação alcançável M(P) ::::; k.
Uma rede de Petri é dita segura se ela é l-limitada, ou seja, se
nenhum lugar em qualquer marcação alcançável possui mais que
uma ficha. Neste caso especial, uma transição está habilitada se
cada lugar de entrada possui exatamente uma ficha.

Uma marcação é alcançável a partir de outra, se existe uma
seqüência de transições que transforme a marcação considera-
da em outra. Observe que o comportamento de uma rede de
Petri pode ser determinado pela construção de espaço de esta-
do e a observação de estados alcançáveis e/ou das seqüências
de ocorrência das transições. O comportamento de uma rede de
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Petri pode ser representado por uma árvore computacional, de-
nominada árvore de alcançabilidade para o caso em que o espaço
. de estados é finito (Murata 1989).

2.2 LógicaTemporal (CTL)
Um sistema de lógica temporal especifica a sintaxe de fórmu-
las válidas, e a semântica para interpreta-las. A lógica temporal
utilizada é lógica proposicional ordinária com conectivos tem-
porais para implicitamente lidar com tempo. A semântica de
lógica temporal pode ser representada por grafos direcionados
ou estruturas de Kripke.

Fórmulas em CTL são classificadas como sendo fórmulas de es-
tado (aquelas verdadeiras para estados da estrutura) ou fórmulas
de caminho (aquelas verdadeiras ao longo de um caminho infi-
nito da estrutura). Duas modalidades de caminho são definidas,
A e E, as quais podem ser prefixadas à uma fórmula de caminho
p, resultando em uma fórmula de estado. Intuitivamente a fór-
mula de estado Ap é verdadeira no estado p se ela é verdadeira
para todos os caminhos iniciando no estado, e Ep é verdadeira
para algum caminho iniciando no estado. As modalidades para
construir fórmulas de caminho são: G(sempre), F(alguma vez),
X(próximo instante), U(até). Estas modalidades descrevem a or-
denação dos eventos no tempo, ao longo de um caminho compu-
tacional e possuem o seguinte significado intuitivo:

1. Gcp ("cp válida globalmente") significa que cp é verdadeira
em qualquer lugar ao longo do caminho,

2. Fcp ("cp válida alguma vez no futuro") é verdadeira para
um caminho se existir um estado no caminho para o qual a
fórmula cp é verdadeira.

3. Xcp ("cp válida na próxima vez") significa que cp é verdadei-
ra no segundo estado do caminho, i.e., o estado imediata-
mente seguinte ao presente estado .

4. cpU 7/J ("cp válida até que 7/J seja válida") significa que existe
algum estado no caminho para o qual é é verdadeira naque-
le estado, e para todos os estados prévios sp é verdadeira .

Cada fórmula na lógica pode ser verdadeira ou falsa em um
dado estado . A validade de uma fórmula é construída à partir
de conectivos booleanos dependendo das sub-fórmulas da forma
usual. Uma fórmula cujo operador de alto nível é um operador
temporal com quantificador de caminho universal (existencial) é
verdadeira sempre que todos os caminhos (algum caminho) ini-
ciando no estado possuirem a propriedade requerida pelo opera-
dor de modalidade.

Formalmente CTL é definida para um sistema de transições , tal
qual uma máquina de estado finita. Dado que M = (S, I, R) é
um sistema de transições. Um caminho em M é uma seqüência
infinita de estados 7r = SoS1 S2 . .. tal que para todo i E N.
R(Si, si+d indica que o estado Si+1 é alcaçavel a partir de Si·
EscrevemosM, S F cp para indicar que a fórmula cp é verdadeira
no estado S de M. A relação pode ser indutivamente definida.

2.3 Verificação de Modelo
.Verificação de modelo é um método de verificar se uma dada
especificação (em urna fórmula lógica) é válida em um siste-
ma finito (modelo). Para este propósito o sistema deve primeiro



ser convertido em um formato simples verificável, denominado
modelo de Kripke. Esta conversão é usualmente executada por
um programa de verificação, que recebe como entrada uma des-
crição dos sistemas em uma linguagem de alto nível.

Um modelo de Kripke é uma tripla (8,R, L), onde 8 é um con-
junto finito de estados; R ç 8 x 8 é a relação de transição,
onde (5, t) E R significando que t é um estado imediatamente
sucessor de 5; L : S -t (AP -t B) é a avaliação de uma pro-
posição atômica em cada estado, onde AP é o conjunto finito de
proposições atômicas (podendo ser verdadeira ou falsa) .

Um modelo de Kripke de um sistema pode ser ilustrado por um
sistema transição de estados rotulado, onde os rótulos de um es-
tado são os valores da proposição atômica neste estado. O siste-
ma de transição de estados pode ser transformado em uma árvore
infinita iniciando em um estado inicial arbitrário 50 do sistema,
denominada árvore computacional. Desta forma um conjunto de
fórmulas em CTL pode ser interpretado com relação ao com-
portamento de uma rede de Petri definido por uma árvore de al-
cançabilidade. .

Um caminho de um modelo K = (8,R, L) é uma seqüência
infinita de estados (50 ,Slt· ··.) E SW tal que (Si,5i+d E R.
Este corresponde ao caminho na árvore computacional iniciando
em So e representa um poss ível comportamento para o sistema.

2.4 O Algoritmode Verificaçãode Modelo
O algoritmo de verificação de modelo é o principal módulo de
um programa de verificação formal . O mesmo avalia uma dada
fórmula CTL pela computação de um conjunto de estados para
o qual esta é verdadeira. Na verdade, uma fórmula CTL e o
conjunto de estados que a satisfaz são identificados.

Se o estado inicial 50 do sistema está contido no conjunto dos
estados que satisfazem a fórmula cp (note que pode ser escrito
como 50 l= ip ), a fórmula CTL é verdadeira para o sistema, do
contrário esta é falsa. Em alguns casos é possível determinar um
contra-exemplo (um caminho de execução mostrando que uma
fórmula não é verdadeira). O algoritmo avalia uma fórmula CTL
pela divisão recursiva em subfórmulas e não será detalhado neste
artigo, o leitor interessado pode consultar (MacMil1an 1992).

2.5 Verificação simbólica de modelo e
BDDs

O algoritmo de verificação de modelo descrito na seção anterior
sofre do problema de explosão de estados, porque o conjunto de
estados gerado é usualmente muito grande para ser representado
explicitamente. No caso de sistemas complex.os um sistema com
k processos independentes, cada um dos quais podendo definir
um espaço com n estados. Este sistema então possui nk estados
na totalidade. Em geral, o número de estados cresce exponen-
cialmente com o número de componentes e pode facilmente ex-
ceder 1020 . Desta forma, faz-se necessário buscar uma técnica
para representar o conjunto de estados mais eficientemente. Uma
solução para este problema é a verificação de modelo simbólica.

A idéia principal da verificação simbólica de modelo é que os
conjuntos de estados sejam representados simbolicamente, usan-
do fórmulas booleanas. Por exemplo, o conjunto de estados onde
as variáveis a e b são ambas verdadeiras pode ser representada
pela fórmula booleana a V b. Todas as operações necessárias ao
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algoritmo de verificação de modelo podem ser executadas usan-
do operações booleanas, e.g, a V b representa a união dos con-
juntos de estados onde a é verdadeiro com o conjunto de estados
onde b é verdadeiro.

A relação de transição é representada pela duplicação de va-
riáveis, com next(v) significando o valor da variável v no
próximo estado. Suponha que um sistema seja definido pa-
ra as variáveis VI,' " ,Vn . A relação de transição é então
representada como uma fórmula booleana contendo as va-
riáveis VI,'" ,vn,next(VI ) ,' " ,neXt(vn). Se esta fórmu-
la converge para verdadeiro através de VI = Xl,' :', Vn =
Xn ,next(VI) = ü i , :: ,next(vn ) = Yn, então o estado em que
VI = Ylt· .. ,Vn = Yn é um sucessor imediato do estado onde
VI =Xl,'" ,Vn = Xn ·

Desta forma, o algoritmo de verificação simbólica de modelo
pode ser implementado inteiramente através da manipulação de
fórmulas, minimizando o problema de explosão de estados. To-
davia, para tomar a verificação de modelo prática, uma estrutura
de dados eficiente é necessária para representar fórmulas boolea-
nas. Diagramas de Decisão Binário Ordenados (Ordered Birary
Decision Diagram, OBDDs) foram introduzidos como uma es-
trutura de dados para tratar com este problema (Bryant 1986).

3 Princípioda Síntese
A supervisão de umSED pode ser interpretada como: o super-
visor S atua sobre a planta P através de entradas de controle r,
em resposta a eventos previamente gerados por P com o propó-
sito de permitir que apenas os eventos desejáveis ocorram. Esta
ação de controle, por outro lado, inibe a ocorrência de eventos
não desejáveis ao sistema , ou seja, é como se estes eventos dei-
xassem de existir para o estado em um determinado instante.
Para um determinado estado pertencente a especificação desejá-
vel, dois conjuntos de eventos disjuntos existem: eventos desejá-
veis e eventos não desejáveis. O algoritmo que será introduzido
na seção seguinte possibilita obter para cada estado da especi-
ficação quais os eventos que devem ser inibidos, para cada um
dos estados da planta P. Na Figura 1 ilustra-se o princípio e
supervisão.

Eventos da Planta

Figura 1: Planta e supervisor sincronizados

.O princípio pelo qual o algoritnio está estabelecido é a técnica
de programação por diferença ou restrições (Marriot and Stukey
1998), que consiste em obter um conjunto Y a partir da retirada
do conjunto Y. Na Figura 2 mostra-se o diagrama de Venn para
os conjuntos Y, e Y referentes a cada estado da especificação
desejável. A região limitada por Y define o espaço de operação
determinado pela especificação, enquanto que a região limitada
por define o espaço que contém os eventos não desejáveis ao
comportamento do sistema. :E = Y U Y define o espaço de
estados.

A utilização desta técnica é conseqüência dos resultados ofere-
cidos pelo SMV, o qual fornece para uma dada especificação em
lógica temporal (CTL) um caminho, caso este exista, em que a
especificação não é verdadeira. Desta maneira, o algoritmo ob-
tem o conjunto Y e por eliminação obtem também o conjunto Y .
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Esp= UESPi
i= l

estado, especificadas em CTL, constituem a especificação fun-
cionai que será executada pelo SED. A especificação desejada é
definida como:

·V (conjunto de eventos não deseJáveis)

(espaço de estados)

:.;: ...

Figura 2: Espaço de estados

o resultado obtido pelo algoritmo de síntese é uma lista de even-
tos que corresponde ao comportamento do controlador, ou seja,
sua especificação. O algoritmo oferece a possibilidade do pro-
jetista identificar os eventos que não se ajustam a especificação
funcional do projeto e os eventos que podem levar o sistema a
um estado de bloqueio. A modificação da especificação com
base nos resultados da aplicação do algoritmo, considerando os
eventos que não podem ser controlados, e a aplicação interativa
do algoritmo de síntese fornece a máxima especificação para o
controlador do sistema.

4 O Algoritmo SSS
O algoritmo SSS (Síntese de Supervisor com SMV) utiliza a ve-
rificação de modelo para avaliar a especificação funcional de um
sistema, através da análise iterativa de fórmulas CTL que repre-
sentam os estados desejáveis. O SMV avalia se uma determinada
fórmula CTL é verdadeira ou falsa. No caso em que a fórmula
é avaliada como falsa , a ferramenta poderá apresentar como res-
posta um caminho (trace) contendo todos os estados intermediá-
rios a partir do estado inicial so. O algoritmo utiliza o modifi-
cador de caminho A nas fórmulas para forçar o SMV a fornecer
o trace caso a fórmula seja avaliada como falsa . O trace forne-
cido pelo SMV pode não ser o único em que a fórmula é falsa.
Portanto, é imprescindível que o algoritmo seja capaz de condu-
zir o SMV a encontrar todos os traces para os quais a fórmula
CTL não é verdadeira. Este problema é solucionado realizando
interações com o SMV, onde a cada resposta negativa, a fórmu -
la CTL é modificada para conter o trace que a conduziu a esta
resposta. Quando todos os traces estiverem contidos nàfõrmula
CTL o SMV irá avaliar a fórmula como verdadeira. A Figura 3
ilustra o diagrama funcional para algoritmo SSS.

ModlRcação da
Especlllcação

especificação Falsa
(Contra Exemplo)

Figura 3: Diagrama funcionai para algoritmo SSS

4.1 O Algoritmo

A especificação funcional do sistema deve ser definida em ter-
mos de transições de estados, onde uma transição de estado de-
fine a mudança do estado atual para um estado futuro, para os
estados alcançáveis pelo sistema. A união destas transições de

onde: ESPi é a especificação que define uma transição de estado.
é a transição de ESPi = AG(xn -t AC(xn+d) éatransiçãode
estados em fórmula CTL, onde: C representa os modificadores
temporais F , G e X, Xn é o estado atual do sistema .e xn+l é o
estado futuro do sistema.

O algoritmo SSS deve ser aplicado a cada transição de estado
ESPi pertencente a especificação Esp. O algoritmo procura ob-
ter de cada transição de estado qual o trace que conduz o sis-
tema a um estado não desejado. O trace não desejado é então
comparado ao trace que conduz o sistema ao estado desejável,
o resultado da comparação entre os traces pode ser um evento
não desejado. Por exemplo, seja sa o trace de eventos não de-
sejáveis, e só o trace de eventos desejáveis a uma transição de
estados, a comparação dos traces revela que a seqüência dese-
jado pode não ser alcançada, dado que, antes do estado Xn+l
ser alcançado através de só, o evento a poderá conduzir o sis-
tema a um estado x y não pertencente a especificação funcional.
Uma mesma transição de estado pode conduzir o sistema a vá-
rios estados indesejáveis, portanto, a avaliação de cada transição
deve ser executada até que todos os eventos indesejáveis sejam
encontrados. .

4.2 Descriçãodo Algoritmo

Algoritmo 1 Síntese do Supervisor com SMV
Require: N E > O
/* O sistemapossuipelomenosuma transiçãode estado*/
enqto i < N E faça
/* Para todasas transições de estado*/
Leia Si
/* Ler X n e Xn+l da especificação Si */
se AG(Xn -t ...,EC(Xn+l) é verdadeiroentão
Interrompa

senão
salvao caminhoem TraceP
seAG(xn -t ...,AC(Xn+1 ) é verdadeiroentão
Interrompa

senão
salvao caminho em TraceL
enqto j < n faça
seTracePU] :f: Tracelq então
se 'I'racelq E Super, então
Superik Tracelq
k=k+l

funse
/* Modifica o estadode Xn+l de acordo
como estadodefinido porTraceLj */
Xn+l Xn+l I X r

funse
funenqto

rIJO se
fimse
j=j+l

fim enqto

O algoritmo SSS realiza a síntese de supervisor utilizando co-
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mo entrada uma lista de estados S[NE,n] que descreve a es-
pecificação de desejada para o SED. A variável N E 'refere-se
ao número de transições de estados da especificação, enquan-
to n determina o número de estados que compõe uma transição
de estado. O processo de síntese inicia com um laço definido
pelo comando enquanto, este laço é executado até que todas as
transições de estado tenham sido avaliadas. A avaliação de ca-
da transição de estado é iniciada pelo SMV através da verifi-
cação da fórmula AG(xn -t -.EC(xn+r)), que verifica se o
estado xn+l poderá ser alcançado a partir do estado Caso
a resposta seja falsa significa que existe pelo menos um cami-
nho para o qual xn+l é alcançável a partir de Xn, caso contrá-
rio o algoritmo deverá ser interrompido devido a especificação
não ser fisicamente realizável. A lista TraceP armazena o ca-
minho possível para a transição de estado corrente de índice i.
A seqüência do algoritmo avalia para cada transição de estado
se o estado XnH sempre poderá ser alcançado a partir de Xn .
A fórmula AG(xn -t AC(XnH)) é avaliada pelo SMV como
falsa ou verdadeira, então o caminho, para o qual a fórmula é
falsa, fornecido pelo SMV é armazenado na lista T raceL para
ser comparada evento a evento com os ítens da lista TraceP.
A comparação dos ítens das listas T raceP e TraceL identifica
qual evento ar (uma transição da rede de Petri) conduz o siste-
ma a um estado diferente de X n+1. Este evento é armazenado na
lista Super[i] referente a cada transição de estado analisada. Pa-
ra identificar outros eventos indesejáveis ao sistema, o algoritmo
modifica o estado Xn+lt incluindo no mesmo o evento E; origi-
nado pela ocorrência do evento ar. O algoritmo repete a análise
da fórmula AG(xn -t AC(xn+r)) até que todos os eventos ar
sejam encontrados.

Os eventos contidos em Super, correspondem aos eventos de-
sejáveis ao comportamento do sistema, onde o índice i está rela-
cionado com cada transição de estado da especifição Esp.

4.3 Síntese para um Sistema de Manufatura

Considere a célula de manufatura mostrada na Figura 4, nes-
ta é possível identificar dois depósitos de matéria prima RMl e
RM2; dois centros de processamento MP1 e MP2; e um centro
de montagem A. Um robô R move matéria prima dos depósitos
RM1 e RM2 para os centros de processamentoMPl e MP2, res-
pectivamente, e destes centros para a o centro de montagem A.
Na Figura 5 mostra-se a rede de Petri que modela esta célula,
onde cada três peças montadas constitui um item desta célula.
Os ítens são transportados para outra célula. A saída de um item
ode A, é modelada pela transição T5 (evento J.L). O maior núme-
ro de peças que o centro de montagem A suporta é três. Estas
peças são suficientes para compor um item, portanto, isto signi-
fica que o número de fichas máximo que deve marcar o lugar A
é três. Seja = {0:1,0:2.1h,,82,J,t}, o conjunto de eventos as-
sociados às transições. Para aplicar o algoritmo SSS, no sentido
de obter o supervisor que atenda a especificação de comporta-
mento do sistema, é necessário eliminar os buffers do sistemas
de modo que a rede de Petri seja segura. Para tanto aplicamos
a técnica de modelagem de buffers introduzida por Zhou e Di-
cesari (Zhou and Dicesare 1993), e obtemos a a rede de Petri
da Figura 6. Quando modelamos o lugar A com um buffer de
três lugares resolvemos o problema de não limitação do lugar
A, uma vez que se analisarmos a marcação do mesmo dentro da
árvore de alcançabilidade, identificamos que a rede não é limita-
da. Para criarmos as condições de aplicabilidade de SSS, vamos
considerar que a capacidade do lugar A é de quatro fichas. Desta
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maneira, é possível estabelecer a restrição de que o mesmo só
poderá conter três fichas.

Figura 4: Célula de Manufatura

Figura 5: Modelo de rede de Petri para a célula

A especificação funcional para o sistema resume-se apenas a
uma transição de estado, que significa: uma vez que existe maté-
ria prima nos depósitos RM1 e RM2 o sistema nunca colocará
quatro peças no buffer. A fórmula CfL é : AG(RMlVRM2 -t
-.AG(A4)). O resultado da aplicação do algoritmo SSS pode
ser observado na Tabela 1.

Portanto, a especificação para o supervisor é dada por: RMl V
RM2 -t A3, correspondendo ao eventos não desejáveis T43 e
T24 •

Observe, que pelos traces apresentados na Tabela 1 a transição
T2 (evento 0:2) deveria ser controlada, sugerindo que se este
evento for controlado o sistema poderia executar a especificação
sem problemas. Entretanto, o evento 0:2 não é controlável, im-
possibilitando o controle da transição T2 da rede de Petri que
modela o sistema. Por outro lado, o algoritmo também indica o
controle dos eventos controlãveís d, e ,82 que na rede de Petri da
Figura 6 são representados pelas transições T21, T22,T23,T24 e
T41 , T 42, T 43 , T44 respectivamente. As transições que devem ser
controladas são n3 e T24 que representam liberar duas ocorrên-
cias de ,82 e uma ocorrência de ,81. Desta maneira, o controle
efetuado sobre a rede de Petri da Figura 6 pode ser representado
pela restrição do disparo da transição T2 apenas uma vez até que
T4 dispare duas vezes.

5 Conclusão

Neste trabalho introduzimos uma abordagem para síntese de su-
pervisores de sistemas a eventos discretos, utilizando redes de
Petri e verificação de modelos. O trabalho realizado foi desen-
volvido para definir um algoritmo, que dado um sistema modela-
do por uma rede de Petri e sua especificação de comportamento



Especificação Resposta do SMV Trace
AG(RM1 V RM2 -+ -,EG(-,A4» Falso 1'1,1'2,1'41,1'2,1'42,1'23,1'5
AG(RM1 V RM2 -+ ..,AG(..,A4» Falso 1'1,1'2,1'41,1'2,1'42,1'2,1'431'24

AG(RM1 V RM2 -+ -,AG(..,A4 VMP2» Falso 1'1,1'2,1'41,1'2,1'42,1'2,1'431'24
AG(RM1 V RM2 -+ -,AG(..,A4 VMP2 V A3» Falso 1'1,1'2,1'41,1'2,1'42 ,1'2,1'431'24

AG(RM1 V RM2 -+ ..,AG(..,A4 VMP2 V A3 V A4» Verdadeiro

Tabela 1: Trace da aplicação do algoritmo SSS

Figura 6: Modelo seguro (buffers eliminados)

desejado em 16gica temporal CTL, obtenha a especificação do
supervisor que controla o sistema modelado pela rede de Petri.

O algoritmo de síntese obtido é baseado na verificação iterativa
de transições de estados, expressas em l ógica temporal, através
da verificação simb6lica de modelo com a ferramenta SMV
(Simbolic Model Verifier) . O uso desta ferramenta, que execu-
ta a verificação de modelo através da representação simbólica do
espaço de estado, possibilita sintetizar supervisores de sistemas
reais.

Um outro resultado importante é que todo o processo de síntese
ocorre com o uso ferramentas integradas como o PEP (Program-
ming Enviroment based Petri Nets) e o SMV, as quais já estão
consolidadas.

Além do exemplo apresentado, o algoritmo foi aplicado a vários
outros casos de sistemas de manufatura e produção em lotes,
possibilitando a comprovação da eficiência do mesmo. Atual-
mente está sendo investigada a implementação do algoritmo sem
utilizar o SMV, desta forma automatizando todo o processo de
especificação e síntese do supervisor. Considera-se ainda um es-
tudo de equivalência entre o algoritmo aqui introduzido e a teoria
de controle supervis6rio (Ramadge and Wonham 1989).
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1 Introdução
Baseada na atual realidade sócio-econômica e tecnológica
mundial e a crescente tendência de globalização de mercados,
as para sobreviverem, procuraram: (a) empregar
tecnologias modernas e eficientes na sua atividade produtiva e
que requerem maior capacitação dos operadores para operação
de equipamentos automatizados, (b) atender às exigências
internacionais de qualidade e ambientais e (c) melhora do bem
estar dos ' empregados. A própria avaliação de desempenho
. assume um caráter dinâmico e globalizado com o advento do
conceito de MANUFATURA DECLASSE MUNDIAL (SEQUEIRA,
1990), que consiste na utilização de índices de desempenho,
calculados de forma padronizada para que se possa estabelecer
critérios de comparação consistentes entre as diversas
instalações em todo o mundo, sofrendo, estes: constante
evolução devido aos programas de melhorias contínuas
("kaizen").
Ambientes de trabalho em que o empregado não é mais um
mero recurso de produção, mas sim o elemento principal do
sistema produtivo (abordagem antropocêntrica, descrita por
KOVACS; MONIZ (1995», vêm sendo implantados com
sucesso (ROBOTICS TOWARDS 2000, 1996). Como
resultado, tem o conceito de Automação Balanceada onde as
empresas têm obtido maior produtividade e, os empregados,
maior satisfação com o trabalho devido ao balanceamento
. adequado da tecnologia das máquinas e o potencial dos
operadores .
Por outro lado, os sistemas produtivos concebidos, construídos
e operados por homens e de acordo com regras também
estabelecidas pelo homem têm sido abordados formalmente
sob a ótica dos sistemas dinâmicos a eventos discretos
conforme relatado em HO (1992) e rro et. aI. (1996). E,
contexto, uma das propostas que têm comprovado sua

como ferramenta de modelagem e análise de
sistemas é a teoria de Redes de Petri, descrita em MURATA
(1989) e REISIG (1992). Aplicações específicas para sistemas
de manufatura são descritas por exemplo em SANTOS p!l
(1993), ARATA (1994), PELLICER; CARELLI (1997) e
RIASCOS et. aI. (1998). Esta teoria foi desenvolvida de forma
genérica e em .aplicações específicas considera-se diferentes
interpretações. No caso de sistemas de manufatura, a
metodologia PFSIMFG, descrita em MIYAGI (1996), tem se
destacado pela sua aplicabilidade a plantas de diversos portes,
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àquelas de pequeno e médio porte. Esta
metodologia de modelagem para fins de planejamento e
controle de sistemas de produção apresenta as características de
flexibilidade e integração exigidas pelos sistemas de -produção
enxuta e podem representar uma solução para as empresas que
almejam ser competitivas.
Nesse sentido, este trabalho estuda a aplicação da metodologia
PFSIMFG para a implementação do sistema de automação
balanceada, de acordo com o conceito de produção enxuta.

2 Conceitos Fundamentais

2.1 SISTEMAS DE PRODUÇÃO ENXUTA
. (LEAN MANUFACTURING SYSTEMS)

Em sistemas de produção enxuta, as tarefas de fabricação são
realizadas por equipes de trabalho multifuncionais e a
tecnologia empregada na planta, visa fundamentalmente o
aproveitamento da autonomia operacional dos empregados
responsáveis pelas atividades que efetivamente agregam valor
ao produto (BARFIELD et. aI. 1986). Dadas suas
características, as plantas de sistemas de produção enxuta está
diretamente associada com a abordagem de automação
balanceada.
A operação de um sistema de produção enxuta busca
constantemente a eliminação do "supérfluo", ou seja, de tudo
aquilo. que aumenta os custos indiretos de produção.
Genencamente, o "supérfluo" de um sistema produtivo pode
ser classificado em (1) atividades gerais que não agregam valor
ao produto, (2) excesso de estoques e (3), tempos-mortos de
produção. Porém isso só é possível quando os empregados têm
plena consciência de seu trabalho. Através da manutenção
somente daquilo que está diretamente relacionado à atividade
produtiva em si, os sistemas de produção enxuta buscam a
"perfeição" do processo e do produto .
Além de terem instalações produtivas com resposta rápida às
solicitações de mercado, as indústrias mais competitivas
também se destacam por terem ciclos de desenvolvimento de
produtos cada vez mais curtos e eficientes . O projeto de novos
produtos é realizado por equipes de desenvolvimento
multidisciplinares, em um ambiente de engenharia simultânea,
para que nenhum dos aspectos envolvidos na colocação do
produto no mercado seja perdido de vista durante todo o
desenvolvimento. Para a implantação de tamanhas inovações
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nas filosofias de projeto e de processo, é necessário que os
setores administrativos da empresa operem com plena
consciência dos objetivos "enxutos", tomando todas as medidas
necessárias para que a fábrica possa vir a operar de modo
eficiente no novo sistema (ROBOTICS TOWARDS 2000,
1996).

2.2 OPERADORES EM SISTEMAS DE
PRODUÇÃO ENXUTA

Uma fábrica enxuta tem como elemento básico a equipe de
trabalho multifuncional. As características básicas dessas
equipes de trabalho são.
1. Multifuncionalidade: os empregados recebem

qualificações em todos os serviços de sua equipe e também
em operações simples de manutenção, sendo também
responsáveis pela reposição dos materiais necessários para
realizar o serviço e pelo controle de qualidade.

2. Autonomia: empregados treinados de forma a despertar
sua criatividade e iniciativa, possibilitando a delegação do
máximo de autonomia aos nIveis mais baixos da hierarquia
da fábrica, liberando os níveis superiores da hierarquia de
grande parte das tarefas de controle operacional para se
dedicarem ao máximo ao trabalho criativo e à supervisão
operacional.

Algumas das pesquisas sobre sistemas antropocêntricos de
produção têm sido orientadas às instalações produtivas de
empresas de pequeno e médio porte que, na verdade, sustentam
as economias nacionais. Nesse sentido, destacam-se as
investigações relacionadas ao desenvolvimento e à aplicação
de metodologias de projeto de sistemas de automação
balanceada para este porte de indústria . Uma dessas
metodologias, que tem se destacado, é o PFSIMFG (production
Flow Schema/Mark Flow Graph) , (MIYAGI 1996).

2.3 AUTOMAÇÃO EM SISTEMAS DE
PRODUÇAO ENXUTA

A automação de tarefas apresenta uma série de vantagens,
dentre elas a repetibilidade, a precisão e a rapidez. Entretanto
em sistemas de produção, a automação s6 é eficiente quando
aplicada em plantas que passaram por processos de
racionalização, como é o caso da implantação do conceito de
produção enxuta. A determinação do grau de automação a ser
empregado na planta envolve, dentre ôutrõs fatores, a
flexibilidade e a integração,
.:. Flexibilidade: É a facilidade de se trocar de mix de

produtos bem como a facilidade de se adaptar às novas
tendências do mercado.

.:. Integração: Em sistemas de produção enxuta, as
informações sobre o estado atual do sistema produtivo
devem representar fielmente a situação dos materiais
dentro da fábrica e ser disponibilizada rapidamente para os
envolvidos no controle do fluxo de materiais. A integração
por computador permite a troca de dados eletrônicos entre
os diversos setores da instalação de produção e entre estas
e os setores administrativos e de projeto e
desenvolvimento. Assim, a situação de todo o sistema de
manufatura pode ser prontamente avaliada a qualquer
momento e quaisquer intervenções podem ser realizadas
rapidamente.

554

2.4 AUTOMAÇÃO BALANCEADA DE
SISTEMAS DE PRODUÇÃO

Em sistemas de produção, deve-se considerar, além das
informações administrativas e das informações técnicas, o
poder de decisão atribuído aos operários. BARFIELD el. alo
(1986) realizaram estudos detalhados sobre a interação entre o
homem e os sistemas computadorizados de controle de
sistemas de manufatura, indicando que, para que este tipo de
automação seja bem sucedida, é necessária a utilização de
metodologias de projeto e técnicas de controle adequadas que
assegurem a eficiente interação entre o homem e os demais
elementos de um sistema automatizado de fabricação. Tais
metodologias devem representar adequadamente as
características de integração, envolvendo o fluxo de
informações, o fluxo de materiais e os demais componentes de
um sistema de manufatura e- também devem dar suporte
adequado à flexibilidade do sistema de produção, essencial
para os ambientes de produção enxuta:
Segundo MIYAGI (1996), o processo de produção caracteriza-
se pelo fluxo de são submetidos aos processos de fabricação.
Sob este ponto de vista, o processo de produção pode ser
decomposto em um conjunto de atividades e condições inter-
relacionadas. Estas inter-relações devem ser explicitamente
representadas no modelo de controle. Neste contexto, uma
atividade está relacionada a uma operação de produção e uma
condição, a um estado no processo de produção. Assim, os
sistemas de produção se caracterizam por elementos de
natureza discreta, ou finita (atividades e condições), podendo
ser estudados sob o enfoque de sistemas a eventos discretos,
HO (1992) e rro et aI. (1989) .
As técnicas baseadas em Redes de Petri, descritas em MIYAGI
(1996), MURATA (1989) e REISIG (1992), são também
efetivas para a especificação do controle de sistemas. Em
particular, destaca-se a técnica do PFSIMFG (Production Flow
Schemal Mark Flow Graph), descrita por MIYAGI (1996) e
SANTOS F' (1993), que é uma interpretação das Redes de
Petri para a modelagem e controle de sistemas .

2.5 METODOLOGIA PFSIMFG
Baseado nas características de controle de sistemas a eventos
discretos e nas implicações sobre os requisitos para o modelo
de. controle do sistema produtivo, foi desenvolvido o PFS
(Production Flow Schema). Na metodologia PFS/MFG, a partir
do modelo conceitual do sistema representado por um grafo
PFS, realiza-se o detalhamento das atividades até o nIvel de
atividade desejado utilizando o MFG (Mark Flow Graph).

2.5.1 PFS - Production Flow Schema
O PFS é uma interpretação da rede de Petri do tipo canal-
agência, segundo REISIG (1992), concebida com o objetivo de
representar o fluxo de itens (materiais ou informações), dos
tipos de atividades e suas inter-relações. Desta forma, um grafo
PFS é uma representação conceitual de um sistema produtivo,
baseado nos fluxos de materiais e informações. Os elementos
do PFS são representados na Figura 1. Neste tipo de grafo, os
elementos de atividade e os elementos de distribuição são
conectados mutuamente através dos arcos orientados onde,
elementos do mesmo tipo não podem ser conectados
diretamente uns aos outros e cada um destes elementos recebe
inscrições indicando sua interpretação específica para o modelo
elaborado.
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Figura 5. Célula de fabricação a ser estudada

Figura 3. Elementos de temporização

Figura 4. Elementos de Modularização
O sistema considerado para o estudo da seguinte proposta com
utilização do PFS/MFG foi urna célula de fabricação em um
sistema de produção enxuta e é representada na Figura 5, em
que podem ser identificados o fluxo de materiais, que é
transportado em recipientes padronizados (RPs) e o fluxo de
requisições de componentes.
A peça considerada é submetida a tomeamento, fresamento e
posterior limpeza conforme seqüência descrita através do PFS
da figura 6 onde ficam explícitas, as relações de concorrência
pelo robô, na usinagem, e pelo operador, na limpeza. As
operações envolvidas no processamento das peças são
detalhadas na Figura 7, através do grafo MFG, em que as
relações dinâmicas entre as atividades são apresentadas e que
pode ser utilizado na análise da célula' verificando-se se o
desempenho desta é satisfatório ou se são necessárias
alterações no sistema. Para efetuar o controle de uma célula
antropocêntrica de produção, o modelo de análise deve
considerar e representar a interação entre os equipamentos da
planta e a autonomia do operador, devendo-se observar os
aspectos de qualificação e autonomia deste, controle das
operações da planta e controle e monitoração .de atrasos e
falhas operacionais.

2.5.2 MFG - Mark Flow Graph
O MFG é - uma ferramenta de modelagem do comportamento
dinâmico do sistema, com capacidade para representar
assincronismo, seqüencialização, paralelismo, concorrência e
intertravamentos. Em MIYAGI (1996) encontra-se uma
descrição completa do MFG.
Os elementos do MFG estão representados na Figura 2. Sua
temporização e modularização, nas figuras 3e 4. Para efetuar a
modelagem utilizando o MFG, devem ser observadas os
seguintes pontos:
•:. Os boxes e as transições são necessariamente conectados

de forma intercalada através dos arcos orientados.
.:. Não existe limite para o número de arcos que entram ou

saem dos boxes e das transições. Mas, em um par
transição-box ou transição-origem da porta externa, pode
existir apenas 1 arco. .

.:. As portas e arcos de sinal de saída são formas de
representação explícita das condições de controle.

.:. É definida uma regra de disparo das transições que tem
como.conseqüência a evolução das marcas no grafo.

. 3 Modelagem e Controle de um Sistema
Produtivo

De modo geral, a aplicação racional e sistemática do PFSIMFG
para modelagem e controle de sistemas de fabricação consiste
nas seguintes etapas (1) identificação das principais atividades
de transformação de itens (materiais e/ou informações); (2)
detalhamento dos fluxos de itens entre as atividades; (3)
detalhamento das atividades, identificando as sub-atividades;
(4) introdução dos elementos de controle de recursos e (5)
detalhamento dos sinais trocados entre o sistema de controle e
a planta.

DOX

Figura 2. Elementos do MFG
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"drivers" de comunicação, que são as interfaces entre o
controlador e os equipamentos da célula

Figura 8. Troca de sinais entre o programa de controle e os
equipamentos da planta

Figura 7. Modelo funcional para análise da célula emMFG

Figura 6. Atividades realizadas na célula CN

4 Controlador Baseado em PFS/MFG
OSequipamentos da célula de fabricação estudada pertencem a
duas classes genéricas, sob o ponto de vista de integração de
sistemas de controle por computador (figura 8): equipamentos
com controle integrado DIRETO (através do painel de controle
DNC - DirectNumeric Control- da própria máquina) ou com
controle integrado INDIRETO, com a necessidade de outros
elementos para efetuar o controle das operações de fabricação
através do.controle centralizado.
Os equipamentos do primeiro tipo são os idealizados para
utilização em um ambiente de Manufatura Integrada por
Computador (CIM). Os do segundo, tipo, entretanto, são os
mais freqüentes na prática e precisam ser adaptados para serem
devidamente utilizados. No caso da célula do estudo de caso,
que é considerada um sistema antropocêntrico de produção, o
elemento humano tem um papel imprescindível na operação da
planta, estando capacitado a efetuar com autonomia a
integração entre a fabricação e o sistema integrado de
informações. A figura 9 ilustra esta forma de integração.

4.1 PROJETO DO CONTROLADOR
A figura 9 também ilustra a estrutura do controlador que
apresenta três sub-módulos: O NÚCLEO DE CONTROLE, o
GERENCIADOR DECOMUNICAÇÕES com a planta e a INTERFACE
COM NÍVEIS SUPERIORES.

4.1.1 Núcleo de Controle
O NÚCLEO DE CONTROLE baseia-se nas especificações dos
procedimentos de controle em PFSIMFG e avalia , a cada
instante, e de acordo com as regras de execução do grafo, as
transições habilitadas e as dispara, definindo assim novas ações
no sistema de manufatura. Com isso, os programas de controle
da .célula, especificados através de grafos MFG, são
executados, controlando o andamento das operações de
fabricação através da sincronização de estados e atividades.

4.1.3 Interface com Níveis Superiores
Neste trabalho, as interfaces com níveis superiores de controle
são efetuadas apenas com relação ao sistema operacional: o
supervisor do controlador inicializa o sistema de controle
através de comandos e recebe mensagens durante a operação
da célula, podendo: interromper o processo quando necessário,
gerar relatórios simples e dados estatísticos dos "estados
atingidos".

4.1.2 Comunicação Entre o Controlador e a Célula
O GERENCIADOR DECOMUNICAÇÕES é a parte do controlador
responsável pela comunicação entre o núcleo de controle e os

4.2 IMPLEMENTAÇÃO
A célula considerada é composta por um tomo da MAZAK,
frezadora da TRAUB e robô da ABB. A plataforma base do
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Figura 9. Sistema de controle da Célula Integrada de
Manufatura

controlador é uma estação RISC6000 da IBM com placa multi-
serial.

produção. Além disso, os recursos de troca de smais com
elementos externos ao grafo MFG possibilitam a modelagem
imediata da integração do sistema de produção, tanto com os
níveis inferiores quanto com os níveis superiores na hierarquia
de controle do CIM.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
ARATA, w. M. Análise Quantitativa de Sistemas de
Manufatura: Abordagem baseada em redes GSPN
("Generalized Stochastic Petri Nets"). São Paulo, 1994.
Dissertação (Mestrado)- Escola Politécnica da USP.

BARFIELD, W.; HWANG, S. L.; CHANG, T. C. Human-
computer Supervisory Performance in lhe Operation and
Control of Flexible Manufacturing Systerns. "Flexible
Manufacturing Systems: Melhods .and Studies" - A.
Kusiak, 1986, p. 377-408. .

HO, Y.C. Discrete Event Dynarnic Systems: Analyzing
Complexity and Performance in the Modem World. IEEE
Press, 1992.

rro, S.; NAKAYAMA, Y.; MIZUTANl, H. Model-Based
Explanation of Specifications for Sequencial Control.
Transctions of the Society of Instrument and Control
Engineers. v. 32 n° 6, p. 938-947, 1996 (injapanese).

KAGOHARA, M. Y. Aplicação da Metodologia PFSfMFG a
Sistemas de ProduçãoEnxuta. São Paulo, 1998.Dissertação
(Mestrado) - Escola Politecnica da USP.

KOVACS, L; MONlZ, A. B. Issues on the anthropocentric
production systems. Balanced Automation Systems -
Architectures and design methods, p. 131-140. Camarinhà-
Matos, L. M. e Afsarrnanesh,H. (Ed.), Grã-Bretanha, 1995.

MIYAGI, P. E. Controle Programável - Fundamentos do
Controle de Sistemas a Eventos Discretos. Editora Edgard
Blücher, São Paulo, Brasil, 1996.

MlJRATA, T. Petri Nets: Properties, Analysis and
Applications. Proceedings ofthe IEEE. v. 77, n° 4, p. 541-
580,1989.

PELLICER, J. E.; CARELLI, R.: Coordination Contrai of
Discrete Event Systems Using Petri Nets. Balanced
Automation Systerns II - Implementation challenges for
anthropocentric rnanufacturing. p. 519-529. Camarinha-
Matos, L. M. e Afsarmanesh,H. (ed.), Grã-Bretanha, 1997.

REISIG, W. A Primer in Petri Net Design. Springer Verlag,
Berlin,1992.

RIASCOS, L. A. M. Modelagem do Tratamento de Falhas em
Sistemas de Manufatura Através de Redes de Petri. São
Paulo, 1998. Dissertação (Mestrado) - Escola Politécnica
da USP.

ROBOTICS TOWARDS 2000, 1996. Proceedings of 27th
Intemational Symposium on Industrial Robots "Robotics
Towards 2000", 6-8/10/1996,Milão, Itália.

SANTOS F, D. J. Proposta do Mark Flow Graph Estendido
para a Modelagem e Controie de Sistemas Integrados de
Manufatura. São Paulo, 1993. Dissertação (Mestrado) -
Escola Politécnica da USP.

SEQUEIRA, lH. Manufatura de Classe Mundial no Brasil -
Um Estudo da Posição Competitiva. Divisão de
Publicações da Câmara Americana de Comércio, São
Paulo, 1990.

C!LULA

PaOORAMA.
DEC7:[E

INTERFA CE COM NfvSIS SUPER IORES

NÚCLEO DO CONTROLADOIt
(DlNAwICA DE CONTROLa)

GBkENCIAMENTO DECONUNICAÇO ES

r "NEL DE I _
CONTROLE COLl:.""TOR DE

"r--Y"" D ....DOS
M AQlIlNA

I IMAQuIN. NAD·DNC
DACaULA M ÁQUI NA {CASO 2)

Ap ONTAMENTOS
DE

-.. PRODUCAo

U
DD

COr-'T ROLADOR

M iÍ.QUINA DNC ·
(CA SO) · IDI!AL)

SornrAUDK
COlfntou:
80FTWAJUt DE
COMU1UCAÇÁO

4.2.2 Execução do Controle
A interface com os níveis superiores na hierarquia de controle é
feita de modo simples, através de mensagens de supervisão do
funcionamento (quando ocorrem alterações de estado na
célula) e da geração do relat6rio ao final do processo de
fabricação.
Detalhes do controlador implementado e testes realizados estão
em KOGOHARA (1998).

4.2.1 Características Gerais do Controlador
O controlador consiste de vários processos sendo executados
simultaneamente no computador dedicado ao controle da
planta, a saber:
.:. Núcleo de controle e gerenciador de comunicações
.:. ''Driver'' de comunicação com equipamentos da célula:

programa de troca de mensagens entre o controlador e o
programa de comunicação serial com o equipamento;
programa de transmissão e recepção dos dados de controle
e monitoração do equipamento através da porta serial.

5 Conclusões
A metodologia PFSfMFG é abrangente, sendo utilizada desde
as etapas de concepção até - a análise e implementação do
controle de sistemas de produção, e possibilita a consideração
do grau de autonomia dos operadores. Com isso, todo o
processo de desenvolvimento de uma automação balanceada
. dentro de um ambiente de produção enxuta, foi realizada. O
fato de se utilizar uma s6 ferramenta em todo o processo faz
com que os resultados sejam atingidos de modo mais rápido e
eficiente, sem perda nem redundância de informações
(abordagemenxuta).
Com a implementação do controlador baseado em PFSfMFG,
foi obtido um sistema de controle no contexto de automação
balanceada. Os testes realizados comprovam a possibilidade de
execução do controle integrado diretamente a partir de um
grafo MFG que leva em conta o paradigma de produção
enxuta. Além disso, o sistema implementado dessa forma
demonstra como pode ser realizado o aproveitamento de
equipamentos obsoletos na migração de um sistema de
produção convencional para um sistema de produção enxuta.
As características do PFSIMFG como técnica de modelagem,
por sua vez, contribuem para a elaboração de programas de
controle facilmente adaptáveis a variações nos parâmetros de
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1 INTRODUÇÃO
Este trabalho discute a aplicação de Rede de Petri para
modelagem de serviços de saúde, explicitando as principais
vantagens e desvantagens ou facilidades e dificuldades tanto
conceituais como na utilização prática no desenvolvimento de
modelos . Em função da natureza do tema, esta pesquisa está
sendo desenvolvida por uma equipe multidisciplinar.

Neste trabalho adotou-se uma metodologia de pesquisa que
envolve a repetição cíclica do estudo" das teorias, da
verificação da aplicabilidade aos problemas, e da utilização
das ferramentas para análise da proposta . Do ponto de vista
teórico, considera-se a extensão do conceito de ·Sistema
Antropocêntrico para a área da saúde e de que este pode ser
classificado como um Sistema Dinâmico a Eventos .Discretos.
Do ponto de vista das ferramen tas de estudo considerou-se as
redes de Petri interpretadas e as ferramentas existentes para
edição e análise de redes. Do ponto de vista das aplicações,
considerou-se os sistemas de saúde e o caso particular de
atendimento em ambulatório do Hospital das Clínicas da USP. :

Esta metodologia tem gerado reflexões sobre a pesquisa atual
sobre o potencial de técnicas de modelagem como uma
ferramenta para auxiliar a tomada de decisão do gerente de
saúde. No item 2 a metodologia de pesquisa e os conceitos
básicos considerados são apresentados. No item 3, a
metodologia de modelagem de sistemas baseada em redes de
Petri é descrita. No item 4 o estudo de caso .é apresentado e no
item 5 as principais observações são apresentadas.

o objetivo deste trabalho ainda não é fazer uma .anâlise do
funcionamento do sistema de saúde em estudo, mas explicitar
a evolução da pesquisa para este fim. Pois, neste processo de
modelar e simular o sistema de saúde, foi identificado a
necessidade de se propor outras alternativas às ferramentas
utilizadas.

2 METODOLOGIA DE PESQUISA E
CONCEITOS BÁSICOS

A metodologia de pesquisa aqui utilizada envolve urna
repetição cíclica de 3 atividades, citada em Gomes (1997)
como na Figura 1.
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Figural . Metodologia de pesquisa considerada.

Esta abordagem cíclica destas atividades são o suporte para se
enfrentar basicamente 2 problemas: permitir uma abordagem
sistêmica com o envolvimento de profissionais de diferentes
áreas e permitir o estudo de diferentes soluções de
implementação dependendo do ponto de vista a ser
considerado.

2.1 Organizações de saúde - Hospital
Conforme o Relatório do Banco Mundial de 1993, melhorar as
condições de saúde da população pode contribuir para o
crescimento econômico reduzindo as perdas de produção
causadas por doenças do trabalhador, permitindo que o uso de
recursos, no sentido mais amplo. ipossam ter outro destino no
setor produtivo e social (Lima & Lima, 98).

Assim o presente trabalho considerou os seguintes pontos:
• Os hospitais são considerados organizações complexas

que se caracterizam por um relacionamento de
"consentimento" entre os que têm poder sobre aqueles em
que .este poder é exercido (Etzioni, 69). Dentro deste
contexto coexistem um grande número e variedade de .
unidades com certo grau de autonomia e departamentos
interrelacionados porém não hierárquicamente e que
envolvem um grande número e. variedade de cargos e
funções de trabalhadores. Eles têm características
relacionadas com a população assistida, a situação
política e financeira local. E além disso sofrem influência
dos modelos de financiainento e dos modelos de
assistência ·à saúde vigentes (por ex.: alternativas à .
internação - homecare, day clinic, etc.), . .
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• O hospital pode ser considerado como um sistema que
tem vários tipos de processos produtivos (Novaes, 92)
como por ex.:
e Consultas , internações, cirurgias , etc.
• Procedimentos de enfermagem, etc.
• Exames laboratoriais, medicação, etc.
• Refeições, esterilizações, rouparia, higiene e limpeza,

etc.
• Atendimento hemoterápico, quimioterápico e

radioterápico, etc.
• Cuidados fisioterápicos, fonoaudiológicos,

terapêuticos ocupacionais, etc.
• Para avaliar a qualidade no desempenho do hospital,

enfatizá-se que o sistema de saúde têm peculiaridades que
o diferem de um sistema industrial tradicional, isto é, um
sistema com uma estrutura geral ilustrada na Figura 2.

,_oH
Figura 2. Estrutura geral do sistema conforme Donabedian

- (1990)

Num sistema de saúde pode se considerar que o insumo é tudo
aquilo que um serviço de saúde requer para oferecer o
atendimento. Já o processo não depende só do insumo, ele
inclui o cliente, isto é, sem este não há processo, além disso o
cliente interfere no processo e pode modificá-lo dependendo
de sua decisão ou da evolução de sua doença. O cliente é
assim tanto o produto como o resultado. Estas características
fazem com que não só o parâmetros usuais das indústrias
como a eficácia, efetividade, eficiência e otimização devam
ser medidas, mas também outros conceitos como a
legitimidade, equidade e aceitabilidade perante o paciente e a
sociedade sejam considerados para que se possa avaliar a
qualidade do sistema de saúde (Donabedian , 90).
• Considerando o hospital, com uma gerência em busca de

qualidade, é necessário uma estratégia para se administrar
e manter esta organização com plenas condições para
servir à sociedade . Dentro desta visão é que as técnicas,
modelos e ferramentas para auxílio à tomada de decisão
têm um papel fundamental.

2.2 Sistema de produção antropocêntrico
o sistema de produção antropocêntrico (APS) é definido
como um sistema onde as : inovações tecnológicas e
organizacionais são devidamente combinadas para melhorar a
produtividade, qualidade, flexibilidade e outros aspectos tanto
do ponto de vista do homem corno dos equipamentos . Um
APS envolve a consideração dos seguintes pontos (Kovács &
Moniz,95):
• Automação flexível , apoiando o trabalho e a tomada de

decisão humana.
• Organização descentralizada de _trabalho, com poucos

níveis hierárquicos e uma forte delegação de poder e
responsabilidades, especialmente no nível operacional.

• Diminuição da divisão de trabalho .
• Elevação contínua da perícia do pessoal no trabalho

orientado ao produto (objeto do sistema).
• Integração orientada ao produto dentro de processos de

produção .
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Estas características do APS são plenamente extensíveis aos
sistemas de saúde, desde que o conceito de processo e produto
sejam devidamente interpretados.

2.3 Sistemas Dlnâmlces a Eventos
Discretos - Redes de Petri

O sistema - serviço de saúde - pode ser considerado um
Sistema Dinâmico porque os estados do sistema evoluem com
o tempo e dependem dos estados anteriores ; a Eventos
Discretos por que pode se considerar que os itens (pacientes
ou os recursos) dentro de um certo nível de abstração têm um
comportamento discreto (por exemplo. a entrada de 1 ou 2 ou
3 pacientes na fila, número de pacientes na sala de espera ,
número de médicos ocupados ou ociosos, etc.) (McKenna,
80).

Baseado nestas hipóteses vários autores modelaram diferentes
serviços de saúde (Garcia et al., 95, Kirtland et al., 95,
McGuire, 94, Pardue et al.,1995, Paul écKuljis, 95). Em todos
os casos estudados foram utilizados softwares que têm como
base várias teorias de modelagem a eventos discretos (Teoria
de Filas, Processo de Cadeia Semi Markov, etc.) e estas
modelagens envolveram:
• Conhecimento de todos os fluxos dos itens com o maior

número de detalhes possível, préviamente a construção do
modelo.

• Conhecimento e Classificação de todos os tipos das
ocorrências.

• Conhecimento da frequência das ocorrências e adaptação
delas às curvas de probabilidades já existentes no
programa utilizado.

• Conhecimento profundo do programa computacional
utilizado.

Situação esta nem sempre possível para um gerente de saúde,
e principalmente nos estágios iniciais da modelagem.

As principais dificuldades encontradas por estas equipes
multidisciplinares foram (por ex.: Lowery et al., 94):
• Necessidade de uniformização do vocabulário e das

visões sobre os problemas e das soluções.
• Intenso retrabalho, isto é, foi necessário refazer o modelo;

em função de dados ou informações mais detalhados.
• Definição da quantidade de dados confiáveis num sistema

de muitos tipos de pacientes e muitos cuidadores.
• O tempo dispendido para planejar e executar o modelo,

incluindo vários retrabalhos foi longo (de um a seis anos,
dependendo da instituição).

Por outro lado existem diversos trabalhos nos últimos anos
que indicam que para modelar um sistema produtivo, a teoria
de redes de Petri oferece vantagens em relação às outras
teorias (por ex.:Miyagi et al., 97):
• A Rede de Petri tem representação gráfica que associada

às regras de interpretação adequadas permite um diálogo
fácil entre equipes diferentes (projetistas, contratantes,
usuários, etc.)

• A Rede de Petri permite a construção do modelo em
diferentes níveis de hierarquia e ou detalhamento.

• A habilidade para modelar características tais como
processos de sincronização; processo de decisão e
seqüencialização é intrínseca à definição da Rede de
Petri. -
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3 PFS E MFG

Figura 3. Exemplo de um PFS com a identificação de seus
elementos estruturais. (caso de pacientes que procuram um

centro de saúde - CS)

o MFG tem como características principais: (a) pernuur a
representação da dinâmica dos estados através da distribuição
de marcas, isto é, a marca evolui no grafo ilustrando
diferentes estados do sistema, (b) permitir a explicitação dos
elementos externos que interferem na dinâmica do sistema,
porém sem a necessidade de detalhá-los no presente modelo.
Seus elementos estruturais são mostrados na Figura 4:

então devidamente convertido num MFG que detalha o
funcionamento das diversas partes do sistema (Miyagi, 96).
Para a descrição funcional do sistema, os elementos do grafo
PFS são então detalhados . Este detalhamento pode gerar sub-
grafos totalmente em PFS ou sub-grafos em MFG ou sub-
grafos híbridos (PFS/MFG) com alguns elementos em PFS e
outros em MFG (Figura 5).

o "Ambulatório Breve" é a porta de entrada para pacientes
que são encaminhados pela primeira vez à alguma
especialidade do Instituto Central do HC. Este paciente deve
marcar sua consulta por telefone e no dia da consulta ele deve
proceder como segue abaixo discreto.

PFS

PFS/MFG

MFG

Figura 5. Exemplo de um PFSIMFG.

4 ESTUDO DE CASO
o serviço de saúde que esta sendo considerado como estudo
de caso é o "Ambulatório Breve" do Hospital das Clínicas
(HC) da Faculdade de Medicina da Universidade de São
Paulo.

o complexo HC é formado por um conjunto de cinco
institutos - .Central, Coração, Pediatria, Ortopedia e
Psiquiatria, mais dois hospitais auxiliares - Cotoxó e Suzano e
uma unidade de reabilitação - Vergueiro,

o PFS do fluxo principal de pacientes ao "Ambulatório
Breve" do HC mostra .que o paciente, no dia da consulta
marcada, ao chegar, deve ir para (Figura 6):
• Recepção do Prédio dos Ambulatórios para orientação,
• Registro Geral para confecção de ficha de atendimento se

.ele trouxe os documentos exigidos, se não será orientado
e dispertsado,

• Secretaria do Ambulatório da especialidade para
orientação prévia à consulta,

• Consultório médico para consulta,
• Secretaria do Ambulatório para marcar retorno e ou ser

orientado para exames complementares e ou ser orientado
sobre medicação e ou ser dispensado do HC, conforme
prescrição médica.

transição

arco
!
i, >0
usuário
sai doCS

arco

atividadeinter-atividade
Ii :

d---fatendimLto l
usuário - -l
entranoCS

marca(representa o
estad9do paciente),
1

• A Rede de Petri é uma teoria bem fundamentada
(matematicamente) para a verificação de propriedades
qualitativas e quantitativas;

Baseado neste potencial da teoria de redes de Petri para
descrever a hierarquia dos sistemas, no presente trabalho
foi utilizado o PFS - Production Flow Schema e o MFG
- Mark Flow Graph. Estas técnicas são derivadas da
teoria de redes de Petri e representam interpretações
específicas para aplicação em sistemas produtivos.

o PFS representa o nível mais alto do sistema, isto é,menos
detalhado (por ex.: Miyagi, 96). Este nível representa a
concatenação lógica das atividades exercidas no sistema e adia
a inclusão das regras de dinâmica, adiando assim o
comprometimento do modelo. Seus elementos estruturais são
(Figura 3):
• atividade (componente ativo), representada pelo bloco

com colchetes e com identificação desta atividade
• inter-atividade ou distribuidor (componente passivo)

representado por uma circunferência
• arco (fluxo de materiais e/ou informações) representado

pela seta entre um distribuidor e uma atividade.

No PFS da Figura 6 as atividades [atendimento de pós-
consulta] podem ser de 8 tipos dependendo do tipo de
prescrição que o paciente recebeu ria consulta médica. Para
exemplo de MFG derivado deste PFS é apresentado as 8
alternativas que o paciente teria deste atendimento. Os
modelos em MFG mostram com mais detalhes as atividades
do tipo 1 ao tipo 8 conforme as Figuras 7, 8, 9, 10, 11,12, 13
e ]4. '

Figura4. Exemplo de umMFG com a identificação de seus
elementos estruturais. (detalhamento funcional da atividade

[atendimento] do PFS da Figura 3.

A metodologia PFSIMFG consiste na modelagem de sistemas
segundo uma abordagem hierãrquica, Inicialmenté o modelo
conceitual do sistema é desenvolvido com o PFS. Para a

. d";;'M:o PFS é

HC HC LGeralHC médica Atend. pós
-eonsulta85c. doenãook- Reg.Geral

Figura 6. PFS do fluxo do paciente no ambulatório HC
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alternativas

Dentro do procedimento adotado são desenvolvidos e
detalhados todas as atividades indicadas no PFS da Figura 6,
obtendo-se assim um modelo MFG completo, desde a entrada
até a saída do paciente do HC. Em função das restrições desde
texto, os outros grafos são omitidos.

Para que esta ferramenta responda às necessidades de análise
deste sistema; levando em consideração a complexidade já
mencionada e os tempos e as ocorrências de eventos
aleat6rios, os estudos vêm evoluindo por fases que envolvem
pesquisas teóricas do serviço e das ferramentas. Assim. ainda
não se pode afirmar que existe um modelo ideal. Porém, o
presente trabalho mostra a fase em que se encontra neste
processo, em contínua evolução. E as principais considerações
estão descritas no item seguinte.

A validação do modelo junto com a equipe multidisciplinar
envolvida é realizada principalmente através da simulação dos
modelos MFG, isto é, através de pacotes de simulação de
redes de Petri disponibilizadas por pesquisadores (Christensen
& Mortensen, 99), edita-se e' analisa-se a dinâmica das
marcações no .grafo MFG (que é uma rede de Petri tipo
condição-evento (Miyagi, 96) devidamente interpretada) em
comparação com as especificações previstas.

Este estudo de caso mostrou algumas limitações com relação a
esta maneira de modelar o serviço de saúde:
• Os pacientes não seguem fluxos fixos; ele pode ter várias

tarefas e os cumprirá conforme "sua vontade",
• A descrição de todos os fluxos possíveis dentro deste

sistema pode assim gerar grafos de um porte que
dificultam sua legibilidade.

Assim para superar estas limitações outros modelos em PFS e
E-MFG estão sendo também investigados.

Todo este processo s6 esta sendo possível com a participação
de uma equipe multidisciplinar que envolve: gerentes locais,
engenheiros, médicos, funcionários, etc.

• orientado/ j.......
! e a marcar

exames
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A construção destes MFGs explicitam todas as
das atividades [atend: de p6s-consulta] de 1 a 8.

verif(cado{ eceita

\

Figura 1L MFG da atividade [atendo pós consulta 5].

verificado ficha
\

Figura 9. MFG da atividade [atendo p6s consulta 3].

verificado receita orientadosobre medicação

E1+ci1
Figura 8. MFG da atividade [atendo p6s consulta 2].

verificado pedido orientadoa marcar exames'

E1+ci1
Figura 7. MFG da atividade [atendo p6s consulta 1].

-I :lf""
Figura 10. MFG da atividade [atendo pós consulta 4].

./
pedido

Figura 12. MFG da atividade [atendo pós consulta 6].

Em todos os trabalhospesquisados sobre modelagem de
serviço de saúde foi ressaltado a importância de não
subestimar a modelagem, isto é, modelos bem elaborados
podem auxiliar e economizar no controle e gerenciamento de
serviços de saúde; mas também não superestimar, isto é, a
modelagem não oferece a resposta para todas as questões que
envolvem um controle e gerenciamento efetivo do sistema.

5 OBSERVAÇÕES FINAIS
r

j
'-" e

I orientado
{ sobre a

medicação

verificado ficha

\

i
verificadJrecei!a

Figura 13.MFGda atividade [atendo pós consulta 7].

/
verif(cado'receita

Figura 14. MFG da atividade [atendo pós consulta 8].

verificado ficha
\

verificado.pedido _ ... - _ .-

.....--.-- marcado{ a
: marcar
I exames e

sobre a
medicação

Entretanto ressalta-se que:
• Para construir um modelo, a teoria baseada em Redes de

Petri exige um conhecimento de sistemas dinâmicos a
eventos discretos relativamente menor que outras teorias
(por ex.: Teoria de Filas, Álgebra Min-Máx, Automatos
Finitos, etc. (Cao &Ho, 90)); O que tem facilitado no
desenvolvimento da pesquisa de uma equipe
multidisciplinar.

• A modelagem baseada em Redes de Petri exige um
conhecimento inicial muito menor sobre o pr6prio serviço
. a ser modelado do que por exemplo na Teoria de Filas,
pois a modelagem através do PFS se desenvolve em
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nrveis hierárquicos, isto é, do mais genérico ao mais
detalhado.

• O processo de modelagem e os modelos em estudo
permitem aos profissionais envolvidos uma compreensão
do funcionamento do serviço e a implicação de uma ação
de um setor em outra, o que nem sempre é evidente e
conhecido. .

• Técnicas baseadas em interpretações de redes de Petri
. como a metodologia PFSIMFG permite que o gerente
.local identifique os problemas durante a construção dos
modelos.

• Os modelos têm a propriedade de mostrar (simular) o
fluxo de um certo dia ou hora de interesse para auxilio na
tomada de decisão aos problemas previstos a curto prazo.
Ao contrário de estudos puramente estatísticos onde os
resultados são baseados em médias e desvios padrões, que
para serem confiáveis levam em consideração ocorrências
de um período muito maior de tempo.
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Resumo: As redes de Petri vem surgindo como uma ferramenta
muito importante pois permite ' modelar, simular e analisar .
sistemas caracterizados como paralelos, concorrentes e
assíncronos tais como os sistemas automáticos industriais. Este
trabalho trata da 'utilização das redes de Petri para a modelagem
e análise de controladores seqüenciais tais como os
controladores lógico programáveis (CLPs) , permitindo uma
associação direta do modelo com o CLP controlador do
processo. Desta forma o programador pode explorar as
vantagens da análise matemática para que o programa
desenvolvido para o controlador do processo (CLP) possa ser o
mais correto possível, evitando-se uma perda de tempo e
aumento dos custos de implementação e manutenção de um ·
sistema.

Palavras-chave: intertravamento, rede de Petri, CLP.

Abstract: Petri nets arises as a very important tool to model,
simulate and analyze parallel, concurrent and asynchronous
automatic manufactory systems (AMS). This work lcads lhe
Petri net use to model and analysis sequential controllers like
Programmable Logic ControIler (pLC). Thus lhe designer can
explore lhe matheiDatics analysis advantages to í?e control
prograrn have correctness as possible, avoid system time looses
and increase of implementation and manutation custs.

Keywords: intelock,Petri Net, PLC.

1 -INTRODUÇÃO

A evolução tecnológica e as exigências cada vez mais
complexas dos sistemas de controle, tais como segurança e
qualidade, fez com que a antiga aplicação através de relés
eletromagnéticos, evoluísse para controladores baseados na
tecnologia de computadores.

Em termos dos equipamentos que compõe o chão de
fábrica, o controle atua nas máquinas automáticas CNC .
(Comando Numérico Computadorizado), evitando "deadlocks",
.ncronizando atividades paralelas, administrando o
scalonamento das peças e operações, e armazenando dados
-itemos/extem os que auxiliem a tomada de decisões.
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o controle de uma máquina CNC podem ser dividido
em dois sistemas, (MOREAUX & DECOTIGNIE, 1991)
(MORNlNGSTAR, 1993): o Comando Numérico
.Computadorizado (CNC) e o Controlador Lógico Programãvel
(CLP). O CNC trata do posicionamento, velocidade dos eixos e
da interface com o operador, enquanto que o CLP trata do
controle dos intertravamentos da máquina.

O CLP tomou-se parte integrante de sistemas de
controle industriais devido a sua estrutura rígida e alta
capacidade de processamento (TAHOLAKIAN & HALES,
1997). Possuem diversas características que justificam seu uso
difundido no controle industrial (TROY & McQUEEN, 1996):

- Alto Nível de confiabilidade: tipicamente 24 horas
de operação por dia; .

- Alta velocidade de varredura .para controle de
processo em tempo-real ; .

- Grande número de pontos de entrada/saída para os
estados e sinais de controle;.

- Manutenção de software a nível de chão de fábrica;
- Flexibilidade para modificar o software durante a

operação de fábrica, por exemplo, substituir itens da planta ou
fazer consertos de emergência.

O diagrama Ladder, desenvolvido em 1969, é a
linguagem predominante para se programar CLPs (GAYMAN,
1988) (OTTER, 1988). A linguagem Ladder é expressa
tipicamente na forma gráfica e assemelha-se a diagramas de
lógica elétrica, utilizados por eletricistas para circuitos de relés
eletro-mecânicos, Os componentes .primários de um programa
de lógica Ladder são os contatos, que representam os de
entrada no CLP e as bobinas, que representam sinais de
controle de saída do CLP

Uma dificuldade encontrada com a evolução dos
sistemas de controle 'foi que a estrutura de implantação da
lógica de controle, normalmente apresentada de maneira
simples para serem implementadas por técnicos, passou a ser
ineficiente para a programação de máquinas CNC complexas
(vários eixos, sistema de troca de ferramentas, de
alimentação e extração de peças, etc.) e sistemas automãticos,
tais como os Sistemas Flexíveis de Manufatura.

Desta forma, o uso das redes de'Petri na taxonomia de
controladores programáveis, será adotado com o objetivo de se
obter um modelo do sistema baseado em uma ferramenta com
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As transições representam -as ações . .Elas são
constituídas de uma lógica funcional a partir da álgebra
Booleana, que analisam os lugares de entrada e realizam

passo onde são respeitados os elementos de controle de um
CLP, chamadode passo de controle e o passo onde a seqüência
de funcionamento do sistema é detalhada para que sejam
procedidas as análises das propriedades comportamentais das
redes de Petri e as medidas de desempenho do sistema,
chamado de passo de funcionamento.

dd I

- Passo de Controle
No passo de controle são utilizadas as redes de Petri

ordinárias onde todos os elementos que irão representar os
intertravamentos do sistema são identificados através de
atributos especificos para um programa de conversão
adequado.

Este modelo será o utilizado para a conversão do
modelo de controle para uma linguagem de controle de
intertravamentos CLP. Os lugares representados pelos
sensores, chaves fim de curso , etc., atuam diretamente nas
transições para realizar uma ação, sem se preocupar com os
deadlocks que poderão acontecer na fase de funcionamento do
sistema.

Na associações das redes de Petri com os
componentes da linguagem CLP temos os lugares
representando um estado do sistema que pode corresponder,
em termos de controle, a um sinal de entrada externo
(característico de entradas externas de CLP) ou flags de
sinalização interna. Sinais de entrada externo podem ser
associados a flags internos , os quais poderão ser ou não
utilizados para compor outros intertravamentos.

Os sinais de entrada e dos flags são representados
individualmente por um lugar, tanto -na sua forma não negada ,
quando negada; isto é, as vezes é interessante se trabalhar com
a ausência de sinal, condição de segurança, nas entradas do
CLP e sua forma negada pode então ser representada possuindo
label de identificação diferente. No lugar negado, a marca é
colocada indicando que o sinal de entrada está .desativado. Sua
identificação é dada através do símbolo "_".

A capacidade de cada um destes lugares é
especificada de acordo com a sua função na representação do
elementos do CLP. Estes atributos podem ser descritos
utilizando o formato de identificação dos lugares descrito na
tabela 1.

T b I 1 da e a - escríção os ugares e as transições.
Pj(v;z)
y I x.x entrada externa;

F x.x flag interno;
IBx byte de entrada externa
IWx word de entrada externa
FBx byte de flags
FWx word de flazs

Z Número atual de marcas do lugar
t;(y;z)
y = Q x.x aciona a saída externa; elou

S Q x.x seta a saída externa; e/ou
R Q x.x reseta a saída externa;
C x contador;
CMPx comparador;
Tx temporizador;
- sem nenhum canal . -

Z Tempo utilizado na análise de
desempenho

capacidade de analise matemática. Através da análise de suas
características (Iimitabilidade, deadlocks , etc. ), as redes de
Petri fornecerão condições para simular e validar o projeto dos
intertravamentos. -

Os 'deadlocks acontecem quando processos
simultâneos encontram-se travados de tal modo que eles não
possamser completados (D'SOUZA & KHATOR, 1994). A1.1
análise de deadlocks nos modelos de redes de Petri serál.2
realizada através do tratamento off-line do programa CLP para
que este possa ser implementado minimizando o menor número-
de erros possíveis, evitando-se a perda de tempo e custos
adicionais (VISWANADHAM, NARAHARI & JüHNSON,
1990).

Este _trabalho visa fornecer uma contribuição no
sentido de associar as redes de Petri com os componentes de
programação CLP (lógicas E e OU, contadores, temporizadores
e comparadores) para que com a modelagem do controle dos
intertravamentos, os custos de implementação e manutenção de
um sistema automático possam ser minimizados.

2 - A METODOLOGIA DE ASSOCIAÇÃO DOS
MODELOS DE REDES DE PETRI COM A
LINGUAGEM DE PROGRAMAÇÃO CLP

A associação de modelos em redes de Petri com a
linguagem de programação CLP visa a modelagem de sitemas
automáticos baseados em CLPs, isto é, a representação de um
sistema a ser automatizado descrito na forma gráfica , em uma
representação de fácil entendimento entre as várias partes
envolvidas no projeto, 'facilitando sua especificação e alteração .

O projetista passa a modelar o sistema de forma que a
abstração das redes de Petri fiquem restritas aos elementos de
um CLP, necessários para a execução de um automatismo , isto
é, são utilizados conjuntos de lugares e transições para
representarem não só as lógicas booleanas básicas como E ou
OU, mas também elementos como temporizadores, contadores
e comparadores. Estes elementos são determinados utilizando
os lugares e as transições individuais ou através de
agrupamentos.

A utilização da rede de Petri lugar transição, permite
uma abstração maior em relação as redes condição evento,
bastante usadas para a representação do controle dos
intertravamentos em termos de lógica booleana, permitindo ao
projetista uma maior facilidade na utilização de um -número
maior de recursos das linguagens de CLP (lEC 1131-3), tais
como temporizadores, contadores e comparadores, que não
eram explicitamente representados formalmente.

Estes elementos do CLP são introduzidos sem a
descaracterização da definição das redes de Petri. As
características como temporização, sensores de entrada e
atuadores de saída deverão ser integrados dentro do modelo na
forma de atributos. Tais atributos serão reconhecidos na
transformação para a linguagem de programação CLP e na
simulação e análise dos modelos.

Na análise das características comportamentais da
rede de Petri, temos que o modelo construído para o sistema
deve ser livre de deadlocks (live), os conflitos são dirigidos
pelo projetista, e se o sistema for compostopor apenas lógicas
E e OU (sem os elementos: contador, . comparador e
temporizador) é limitado a 1 token para os lugares (k=l, (safe).

Desta forma para que o modelo do sistema seja
adequado para a sua conversão a uma linguagem de
programação CLP e as análises de características _
comportamentais sejam utilizadas, a modelagem de sistemas
automáticos envolve a elaboração de dois passos principais, o
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atuações no sistema da mesma forma que os comandos de
saídas de um CLP. As transições podem também fazer parte de
.elementos como contadores, temporizadore ou comparadores.
O seu formato é representado na tabela I.

Uma saída do CLP, tais como atuadores,
sinalizadores, etc., não pode ser utilizada como um lugar de
entrada de uma transição e um lugar de entrada, como sensores,
botões, etc., não pode ser utilizado como uma saída de uma
transição, isto é, o subconjunto de lugares de entrada de uma
transição não podem conter lugares que'representem uma saída
externa e o subconjunto de lugares de saída de uma transição
não pode conter lugares que representem entradas externas.

A partir dos elementos descritos nas Tabela 2 são
modelados os programas de controle de intertravamentos das
máquinas CNC e automatismos. A conversão destes elementos
é realizada para as linguagens baseadas em CLP normalizadas
(IEC, 1992).

A Figura I mostra as tabelas de descrição dos lugares
relacionadas comos elementos descritos na tabela 2.

2.2 - Metodologia para a elaboração do passo de
controle

A partir dos elementos básicos de modelagem
apresentados anteriormente, o usuário poderá modelar o
intertravamento de máquinas e sistemas de manufatura
utilizando redes de Petri. Esta modelagem contará com
atributos que particularizarão o modelo visando sua conversão
em termos de intertravamentos para uma linguagemCLP.

Na modelagem de um sistema automático, o primeiro
passo é a verificação das entradas e saídas necessárias, além da
enumeração dos eventos discretos a serem executados pelo
sistema.

Posteriormente, elabora-se através do uso das redes de
Petri o modelo de controle, onde as entradas, os flags e as
transições descrevem cada íntertravamento individualmente
(consideremos um intertravamento um bloco do sistema que
possui uma lógica booleana a qual permíte o acionamento de
limasaída ouflag do sistema).

Do modo como foi 'especificada a representação dos
elementos em redes de PeITi, a conversão do modelo pode ser
direta para uma linguagem CLP padrão. Na conversão todas as
transições são analisadas dentro de um ciclo do CLP, de forma
que as condições consideradas na marcação inicial em eada
ciclo para o disparo das transições serão analisadas. Isto é,não
há alterações das' condições externas durante o processamento
daquele ciclo do modelo.

A modelagem dos intertravamentos na .forma gráfica
permitira além de uma facilidade visual do sistema, anão
repetição de lugares, evitando a redundância (repetição) na
programação dos blocos' e as interferências de sinais nos
intertravamentos as quais resultam em funcionamento falho e
até a parada do sistema.

2.3 - Passo de funcionaménto
No passo de funcionamento é simulada a seqüência de

funcionamento da máquina ou sistema, onde os lugares de
entrada poderão receber marcas, isto é, estes lugares poderão
fazer parte do subconjunto de lugares de ' saída ' de uma
transição. Fazendo com que o sistema possa dar
prosseguimento a sua seqüência'de funcionamento.

Neste modelo arcos, lugares ·e transições são
incorporados no modelo de controle para que o sistema possa
funcionar de acordo com as características comportamentais
das redes de Petri. Para que deste modo as análises de
funcionamento possam ser executadas.
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A principal características comportamental das redes
de Petri analisada é a ausência ou não de deadlocks (liveness).
De forma que os conflitos são dirigidos pelo projetista. Outras
características importantes analisadas são a reversibilidade e a
limítabilidade do sistema (boundedness), caracterizando o
sistema como de recuperação automática e sem estouros
(overflow)respectivamente.

2.4 - Metodologia para a elaboração do modelo no
passo de funcionamento

No passo de funcionamento serão analisadas as
seqüências de funcionamento do modelo. Estas seqüências
deverão ser elaboradas para a operação normal do sistema tanto
quanto para operações adversas, de acordo com perguntas do
tipo "e se..",

Estas seqüências podem ser geradas automaticamente
através de um software de analise da árvore de a1cançabiJidade
de um modelo editado em redes de Petri ou por inspeção do
funcionamento e algumas situações críticas desejáveis para
serem verificadas.

3 - EXEMPLO DE MODELAGEM DO CONTROLE DE
UMA MÁQUINA

Será utilizado um exemplo para ilustrar as funções de
intertravamento usadas e o seu processo de conversão para
linguagem CLP.

Considere uma puncionadeira semi-automática, que se
compõe de uma mesa fixa para receber a peça colocada pelo
operador e um punção em posição.de repouso alto. Quando o
operador liga, o punção desce, permanece na posição baixa
durante 5 segundos e depois sobe, voltando ao início. Esta
operação se repete p ór 10 vezes. O motor deve ser acionado
para baixo e depois revertido para cima, existe ainda um botão
de desliga (emergência) que pode interromper o processo em
qualquer situação.

Os sinais necessários para esta simples automação
podem ser descritos abaixo, juntamente com o relacionamento
com as redes de Petri, para a descrição do intertravamento.

Entradas10.0 Botão de liga
. 10.1 Botão de desliga
10.2 Sensor baixo
10.3 Sensor alto

Saídas QO.O Contatar do motor baixo
QO.I Contatar do motor cima

F1ags: FO.O Sistema desligado
FO.I Sistema ligado
FO.2 Início de ciclo
FO.3 Motor ligado para baixo
FOA Motor ligado para cima
FO.5 Reset do temporizador
FO.6 Tempo atingido
FI.O Contagem contador CI
Fl.I Set do contador CI
F1.2 Reset do contador CI
F1.3 Contagem atingida

Temporizadores: TI Espera por 5 segundos
Contadores: CI Contagem de 10 vezes

A Figura 2 mostra a implementação do modelo em
redes de Petri. Pode-se notar na Figura 2 que um loop é
determinado no sistema para designar o ciclo da máquina. As
transições t4, t9 e tIO, representam a seqüência principal do
programa, onde estão alocados os estados (lugares) e as ações
(transições). Alguns estados representam as entradas do
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sistema (botões e sensores), e nas ações, estão localizadas as
saídas do sistema (acionamento do motor).

A figura 3 mostra o programa CLP gerado a partir da
modelagem do sistema em redes de Petri utilizando a
linguagem Ladder e as transições correspondentes ao modelo.

4 - CONCLUSÕES

A utilização de um modelo de intertravamento para .
sistemas e máquinas em Redes de Petri toma mais claro para as
pessoas envolvidas no projeto a definição dos seus
componentes, sua implementação e posterior.manutenção.

A análise prévia do programa de controle de um
sistema de eventos discretos através das propriedades das redes
de Petri, podem proporcionar um programa de control e o mais
correto possível evitando-se perda de tempo e evitando gastos
desnecessários na partida ("start-up") da máquina ou planta.

A geração de uma documentação na forma gráfica
fornece condições para que alterações posteriores possam ser
realizadas com rapidez e segurança, evitando paradas
desnecessárias na produção.

Desta forma, a associação de redes de Petri com o
controlador programável (CLP) fornece uma boa alternativa
para o projeto de controladores seqüenciais e sistemas de
manufatura discreta complexos.
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(b)

(a)

descríeão
Pe Habilita o temporizador
Pd Desabilita o temporizador
Pen Temporizador habilitado
Dbs Libera o temporizador pl inicio
Pcr Carrega valor de temporização
Pev Temporizador ativado
IPevn Complementar do temporizador
IDbl . Habilita o temporizador
!PI Carga do valor de temporização
I Dln Complementar do valorde tempo
Prt Reinicio do temporizador
P", Reset do temporizador
Prls Aux. desabilita o temporizador
Dbd Habilita após desligamento
ohs · Habilita á saída no início

descrição
Peu Contagem up
Ped Contagem down
Pa Reg. de contagem
Pm2 Registrador nezado de contagem
Phc Habilita o contador
P", Reset do contador

. Prt Reinício do contador
Pn:2 Reg. de comparaçào aux .
Po Acionamento
On:l ReJ:( . de comparação aux,
Prl Reg. de comparação
Prol ReJ:(. negado de comparação

Zeramento do valor de comparação
Ps Habilita o contador
!Ohs Habilita o set de CV .
IPlh Habilita a carga do valor CV
IPcv Valor de .comnaracão CV
!Pln Valor de carga de CV negado
'PI Valor de carga de CV

(c)
Figura I - Tabelas de descrição do comparador (a), do temporizador (b) e do contador (c) .
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não atingido
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Figura 2 - Modelo de uma puncionadeira em Redes de Petri. Figura 3 - O intertravamento do sistema em linguagem
LADDER
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CONTROl AlGORITHM FOR DISCRETE - EVENT SYSTEMS
USING STRUCTURAL BOOlEAN VARIABlES

Stanislav Tairov
Mechanical Engineering Department - Exact Science andTechnology Center

University of Caxias do Sul, C.P.1352, Caxias do Sul - RS - Brazil
e-niail:vtairov@ucs.tche.br

From lhe point of view of lhe theory of lhe finite automaton,
manufacturing systems have memory elements, which are
distributed on lhe ' Object of ControI. Such manufacturing
systems can be named as Distributed Memory Systems (DMS)
(Zakharov, 1975). It is possible to consider lhe Elements of
Distributed Memory (EDM) as lhe OC states. The structure of
CB with discrete transducers and drivers of EDM in lhe OC
i.e., with large number of binary structural variables of inputs

r2, ... ,:q}, x2' ... ,xm } and outputs Y={Yl' Y2' ...
,Yn} IS shown m FIgure 1. How can a reliable control algorithm
be created using the peculiarities of DMS? This is lhe subject
of lhe paper.

drivers

transducers

Elementsof
Distributed
Memory
(EDM)

I
I
I
I
I
I
I
I

I IL J

I
I
I
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Abstract: The purpose of this work is to .develop control
algorithm for Discrete-Event Systerns that may be represented .
as fmite strings of logic combinations of input-output structural
variables. The method of logic implications is applied to
transformo lhe verbal descriptions of interaction between
Control Block and Object of Control into the form of Mealy
machine. It is important to reduce lhe quantity of lhe automaton
states from lhe point of view of noise immunity of future
control programo This method alIows to elíminate lhe
contradictions of lhe initial description and to reduce lhe
quantity of automaton states due to increasing quantity of
insignificant input structural variables in transition functions. It
became possible due to more complete use .of information .on
Distributed Memory in lhe Object of Controi. Concrete
example of this method 's application for Automatic Storage
and Retrieval System of CIM was considered in thís paper.

Keywords: Discrete-Event Systems, Distributed Memory
System, Finite Automaton, Logic Implication.

Resumo: O objetivo deste trabalho é desenvolver uma
ferramenta para geração de algoritmos de controle a partir da
descrição de processos automatizados através de transdutores e
atuadores binários. Para 'exemplificar é mostrado de como
aplicar as regras do método de implicações lógicas para
desenvolver o algoritmo de controle conforme a máquina de
Mealy com a confiabilidade das informações aumentada . .

Palavras Chave: Objeto e Bloco de Controle - Sistemas com
Memória Distribuída - Autômato Finito - Implicaç ão LÓgica

1 INTRODUCTION
Discrete-event systems (DES) are useful in modeling certain
aspects of lhe manufacturing systems. DES is a dynarnic system
in which state changes occur at discrete points in time in
rcsponse to the occurrence of certain isolated events . Various
theoretical problems of control (Brave & Heymann, 1993),
supervision (Ramadge & Wonham, 1987, Ushio, 1993) and
fault diagnosis (Chen & Provan, 1997) were developed in DES
by fmite automaton models.

It is known that two interactive blocks may represent discrete
control systems: Control Block (CB) and Object of Control
(OC). One of lhe peculiarities of industrial control osystems is
connected with 'lhe structure of OCo OC in manufacturing
industries consists of some discrete components, which keep its
state at rest and change it under control signals from CB, such
as various manipulators, dampers, valves, sensor switehes, etc. .

Figure 1 Structure of the díscrete control system with EDM

2 LOGIC IMPLlCATION METHOD FOR
FINITE AUTOMATONS

It is very common to use sequence diagrams in manufacturing
systems. These diagrams reflect lhe sequence changes of lhe
input-output states of DMS in lhe corresponding time for
di.ffererit operation regimes R. On lhe other hand, verbal
description of lhe interaction between CB and OC can be
described in mathematical logic form using sentential
connectives of lhe statement calculus: and, or, not, if...then
(implies) (Sto11, 1974). Based on logic inference theory, it is
possible to describe the initial control algorithm for OC with
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the Distributed Memory as series of arguments (Zakharov, easier to maintaín their stability, to proteet and reeover these
1975): states.

• structural variables o X, Y, which depend on the
construction of industrial systems, cannot be coded free,

Control Blocks of DMS, from lhe point of view of lhe model of
finite automaton, have lhe folIowing peeuliarities:

• strings of input and output states are limited; i.e., lhe
binary structural variables have much less admissible
combinations than are possible,

where the premise <J' is any logic function (or, and, not) of the
structural variables of X. the conclusion '" is any logic function
(and, not) of the structural variables of Y, "I" is the symbol of
logical consequence.

V i,j E t7J<J'i,j :::; A XI ,X2,...,Xvov. I. }
'. /

The proposed method is based on analysis of contradictions of
initial strings in pairs in accordance with the following role
(Tairov, 1980):
- two arguments i andj in form (1) are contradictory if

<J'i n<J' j ;t 0} ,o
(3)"'i ;t '" j

where <J'i and lfJ.j are the input abbreviated conjunctions of X, 'I'i
and lf/jare the output complete conjlinctions ofY.
The elimination of contradictions of the initial description is
performed via the predominant complementation of lhe
antecedents in (1) by insignificant input variables. If
impossible, lhe new state is added to automaton description (2).

Let us consider application of this method for design of control
algorithm in finite automaton form for Automatic Storage and
Retrieval

(1)<J' I "',

The description (1) can be read as "the statement <J' is true only
if the statemcnt '" is true". That is, the initial algorithm of CB
operation may be represented as strings of conditional
sentences, when the antecedents are logic functions of .input
variables of X and the consequents are logic functions of output
variables ofY.

• few variables change their state at lhe same time.

Based on these peculiarities, initial string of conditional
sentences (I) contains only eventual significant variables, i.e.,
varlables which change their states. The symbol instead
of "I", can be used for conjunctions of input-output variables in
(1), if the logic expression q;(xJ. x2' .... xm)-7l{1(YJ. Y2' .•. •Y,.J
is a tautology; (symbol "-7" means the logic operation of
implication) .

It results in simple initial logic description of operation
algorithm. However, the initial description of lhe control
algorithm, as finite strings of logic combinations of input-
output structural variables, which was verbalIy described by lhe
system designer, is usualIy incomplete and contradictory. The
problem is to synthesize the complete consistent control
algorithm, which wi1l tak:e into account peculiarities of the
considered manufacturing systems.

In (Zakharov, 1975) was shown.that it is possible to describe o

the control algorithm as lhe fínite automaton when transition
and output function s (Mealy machine) can be represented in
consequent form (1). This work proposes a regular method for
transforming the initial input-output string into automaton
algorithm in the folIowing form:

.f;(xj>xz,. ...x[ ) A A{yl A yz A ... A Yn )i' (2)

where 1("11 1("1'are abstract states of desired automaton, iE {J.N}
is the number of integrated functions, N is the quantity of
transitions, k is lhe quantity of the input variables, which form
lhe logic functionf; (or, and, not) , í E m is the quantity
of input structural variables, n is the quantity of output
structural variables, Y is eitherY or Y.
In general , Control Blocks of manufacturing systems are
implemented by software. However, it is important to reduce
the quantity of automaton states from lhe point of view of noise
immunity. In other words, the less lhe quantity of the .states, lhe

3 CONTROl AlGORITHM fOR
AUTOMATIC STORAGE AND
RETRIEVAl SYSTEM

3.1 Storage and Retrieval System
Diagram

Automatic Storage and Retrieval System diagram is represented
in Figure 2 and consists ofthe folIowing elements:

Transducers (switches) - structural inputs for lhe CB:
x l :::; 1 - button on the control panel "Load the part" ,
x2 :::; 1 - indicates that lhe empty pallet is fixed on the conveyer,
x3 :::; O- means that no part must be transported,
x4 :::; 1 - manipulator is in upper position,
rs> 1 - circular storage is stopped and fixed,
X6 :::; 1 - correspondent part of the x3 type is in loading line
x7:::; 1 - manipulator is in lower position.

Drivers (solenoids) - structural outputs for the CB:
Y1 :::; 1 - manipulator rises with lhe part,
Y2 :::; 1 - manipulator falIs, o

Y3:::; 1 - part is moved to lhe palIet and fixed,
Y4:::; 1 - circular storage turns rapidly,
Ys:::; I - storage is released from lhe fixed position and turns

slowly until fixed in lhe next position.

570



400 SBAI • Simpósio Brasileiro de Automação Inteligente, SãoPaulo,SP, 08-10de Setembrode 1999

Control
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? conveyer

Figure 2 Automatic Storage and RetrievaI Diagram

(auxiliary mode to avoid
destruction of the manipulator)

3.2 Description of the control system
operationmodes

Operation mode I:
If, by aoy cause, the manipulator is not fixed in lower position
(x4=0) and the "Load the pare' mode was not started (Xi=O ),
tum on the solenoid Y2 and lower lhe manipulator. When lhe
manipulator is lowered (x4=1), the solenoid Y2 must be turned
off, This verbal description corresponds to the following input-
output string that can be represented by the initial implication
system as:

xjx4 1 Y2'
Xjx4 1 Y2

Operation mode 11:
If, by any cause, lhe circular storage is not fixed (x5 =0), tum
on lhe solenoids Y5 and Y2 in .order lo adjust and lo fix the
storage. When the storage is fíxed (x5 =1), tum off the
solenoids Y5 and Y20The corresponding initial system of logic
implications is the following:

XjX5JYiY5' (the auxiliary mode lo keep the
Xjx51 Y2Y5 circular storage ín fíxed state)

Operation modem:
lo AlI solenoids must be turned off in the initial state:

xj IYâ 2Y3Y4Y5 '

2. Tum on the solenoid Y5 to release rotation of the storage,
if the button x, was pressed, the part type is not empty
(xJ=I) and the selected part is not in loading line of
manipulator (xó=O). The solenoid Y2 must be tumed on to
keep manipulator in lower position:

Xj X3XÕ'Y2Y5'
3. Mode1I1must be continued after releasing button xl> i.e.:

XjX3XÕ ' Y5 o

lower position and the selected part is not in loading line of
manipulator(x6 = O):

x4xõ IY2Y4Y5'
5. When signal of the traosducer X6=1 appears (selected part

is approaching to loading line of manipulator), it is
necessary to tum off the rapid rotation solenoid Y4 and lo
keep turning 00 Y5 to tum the circular storage slowly until
the fixing rod x5 stops it:

xõl Y2Y4 Y5

6. Tum off solenoids Y2 and Y5 after correct fixing of the
storage (x5 =1):

X5' Y2Y5'

7. Tum on the solenoid of manipulator lift Yi. when the
empty pallet is in loading line of manipulator (x2= I) :

x2 lYi'

8. When manipulator with selected part reaches upper
position (x7 =I), it is necessary to tum on the solenoid Y3
to move the part from manipulator and lo fix it on the
pallet, and lo tum off the solenoid Yi . Checkthe empty
state of the loading pallet (X2=1) once more to avoid
mechanical destruction:

X2 X7' YjY3 °
9. After fíxíng of part in the pallet (x2=0), tum off the

solenoid YJ and tum 00 the solenoid Y2 of manipulator
descent:

X2' Y2Y3 '

10. Tum off the descending solenoid Y2' when the manipulator
reaches lower position (X4 = 1):

X4' Y2"

Analysis of this description shows that:

4. It is necessary to tum on solenoids Y4 and Y5 and to keep
turning on lhe solenoid Y2, if the manipulator is in the

• Input-output strings of structural variables X, Y are used
directly in the logic forro (I) for inítial description of the

571



40. SElAI- SimpósioBrasileirode Automação Inteligente, SãoPaulo,SP, 08-10de Setembrode 1999

operation modes, which proceed from the : sequence The following steps must do elimination of contradictions of
diagrams of this manufacturing system. the initial description:

• The antecedents and the consequ énts of logic implications
were synthesizes by abbreviated conjunctions of variables
ofX and Y. That is, the conjunctionson the left and right
sides of the implications do not contain all structural
variables from X and Y. but these conjunctions form the
logic intervals of the input-output states only from eventual
significant structural variables .

• The initial system of logic implicatíons, which was
obtained from the verbal descript ion of operation modes,
does not belong to the finite automaton class. That is, this
initial description is incomplete and contradictory.

3.3 Control algorithm development

I. Complete the right sides of the initial logic implications with
all structural variables of Y obtaining detenninate output states :

lf/i =1\(Y1.···.Y5)i'

2. Test contradiction between implications i andj using (3).

3. Complete abbreviated conjunctions in antecedents with
insignificant relevant input variables of X, based on detailed
analysis of the operation modes and test contradiction
according to the role (3).

4. li impossible to eliminate contradictions by insignificant
variables ofX. the new abstract state I(p is added to !ME of CB.

AlI steps of this technique are represented in Table I.

Table 1 - Control Algorithm Development Technique
M N° iof Logic intervals of input Constituents of Abstract Implications i j.{x1,.·.,X7J . i set of Abstract
Q impli- states output states output andj are elimination of states of
d cation qJi =I\X1'· ··.Xv. •Vi E {l:7} v.=I\(Y1"'" Y5)i states Â.r contradictory contradictions for.i line CB I(Jl

e v, •

1 X1(x4)(xS) Y1Y2Y3yá5 Â() 1 and 11 11. x4 Initial state
1 and 13 13.xs /Co

2 X1 X3X6 Y/Y2Y3 Y4Y5 À] 2 and 10 10. x] /Co
m 3 x /x3x6 (xs) Y/ Y2Y3Y4Y5 À] 3 and 1 1.0 New state
o 3 and4 4.xS I(]

d 4 X4 x6( x5) Y/Y 2Y3Y4Y5 ít:z 4and3 3. x5 /(1

e 5 x6( x5) Y1Y2Y3Y4Y5 ').] 5 and6 6, X5 I(]

6 xsCx6) Y/Y2 Y3Y4Y5 Â() 6 and 3 3,x6 I(]

6and5
m 7 xi x6){xS){ x7 ) Y/ Y2Y3Y4Y5 À3 7 and3 3, x6

7 and5 s. »,
7 and6 6.0 New state
7 and 8 7. s, 1(2

8 xr7 Y/Y2Y3Y4Y5 À4 8 and 7 7. x7 1(2

9 x2 Y/Y2Y3 yá5 Às - - 1(2

10 x4(x/)( x5) yâ2Y3Y4Y5 Â() 10 and 2 2. x/ /Co
10 and 13

m 11 x1x,j(xs) Y1YiY3Y4Y5 Às 11 and 1 11. X4 /Co
o 11 and 13 13. Xs
d 11 and 14 14.x4
e
I 12 x/x4( x5) Y1Y2Y3Y4Y5 Â() 12 and 13 13xs /Co
m 13 X1 X5 Y/Y2Y3Y4Y5 À] 13 and 1 1, 10. 11, 12: x5 /Co
.0 13 and 10
d 13and 11
e 13 and 12
II 14 x/xS(x4) Y1Y2Y3Y4Y5 Â() 14 and 11 11. x4 /Co
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Transition graph for lhe automaton algorilhm with lhe three lhe five abstract outputs Â." tE {l:5}. Abstract outputs
obtained abstract states K:J1. (j1. = 1,2,3) is shown in Fig. 3. It is a correspond to the complete conjunctions of output structural
Mealy machine graph. Directed edges of state transitions and variables Y fYI'Y2'Y3 , .. .,Y5 } . The Figure 3graph
output functions are marked by abbreviated conjunctions of represents completely lhe operating algorithm of lhe Automatic
input structural variables of lhe set X ={xl :X2"":X7} and by Storage and Retrieval System CB.

X}X5!Â}

Figure 3 Mealy machine graph as control algorithm for automatic storage.

4 CONCLUSION
Deposited Manuscripts N°1830-80 of VINITI. VINITI ,
Moscow, Russia (in Russian).

This work represents a method for development of reliable
control algorithms for automatic systems wilh discrete
transducers and drivers in Mealy machine form. This melhod
permits to use information on Distributed Memory in Control
Object of manufacturing system and to reduce lhe quantity of
automaton states by increasing quantity of insignificant 'input
structural variables in transition functions. Such approach
facilitates lhe design of reliable control software with fault
diagnosis.

Ushio T. (Jan 1993). ANecessary and Sufficient Condition for
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Resumo A exigência do mercado demanda sistemas produtivos
com elevado mix de produtos resultando em elevada
flexibilidade operacional, onde técnicas baseadas em redes de
Petri são utilizadas para a modelagem e planejamento dos
processos e do controle. As técnicas atuais baseadas em redes
de Petri, apesar de serem muito eficientes em suas aplicações,
são abordagens funcionais e prestigiam as operações e
atividades realizadas pelo sistema. A limitação da abordagem
funcional está relacionada à representação dos recursos físicos ,
tomando complic ada a interpretação de como estes recursos se
relacionam. Com a finalidade de melhorar o processo de
modelagem, é desenvolvida uma técnica baseada no
relacionamento entre os recursos físicos, pretendendo, com
isto, aumentar a expressividade gráfica de representação,
facilitar o desenvolvimento e a interpretação de modelos,
associar facilmente elementos do modelo com entidades físicas
do mundo real e, devido ao formalismo matemático das redes
de Petri, permitir a realização de análises quantitativas.

Palavras Chaves: Sistemas a Eventos Discretos, automação,
redes de Petri, modelagem, sistemas de manufatura, processo
de fabricação.

1 INTRODUÇÃO
Até o final dos anos setenta [Palomino, 95] a automação fabril
desenvolveu-se basicamente através de linhas de produção do
tipo flow-shop (ou produção em massa) tendo sido um dos
fatores principais de geração de riquezas nos países altamente
industrializados.

o advento do computador nos anos quarenta, acompanhado por
uma rápida evolução do mercado, com clientes (público
consumidor) cada vez mais exigentes , possibilitou o
surgimento de sistemas de manufatura altamente automatizados
e flexíveis , com a capacidade de tratar uma variedade de
produtos de volume médio e admitir rápidas alterações no
processo, alcançando alta produtividade sem perder a qualidade
dos produtos.

Sistemas produtivos caracterizados pela elevada variedade de
produtos podem ser tratados como Sistemas Dinâmicos a
Eventos Discretos (DEDS - Discrete Event Dinamic Systems),
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onde a evolução dos sistemas no tempo depende de interações
complexas dos vários eventos discretos.

Os DEDS apresentam as seguintes entidades: estado e evento.
Apresença de "rupturas" representa a seqüência de estados e a
duração de cada segmento representa o tempo de realização de
cada estado.

As redes de Petri constituem um importante formalismo para a
modelagem de DEDS, especificamente em sistemas que
apresentam componentes agindo concorrentemente, assim
como os sistemas de manufatura, onde máquin as, pallets,
ferramentas e unidades de controle podem operar em paralelo.

Algumas das principais técnicas baseadas em redes de Petri, tal
como as técnicas I metodologias MFG [Miyagi, 96] [Santos
Filho, 93][Sanfos Filho, 98], E-MFG [Santos Filho, 93][Sanfos
Filho, 98], PFSIMFG [Miyagi, 96][Santos Filho, 93] [Santos
Filho, 98] e o método de Porto [porto, 90] [Inamasu, 95],
possuem uma abordagem funcional para a modelagem de
sistemas de manufatura.

Na abordagem funcional são modeladas as operações e
atividades realizadas nos sistemas produtivos, onde os recursos
são compartilhados e alocados para as diversas atividades. Esta
filosofia de modelagem mostra-se muito eficiente para o
projeto e especificação do controle, mas não permite uma
completa caracterização dos relacionamentos entre os diversos
componentes do sistema de manufatura.

Esta limitação encontrada na abordagem funcional é o
motivador para o desenvolvimento de urna técnica de
modelagem baseada no 'relacionamento entre os recursos
físicos do sistema de 'manufatura e em sua integração com o
processo de fabricação.

2 FILOSOFIA DE MODELAGEM
PROPOSTA

Este trabalho propõem uma filosofia que tem corno
característica fundamental a modelagem partindo dos
componentes físicos do sistema de manufatura interconectados
pelo seu respectivo fluxo de materiais e.. 'por outro lado, o
modelo que define o processo de fabricação de cada produto



,....

3.1 Introdução
Com as caracterizações apresentadas para a concepção do
método, como se quer reduzir os modelos, os grafos utilizados
no método deverão possuir uma teoria mais complexa e para o
caso em questão, uma teoria inspirada .em redes com fluxo de
marcas individuais (coloridas), onde as características da marca
evoluem no tempo em função de uma equação de estados (uma
rede).

3 MODELAGEMDO SISTEMA DE
MANUFATURA

Figura 3 - Modelo para o sistema de manufatura acima.

Com o modelo da Figura 3 pode-se, perfeitamente associar os
elementos da Figura 2.

Há, ainda, uma determinação -do comportamento do grafo a
partir desta evolução de estados das marcas, assim, há
elementos constituintes da equação de estados da marca que se
ralacionam com elementos do grafo. Na filosofia de
modelagem proposta neste trabalho, pretende-se que o grafo de
ordem superior seja um modelo do relacionamento entre os
elementos físicos do sistema de manufatura e a "equação de
estados" da marca, que também é uma rede e pode ser
representada por um grafo é o modelo do processo de
fabricação de cada peça.

A seguir, serão apresentados os elementos estruturais da
técnica proposta inspirado nos grafos de redes de Petri
Coloridas e relacionando-os com os componentes dos sistemas
de manufatura, já que o modelo deverá representar o
relacionamento dos recursos do sistema de manufatura.

3.2 Elementos Estruturais
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individualmente que é desenvolvido a partir de urna abordagem Para o sistema de manufatura representado pela Figura 3, o
funcional. Estes dois modelos são, então, integrados e o modelo baseado na teoria proposta será dado pelo modelo de
comportamento do sistema de manufatura pode ser visualizado representação da Figura 4. .
no modelo de relacionamento dos recursos físicos. A Figura I,
abaixo, ilustra esta filosofia.

No modelo do sistema de manufatura os recursos físicos são
modelados por lugares e as peças representadas por marcas,
onde o fluxo de marcas pelos lugares é equivalente ao fluxo de
peças pelo sistema de manufatura.

O modelo dos processos comanda o fluxo de peças pelo
sistema de manufatura, baseada em uma abordagem funcional,
definindo as operações e atividades a serem realizadas em cada
peça.

Figura 1 - Filosofia de modelagem do sistema de
manufatura e do processo de fabricação.

A integração dos dois modelos ocorre a partir de um modelo de
grafos inspirado em redes de Petri Coloridas. As marcas
individuais (peças 40 modelo do sistema de manufatura),
evoluem no tempo em função de uma equação de estados (uma
rede) que é o modelo do processo de fabricação da peça.
Assim, o elemento integrador dos dois modelos são as marcas
individuais (peças) do modelo do sistema de manufatura
(componentes físicos).

É importante salientar que o modelo do processo de fabricação
de cada peça determina a sua dinâmica no modelo do sistema
de manufatura e a mudança de estados no modelo de processos
muda a característica da marca, assim, duas peças idênticas,
que possuem processos idênticos podem possuir uma
caracterização diferente uma vez que podem estar em "estados"
distintos.

A seguir, na Figura 2, .um exemplo de um sistema de
manufatura composto por um buffer (BU), um elemento de
manipulação (MH) e 2 elementos de processamento (MP).

MP·lI Antes de iniciar a apresentação da forma pela qual os sistemas
de manufatura são modelados, há a necessidade de discutir o
grafo utilizado. Assim, abaixo, seguem os elementos estruturais
responsáveis pela técnica (Figura 4).

Figura 2 - Sistema de manufatura composto por 1 BU, 1
MHe2MP
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Re -o Descricão
l'raRljcão m: é responsável pelo Buxo de peças

I (omcas) pelos recursos físicos do sistema (lugares) e é
rePl'eSenlado r barras \'eI1icais.

no caso da técnica proposta, rep:esenta IDD

O recurso físico (má<Pna de processamento, elementode
manipulação, elemento de transporte, etc.) e é
representado genericamentepor IDD circulo,assimCOOD
m representação lU'áficas dasredes de Petri.

0 lugarmm:ado indicandoa JmIIIUnção de UIDl oumm
peças emtmrecurso lisico.
Arcos orieOO!!Ios: mem as relações entre os lugares
(recursos) e as transições e para o caso da técDca em

rep:esenta os "cmrinhos" possíveis para os
flUXllS de materiais.
;\<; JJIU'C8S individuais(representampeças individuais ou

• pollets de peças) e a camcteri:zação desta marca eWJIui
em fimção de mna equação de estados é seu
1JllJcesso de fabricação.

Figura 4 - Elementos estruturais da técnica proposta.
Os elementos estruturais da técnica de modelagem proposta
são, conforme já dito anteriormente, inspirados na teoria de
modelagem a partir de redes de Petri, sendo assim algumas
propriedades das redes de Petri são válidas para o método
proposto:

• P é um conjunto finito de lugares;

• T é um conjunto finito de transições;

o; Lugares e transições fazem parte de conjuntos distintos,
ondePnT=0;

Lugares e transições são interconectadas por arcos
orientados, onde os arcos podem ser orientados de lugares
a transições ou de transições a lugares;

• Um lugar marcado para o método proposto é um recurso
que contém uma peça;

• Uma marca é definida a partir de uma.equação de estados
e, sendo assim, possui regras específicas para alterar os
estados conforme o comportamento da rede;

• Como os estados das marcas são variáveis, as inscrições
dos arcos de entrada e de saída das transições assumem
valores específicos para cada mudança no estado das
marcas.

A política de disparo das marcas, peças no sistema de
manufatura, serão discutidas com maiores detalhes mais
adiante, no entanto, para se ter uma noção, pode-se dizer que
uma peça deverá ser deslocada de um recurso para outro
quando estiver no "momento" desta peça sofrer uma atividade
e quando os recursos estiverem em condições de receber esta
peça. A seguir, serão relacionacionados os elementos .
estruturais do método (lugares e marcas) com elementos de
sistemas de manufatura (recursos e peças).

3.3 Elementos associados aos lugares
Para fins de projeto (modelagem, planejamento e análise),
segundo [Silva et aI. 95], pode-se considerar que sistemas de
manufatura são compostos por duas partes básicas: uma física,
composta por equipamentos de manufatura e um sistema de
controle que pode ser computadorizado.
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Em [Liu et. al., 98] três objetos são 'usados para dar uma
completa descrição de um sistema automático de manufatura:
objeto físico, de informação e de controle. Um objeto físico é
aquele' que possue um correspondente no sistema de mundo
real. Um objeto de informação pode ou não ter um
correspondente tangível no mundo real. Um objeto de controle
/ decisão é um objeto lógico que, em geral, não possui
correspondenteno mundo real.

O "objeto" físico, no método proposto, é o modelo do 'sistema
de manufatura, o modelo do processo traz informações sobre o
processo de fabricação de cada peça individualmente, podendo
ser considerado o objeto de informação, enquanto que para se
ter uma visão sobre .o objeto de controle e de tomada de
decisões há a necessidade de se considerar os dois modelos
interagindo.

Um sistema de manufatura, segundo as premissas adotadas, são
compostos por várias estações de trabalho, unidades para
recebimento e despacho de materiais e os respectivos
elementos de transporte. Os elementos de transporte podem ser
tanto veículos autonômos (AGV's, veículos guiados por
pessoas, etc.) elementos manipuladores (robôs, homens, etc) e
transportadores de materiais e estocadores automáticos de
materiais.

As estações de trabalho são compostos por um ou dois
elementos de processamento, um elemento manipulador ou
carregador (automáticoou manual) e por pelo menos um buffer
(elemento de armazenamento de peças e pallets) para entrada e
saída das peças da estação de trabalho.

.Segundo Jeferry adub [Liu et. al, 98] tem-se que os recursos
físicos podem ser divididos em 4 classes básicas:
manipuladores de materiais (MH - material handler);
processadores de materiais (MP - material processor);
transportadores de materiais (MT - material transporter);
estocadoresde materiais (MS - material storage).

EL DESQUCÁO

MP (MIterial Processor): Estes elementos devem ter a
de (I'OCCSSllI' uma peça COIro indicado 110

IoIàneiamento doorocesso.
MA (Material A<isemNer): São elementos que realizam a
rmntagemde peças I10S sisteIms demanufatura,

MIl (MIterial E1errentos capazes de rmver
peças I palets de um lugar para outro em uma dada
ori -

IGJ <XlI Mf (MIterial A pdocípaí função destas
m'Iquinas é a detransportar peças paravãrias localizações da
fálxíca.

MS (MIterial Stol1lge): O estocador de manteriais é
formado porvários típosde dispositivos de estocagem

DU(Buffer):é fonmdapelosestoques de rmtérias (rimase
pelosrnaga2'ines de entrada de saída dos eqJÍpurentos.O
BUpossui comoprircipalcaracterística a suacapacidOOe de
lll'IIl32l:IlaIo de oecas e oaIets. .

Figura 5 Recursos contidos emsistemas de manufatura.
Neste trabalho, será adotada uma Classificação baseada na de
[Liu et. al., 98] mas com algumas adaptações. Os recursos que
compõem o sistema de manufatura de acordo com o método
proposto é mostrado na Figura 5.



Figura 7 - Processo de fabricação de uma peça em um dado
sistema.
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Os sistemas de manufatura podem ser obtidos a partir da
combinação dos diferentes componentes e da relação entre
estes elementos. É importante destacar que cada equipamento
ou recurso possui características específicas para sua
operacionalização e estas características devem ser
consideradas tanto para a modelagem como para o
comportamento dinâmico do sistema .

Antes de prosseguir é importante salientar que os recursos
fazem parte do conjunto finito de lugares que compõem o
sistema de manufatura, conforme já foi frizado anteriormente.

3.4 Elementos associados as marcas
Os elementos do sistema de manufatura associados às marcas
são dados pela Figura 4-6 abaixo .

EI.. DESCRICÃO

c::J PR (parts): As peças são os elementos que sofrerão as
transformações.

c:() 10(TOO5): Asferramentas são elementos quesão anexados
aos recursos (equiparrentos) para se executar uma
determínada tarefa

D PA (paDets): . As peças (ou ferramentas) podem ser
colocadas empallets(PA),podendo ser deslocados no chão
defábrica. O Danet possuilima determinada capecidade,

PR Part): Aspeças montadas são
por varias peças sirrples que devemser colocadas em uma
determinada seqüência.

Figura 6 Elementos do sistema de manufatura associados a
marca.

A Figura 6 mostra a existência de 4 elementos do sistema de
manufatura que são associados a marca. Estes elementos são as
PR (peças), TO (ferramentas), PA (pallets) e as PRas (peças de
montagem), sendo que podem ser considerados marcas simples
PR e TO e marcas compostas o PA e o PRas'

4 MODELAGEM DO PROCESSO DE
FABRICAÇÃO

O modelo do processo possui a finalidade de manter as
contribuições da modelagem funcional principalmente em
termos de realização de projeto e análise do controle e do
processo de fabricação e, assim, pode-se modelar a função de
estados de cada marca.

A técnica de modelagem do processo de fabricação está
baseada no método proposto por [porto, 90], mas sendo feitas
as alterações relevantes para aplicação da técnica proposta.

O processo de fabricação deve ter dois modelos: sendo que o
primeiro modelo é um modelo básico geral onde só se
consideram as operações que provocam uma mudança no
estado tecnológico da peça e um modelo detalhado que define
todas as atividades que devem ser realizadas no sistema de
manufatura, incluindo aquelas que não provocam a mudança
no estado tecnológico da peça . A Figura 7 abaixo traz um
exemplo (modelo geral) dado pelo método de Porto para um
processo de fabricação.
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A Figura 7 traz a representação de um processo através de seu
modelo geral. Para a utilização deste modelo, de acordo com a
técnica proposta, .há a necessidade de se adicionar os
equipamentos responsáveis pela realização das operações. A
Figura 8, a seguir, traz o modelo com as restrições da técnica
proposta.

Figura 8 - Modelo básico do processo de fabricação com os
requisitos da técnica.

O modelo detalhado conforme mostrado pela Figura 9, abaixo,
traz o processo de fabricação apresentado pela Figura 6 sendo
executado no sistema de manufatura da Figura 2.

Figura 9 - Modelo detalhado do processo de fabricação no
sistema de manufatura proposto.

Assim para a representação do processo de fabricação, cada
lugar, conforme modelo da Figura 9, traz duas informações
importantes , sendo a primeira -referente a atividade (podendo
ser de transporte , armazenamento, processamento, etc.) que a
peça deverá sofrer e a segunda referente ao elemento
responsável pela atividade.

5 DISPAROS
Há, na técnica proposta, uma interação -entre os disparos
ocorridos na rede que representa o sistema de manufatura e na
rede que representa o processo de fabricação. A rede de ordem
mais elevada (do sistema de manufatura) possui uma dinâmica
coordenada pela rede que representa eis processos. Assim, .
haverá para algumas transições o disparo simultâneo no
modelo do sistema de manufatura e no modelo do processo; É
importante destacar que para ocorrer um disparo no sistema de
manufatura, haverá, obrigatoriamente, o disparo simultaneo de
uma transição na rede que representa os processos, de forma
que todas as prés e pós condições dos dois modelos devem ser
atendidas para haver o disparo de uma transição no sistema de
manufatura. .

Como o modelo do processo define atividades e recursos e,
para a realização de uma operação em um determinado recurso
podem ser executadas diversas atividades, só são consideradas,
para os disparos simultâneos com o modelo do sistema de
manufatura, as transições que implicam em uma alocação ou
utilização de um recurso e as transições que impliquem na
liberação de recursos de manipulação ou transporte de
materiais.

Quando um recurso estiver sendo utilizado no modelo do
sistema de manufatura, a marca, que o representa no modelo de
processos, deverá possuir uma restrição indicando alocação ou



40. SBAI- Simpósio Brasileiro de Automação Inteligente, São Paulo, SP, 08·10 de Setembro de 1999

no atributo que indica utilização e havendo esta restrição, a
transição não pode ser disparada no modelo do processo. .....

Figura 13 - Modelo do sistema de manufatrua (peça em
M1)'e dos modelos básicos e detalhados do processo de

fabricação.
MU

Figura 14 - Modelo do sistema de manufatura (peça em
MH) e dos modelos básicos e detalhados do processo de

fabricação .

Figura li -Modelo de atributo <PR2:>.

A transição de saída do lugar onde está a marca, no modelo do
sistema de manufatura, é aquela que for a-transição de entrada
dos recursos que 'serão alocados ou utilizados para realização
da próxima atividade conforme definido pela rede dos
processos.

Quando houver o disparo de uma transição no modelo do
processo alocando um recurso 'e, no modelo' do sistema de
manufatura, não houver arco entre o recurso o recurso que está
sendo alocado e a transição a ser disparada será criado um arco
virtual alocando o recurso para a peça em questão.

6 COMPORTAMENTO DINÂMICO
o comportamento dinâmico pode ser acompanhado através do
sistema de manufatura da Figuras 2 processando a .peça com
seu processo de fabricação colocado pelas Figuras 8 (modelo
básico) e pela Figura 9 (modelo detalhado). As figuras que
seguem representam a evolução da dinâmica do

Figura 12 - Evolução do modelo que representa o atributo
<PR3>;

Figura 10 - Modelo após disparo de TI.

O lugar MP! que representa a máquina MP! está hachurado
pois este equipamento foi alocado para a peça "a". As Figuras
1-1 e 12 trazem as redes de modelo dos processos.
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Figura 17 - Modelo do sistema de manufatura inanufatrua

(peça no BU) e dos modelos básicos e detalhados do
processo de fabricação(f'mal do processo).

Conforme pode-se observar pelos modelos da Figura 15, a peça
já está completamente processada e está no BU (buffer)
aguardando para ser retirada do sistema . É importante salientar
que em um sistema real composto por um grande mix de
produtos, haveria , ainda, a atuação do sistema de "schedulling"
que seria o responsável pela definição do seqüenciamento da
produção. Assim, poderia ser relevante colocar um atributo que
indicasse a peça a ser processada prioritariamente, onde este
atributo variasse em função das necess idades colocadas pelo
sistema de schednlling.

... \

Figura 16 - Modelo do sistema de manufatura (peça em
MIl) e dos modelos básicos e detalhados do processo de

fabricação

7 CONCLUSÕES
A técnica proposta possui como aspectos positivos a melhoria
das várias views quanto ·a concepção dos modelos, clara
associação com entidades físicas do mundo real,
expressividade gráfica de representação, facilidade para .
desenvolvimento e interpretação dos modelos, maior
t1exibilidade para manutenção e alteração dos modelos e maior
capacidade de reaproveitamento (redesign) em outros projetos.
Assim, há uma maior e melhor capacidade para se fazer
análises qualitativas dos modelos c, o formalismo matemático
das redes de Petri Coloridas permite a realização das análises
quantitativas necessárias para avaliar sistemas de manufatura.
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Abs tract. This paper presents a genetic aIgorithm approach to
the correspondence problem in stereo vision. Relevant points
are found using an area- and token-based hybrid method. A
new constraint to the problem, the structural coherence, is
proposed, giving rise to lhe simultaneous correspondence ofN-
points, in order to accelerate the whole processo The genetic
algorithm is used in lhe search process for lhe best
correspondence due to the large number of possibilities. The
methodology has been tested on several images of real life
scenes and good results have been achieved.

Keywords: Correspondence problem; genetic aIgorithm; stereo
vision; vision.

1 INTRODUCTION
The process of fusing two disparate images has been used to
derive 3D and motion information from 2D data (Anadan,
1985; Grewe and Kak, 1994; Lew et aI, 1994; Jones, 1997).
The main problem in this process is to establish the
correspondence between 2 or more intensity images of rough1y
lhe same scene. The correspondence is achieved by matching
features in one image with lhe correspondent features in lhe
other image, thus requiring feature definition and choice of a
matching method.

The problem of corresponding images has been revisited
recently due to the existence of new agile stereo heads with
increased degrees of freedom, These new systems permit
concentration on temporal integration of salient image
information under the active vision paradigm (Jones , 1997).
Much research work has been conducted on lhe
correspondence problem as discussed in Grcwe and Kak
(1994), Anadan (1985), and Jones (1997), but lo date, no
generalized approach has been achieved that cansolve lhe
problem due lo its complexity (Lew et al, 1994). Grewe and
Kak (1994) bring a taxonomy on existing paradigms for lhe
correspondence problem. New paradigms have been tried
including neural networks, learriing strategíes, optimization
techniques as discussed in Jones (1997) , and genetic algorithms
as in Saito and Mori (1995) and Chai and Ma (1998).
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In general , lhe approaches are either area- or token-based, and
many of thein use similarity metrics (such as cross-correlation,
sum of squared differences, etc.) to establish lhe
correspondence, under lhe point compatibility and uniqueness,
and map continuity constraints stated by Marr (1982) .

Area-based approaches require lhe defmition of a window to be
used as a corresponding feature . The window size must be
chosen so that it includes as much image information as
possible. Two disadvantages of these approaches are 1) lhe
sensitiveness to illumination changes and occlusion (partial
blocking of objects with different depths), and 2) lhe choice of
the appropriate size and shape of lhe window to be used.

Token-based approaches require lhe definition of token
elements line comers, line segments, etc. Although they are
less sensitive to occlusion, they require detection and
description phases, which may be time consuming .

In general, the solution to the correspondence problem starts
wíth lhe choice of either a rcference feature (an area or a token)
or a 'set of reference features in one of the images. A number of
features similar to lhe reference features should be found in lhe
other image. However, lhe constraints require a unique
correspondence.

This paper proposes a hybrid point-wise approach to lhe
correspondence problem, based on context (area) and structural
(token) features of a point and its neighborhood. The features
are compared by the use of difference, correlation, and distance
metrics. The resulting measurements are used to establish lhe
correspondence to lhe reference points. In addition, lhe
proposed model considers lhe simultaneous correspondence of
N reference points (matching of polygonal regions or meta"
objects), The simultaneous correspondence defines a new
constraint to lhe problem - lhe structural coherence. Thus, lhe
correspondence takes place if both the constraints stated in
Marr (1982) and lhe new constraint are satisfied. The
polygonal regions are treated as meta-objects because they may
not correspond to real objects in lhe scene. A hybrid approach
to the corrcspondence problem has becn proposed by Lew et al.
(1994) , using points and attributes of a window around the
point for lhe matching processo
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Contextual features are related to the context of a point within
a neighborhood. In lhese regards, any feature of that nature
should include the point and a predefined neighborhood. The
contextual features considered are restricted to the micro area
(dependem upon the defined window size), the macro area
(defined in a window n times bigger than the micro area), and
its gray leveI. These features provide local and global
contextual information of lhe point and its neighbors.

Structural features are binary vectors, defined by the analysis
of the differences of the neighborhood of a point, The
structural features considered are the .vertical and horizontal
lines, the principal and secondary diagonaIs, and the bottom
right, the top right, lhe top left, and the bottom left corners
within the window. The binary vect.ors are constructed by
differences among the pixel and its neighbors , computed
through Adaline neural networks with weight insertion for each
different structure. Figure I shows an example of an Adaline
network configured for extracting the vertical line structure in a
3 x 3-image window. Ali the other binary features are extracted
using similar pre defined networks. Bigger windows require
redefinition of neural network architectures for such structures.

where sign is a vector function implementing lp of Figure I on
each elernent of its vector argument.

Two other structures are extracted as the pattern of differenc es
among the central pixel and its connected neighbors, and the
predominant structure. For the image window g in Figure I, the
pattern of differences is computed as a binary vector given by
the sign of the differences .
D= signi 12-38,11-38,41-38,40-38 ,37-38, I0-38,11-38,10-38) =
=sign( -26, -27, 3, 2, -I, -28, -27, -28 )= (O, 0, 1, 1, 0,0,0, O)

Figure 1 - Adaline network for extracting the vertical line
structure in a 3 x 3-image window (g) .Weights are inserted as
shown.
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Basri and Jacobs, (1997) proposed a method for pose A number of candidate corresponding points are found for each
estímation, that is, determining the transformation that relates a reference point based on some similarity criteria. Feature
model to the image, given a correspondence between some extraction is conducted for both reference and candidate points.
portions of an object model and some portions of an image. Such features are lhen compared through similarity
The method is based on matching portions (region measurements that are used in the choice of the best
correspondence) of a known model and some areas of the corresponding points to the references .
image, which are sets of points representing regions of objects.

Geometric features are defined for the polygonal regions and
may vary from one image to the other , thus increasing the
computational complexity of the problem. The variations in lhe
geometric features are due to occlusion and possible excessive
disparity between the images . Each individual reference point
may have a large number of candidate points for
correspondence . Then, a very large number of corresponding
polygonal regions may result.

On the olher hand, lhe number of possible candidate polygonal
regions may be reduced when the number of simultaneous
points increases implying more complex geometric features. It
has been noticed lhat larger tokens may have fewer
correspondents lhan smaller ones (Jones, 1997). Even so, the
number of possible correspondences may still be very large,
requiring a search over a large search space.

Genetic algorithms provide a useful paradigm for solving
combinatorial optimization problems (Chai and Ma, 1998).
They havc been cmployed by several researchers to address
various aspects pertaining to image processing, computer
vision, and pattern recognition, in a recent past (see: Tsang,
1997; Singh et ai, 1997; Mirmehdi et ai, 1997; Bandyopadhyay
et ai, 1995).

GA's approaches have been proposed for lhe stereo vision
problem. Chai and Ma (1998) have presented an evolutionary
framework for stereo correspondence from two uncalibrated
images. They introduce an evolutionary framework to establish
feature correspondence by minimizing a cost function, using
area information defined by a window.

Another work has been proposed based on the adaptive-
window method of Kanade and Okutomi (1994). Saito and
Mori (1995) have presented a melhod that employs GAs to
determine a disparity map trying to optimize both the
compatibility between corresponding points and the map
continuity. In their work lhey generate various disparity maps
with different window sizes and try to identify the one that
optimizes both the compatibility and continuity constraints.

The approach presented in this paper differs from both existing
Gas approaches in that it is a hybrid (area- and token-based)
approach that uses a set of similarity measurements from a
point and its neighborhood within a window, consisting of
context and structural information . Multiple point
correspondence is achieved by the simuItaneous analysis of
such measurements.

2 DEVELOPMENT

2.1 Contextual and Structural Features of a
point

In the proposed method the correspondence involves lhe
selection of interesting points , that is, points belonging to
salient features in the image usually associated to edges. Such
points are considered to be references for the matching processo

The predominant structure extraction requires the analysis of
the convolution of a group of basic morphological structures
within the window surround ing the point. For a 3 x 3 image
window, 20 binary morphological structures can be defined as
in Figure 2 (bigger windows requires redefinition of these basic
structures) .
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For each mask in Figure 2, lhe convolutionwith the window of
lhe image is compiled. The mask with highest convolution is
chosen as lhe predominant structure within lhe window. The
process can be lhought of as an energy analysis given by lhe
convolution. Application of lhe described convolution scheme,
with each mask in Figure 2, for lhe image window g in Figure
I , gives the following predominant structure:

Ep =I OOOO1 1O1OI
More complex binary structures may result if bigger window
sizes and a larger number of structural features are used. This
complexity may increase lhe likelihood of lhe uniqueness
constraint to be satisfied.

Figure 2. Morphological structures within a 3 x 3 window.

The correspondence takes place if lhe following general rule is
satisfied: the reference point and a candid ate corresponding
point must lie within similar macro and micro contexts, and
both must belong to similar structural features . Under these
considerations, 14 similarity criteria are used to measure
similarities of a candidate point to a reference point:
• Euclidean distance between lhe micro areas (DS)
• Correlation index between lhe micro (Cmiero) areas
• Correlation index between lhe macro (CII/aero) areas
• Hamming distance between the 10 different binary

structures (N, N2 NJ N4 n, N6 N7 N8 N9 NlO )

• Absolute difference between gray leveIs (G)

Following the computation of such measurements, each
candidate point i is assigned a vector,
Qi=[ li Pi DS c.'TlOcra NJ N2 NJ N4 Nó N6 N7 s, N9 NIO G emiera]
of similarity measurements, together with lhe point line and
pixel coordinates ( Li and Pi respectively ).

2.2 Geometric Features of the polygonal
region

Four geometric features are used in dealing with the structural
coherence constraint:
• sum of lhe lengths of the sides of the polygonal region

measured by the Euclidean distances
• sum of the angles formed by lhe sides of the polygonal

region in relation to lhe horizontalline
• area of lhe polygonal region
• sum of lhe Euclidean distances of lhe incenter of lhe

polygonal region to its vertices

The similarities among geometric features are measured
through absolute differences.

The correspondence as proposed, is conducted in a hierarchical
approach, due to lhe use of contextual and structural features of
a point and lhe geometric properlies of lhe polygonal regioos.
The hierarchy is characterized by a low-level correspondence
based on local properties of a point, and a . .high-level
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correspondence that occurs globally across the image, while
matching lhe polygonal regions.

2.3 Genetic Algorithms
John Holland introduced a method of studying natural adaptive
systems and designing artificial adaptive systems based 00
Darwinian natural selection and Mendelian genetics in 1975.
His method eliminates weak elements by favoring retention of
optimal and near optimal individuaIs (survival of lhe fittest),
aod recombines features of good individuaIs to perhaps make
better individuaIs. Genetic algorithms (GAs) use this melhod to
search lhe representation space of artificial adaptive systems,
that represent a problem's search space as sequences (strings)
of symbols chosen from an alphabet (usually a binary one) .

Each element in lhe search space, in a GA approach, is a string
called a chromosome (Goldberg, 1989) that represents a
possible solution to problem. This fact has made GAs be
known as robust optimization melhods (Mirmehdi et al, 1997;
Michalewicz, 1996), because it works with a coding of lhe
optimization 'problem rather than the problem itself. A GA
approach to solve a problem requires ao initial population of
chromosomes (potential solutions) and a cost function that
calculates each c1u:omosome's fitness (ao evaluation or fitness
function). The best solution is searched in the solution space. A
GA performs optimization by manipulating lhe population of
chromosomes, during a number of cycles (generations). In each
generation, lhe GA creates a set of new chromosomes by
crossover and mutation operations, which correlate to natural
reproduction processes. 'Crossover is a reproduction technique
that takes two parent chromosomes and mates them producing
two child chromosomes. Mutation explores new regions in the
search space, thus maintaining population diversity.

Contrasting traditional search algorithms, which use only
lhe last trial resultsto guide the direction of next-search step,
GAs maintain .a pool of search points. Thus, it is possibJe to
sample the search space in several sections, and to expand lhe
search efforts in the better regions once these are identified
(through the fitness criteria). But GAs do much more than
running several search tracks in parallel, they pass information
among lhe population of soJutions. That is, a GA works with a
rich database of population and simultaneously tries many
solutions in parallel during lhe search, to significantly reduce
lhe probability of trapping into a local minimum. Following is
'lhe structure of a simple Genetic Algorithm:

Procedure Genetic_Algorithm:
begin

t=O ; initialize P(t);
evaluate P(t);
while (NOT termination-condition) do
begin

t=t+l;
select P(t)from P(t-l);
recombine P(t);
evaLuateP(t);

end;
end;
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Figure 3 - Crossover operation: a) One point crossover; b) two-
point crossover; and c) uniform crossover.

Figure 4 - Mutation operator: a) A new gene repIaces a
randomly chosen gene; b) New genes replace several randomly
chosen genes.

2.4.2 Fitness Function
The proposed model deaIs with the minirnization of the
simiIarity measures given by alI the criteria (sections 2.1 and
2.2) combined together, thus forming the basis for the fitness
(evaIuation) function (F) adopted.

The fitness function for each candidate polygonal region (O
with N vertices is the combined measure of similarity between
region (O ' and the reference polygonal region, due to the
contextual and the structural features of the points (PT), and
the geometric features (GE) of the polygonal regions:

N
(GE .PT ) PT i i i iFi =Fi + duuu + s: (dI) + dm) + d ;ne-nt")

j = l

where s.: is the absolute difference bctween the areas of the
polygonaI regions; and the term (d i + d i +di),L.J', In J IttCW t r J

)-1

represents the sum of the absolute differences between the
lengths of the sides (dI ), the absolute differences between the

)

anglcs (di ) of the sides, and the absolute differences between
m)

the distances of the vertices of the polygonal regions from its
incenter (d! ); and the terin

UJCnJJerJ

N
F;PT =:L(Si+Cmacrr1 +Nl +Nzi +Ni+Ni+Ni +Ni +

j=l '

+Ni +Nsi +N9;+N:o+Cnicrr1)j

IF Cmicro T & Cmacro T THEN choose point
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2.4 The N-point simultaneous
correspondence under a GA-based
approach

For a pair of images (LI - Ieft; RI - right), consider N vertices
of the reference polygonaI region (PIo P1,..,P;, .... PN ) in the
Ieft image (li) and for each vertex P i>

Si = {Qi :j =1,2,... }

denotes the set of candidate points in the right image (RI) that
correspond to P; kiis the number ofpoints of Si' Each set, Si, is
constructed under a ruIe that avoids irreIevant poínts, by pre
analysis of both the correIation index between the micro areas
of the candidate point and its reference, and the correlation
index of their macro areas. They both are compared to a
threshoIdT(T=O.75 in the experiments).

The possibIe soIutions to problem are coded by a genotype that
consists of an ordered sequence of randornly chosen vertices,
forming a candidate polygonal region,

Q 1Q 2 . .. QiQ i+ 1Qi+Z'" QN where Q; E Si'

The use of N points implies the existence of N sets of candidate
points. This may result in a Iarge number of possibIe soIutions
(a search space with k.x k2x ...x kN possible candidate
polygonaI regions may result in the right image). In order to
iIlustrate, consider a situation with 3 vertices, each with 100
candidate points in the right image. The number of possible
solutions (triangular regions) is 106• Instead of dealing with a
huge population involving alI the candidate points, the
proposed approach manipulates a sub-popuIation created by
randornly choosing candidate points, simiIarly to lhe working
set concept in Stackhouse and Zeiglar (199l). Variation in the
working sub-population, in terms of new candidate points, is
brought in by the mutation operation defined beIow. Then, the
initiaI popuIation is a pool of ordered sequences representing
random candidate poIygonal regions as potential soIutions.

2.4.1 Operators
A uniforro crossover operator is employed to swap genes at
randornly chosen positions across the parent chromosomes. A
binary template (bit string) of lhe same Iength as lhe parents is
generated randornly and the offspring chromosomes are
generated by swapping the genes between lhe parents at lhe
positions corresponding to O's in lhe binary tempIate, while
those at positions 1's remain unaltered. Uniform crossover is
iJIustrated in Figure 3-c. In addition to lhe uniform crossover,
the usual one point and two point crossovers (see :Figures 3-a
and 3-b) are used .

The mutation scheme adopted in this work is especially
designed to bring new points from the sets of candidates. Thus,
the operation is a modification of the traditionaI operatíon in
the way it introduces diversity in the population. The operator
has proved to contribute for a faster solution to the problem.

During the mutation operation one or more genes are randomly
chosen and are replaced by new genes from the respective sets
of candidate points. For example, if the randomly chosen gene
is Q; then it is replaced by a randomly chosen gene, 'Q; E S ; .
The mutation operation is illustrated in Figure 4.
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Figure 5 - (a) reference polygonal region at locations (56,150),
(34,91 .), (88,69), (173,90), (168,226), (137,241); (b)
Performance evolution of lhe solution; (c) final corresponding
polygonal region at locations (55,136), (34,77), (89,27),
(172,46), (169,187), (137,223). " .

The aim of experiment in Figure 5, was to measure the overall
performance of the method. In Table 1 the squared error found
proves lhe approach was able to find the best correspondence

o
o
o

o
o

Pixel

Squared
Errors

is lhe sum of lhe contextual and structural features of each
point j (vertex of the polygonal region l); Cmicro and Cmaero are
lhe correlation indexes between lhe micro and macro contexts
surrounding each reference and candidate point (both are
complernented to 1 to change its interpretation for similarity in
a minimization problern approach); Nk

i is the Hamming
distance between binary structure of kind k for the candidate
point j and the reference point; Si is the Euclidean distance
between the micro context of candidate point j and lhe micro
context of the respective reference point; index i refers to
individual solution (polygonal region) i in the population and
index j refers to point (vertex) j forming the polygonal region.
Ali these terms are first normalized to the maximum value each
measurement can achieve.

The selection scheme adopted is an elitist-based approach (Gen
et ai, 1994 ; Brooks et ai, 1996) that keeps lhe best solution in
lhe population. The population average fitness increases at
each generation, but not monotonically. Nevertheless, the
scheme used guarantees that the best answer found throughout
lhe generations is present in the last generation.

The proposed method establishes lhe correspondence by
minimizing the fitness function p,caE .PT ) • Thus, lhe individual,
(polygonal region) in the population that minimizes the fitness
function is chosen as lhe best correspondence to lhe reference
polygonal region.

3 IMPLEMENTATION
The proposed GA approach presented in this paper was applied
lo some test images acquired from real life scenes, with an
assembly of two cameras in parallel under the same
illumination. Figures 5 displays the resuIts found using 6
simultaneous poin ts, chosen as interesting points by analysis of
their gradient values within a 5 x 5 image window for point
features extraction. For Figure 5, lhe references (Figure 5-a)
and lhe corresponding points (Figure 5-c) were visually
chosen. Then, the genetic algorithm evolved a population with
100 chromosomes with a 50% crossover probability and 25%
rnutation probability over 200 generations. The crossover and
mutation probabilities were chosen based on some tests to
check the effectiveness of different cro ssover and mutation
probabil ities .

For ali lhe tests conducted the proposed genetic approach was
able to find lhe best correspondence (as in Figures 5), thus
showing lhe adequacy of the rnethod for solving lhe
correspondence problem.
Table I summarizes the resuIts obtained for lhe example in
Figure 5.
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Figure 6 - Relative depth information for lhe points in Figure
5, for a baseline b =400 mm and a focal distancef=40 mm.

This paper presents a method for lhe correspondence of stereo
images under a GA approach, using contextual and structural
features of rnultiple points and geometric features of the
polygonal region defined by these points.

Features extraction is restricted to local operators in the
vicinity of interesting points, chosen as those belonging to
edges in lhe image. Sirnultaneous correspondence of multiple
points is achieved due to a new constraint , lhe structural
coherence of the polygonal regions. Using multiple points
together with contextual and structural features implies in a
hierarchical hybrid approach to the correspondence problem.

The experiments conducted so far have shown the adequacy of
a genetic search for the correspondence problem. However, lhe
method still needs to be compared with other approaches in a
quantitatíve analysis. Further work has to be conducted lo use
lhe model presented in an iterative process for lhe
correspondence problem, in order lo make it faster and more
precise. The proposed GA approach to lhe correspondence
problem can be extendable lo problems such as automatic
registration of images and pattern recognition.
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Resumo Este artigo trata do reconhecimento de figuras
geométricas através da utilização de Redes Neurais Artificiais
(RNAs). Para chegar a um resultado satisfatório, antes das
figuras geométricas serem treinadas e reconhecidas pela RNA,
elas são submetidas a uma rede invariante à translação e
rotação 'de 10°, constituída de um neurônio ADALINE. O
artigo consta de cinco itens principais, onde no primeiro é feito
uma revisão geral dos trabalhos existentes com RNAs e
tratamos das técnicas de reconhecimentos de padrões; no
segundo, -expomos a técnicas utilizadas para tornar o neurônio
ADALINE invariante à rotação de 10" e translação; no terceiro
item, tratamos brevemente dos algoritmos utilizados para o
treinamento e reconhecimento da RNA. No quarto item
descrevemos os resultados obtidos. E finalmente no quinto
item são feitas conclusões a respeito dos resultados obtidos.

Palavras-chaves: Redes Neurais Artificiais, Neurônio
ADALINE, Figuras Geométricas, Rede Invariante à Rotação
de 10°e Translação

1 INTRODUÇÃO

Vários centros de pesquisas e Universidades estão tentando
desenvolver técnicas de reconhecimento que tenham um nível
de desempenho praticamente . igual ao do ser humano. O
principal motivo do desenvolvimento de sistemas de
reconhecimento são as aplicações científicas e econômicas, que
tais sistemas apresentam. Entre estes sistemas pode-se citar, os
sistemas de: reconhecimento de código de endereçamento
postal, leitura automática de cheques bancários, tarifação
telefônica, leitura automática para cegos, reconhecimento de
figuras geométricas, etc. A obtenção de um software que
consiga fazer o papel do homem pode representar uma grande
economia de tempo e um bom ganho para as empresas.
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Os métodos de reconhecimento de padrões convencionais
requerem que os dados de entrada apresentem posição,
orientação e tamanho similares a um determinado padrão. Na
prática, porém, os dados de entrada podem apresentar diferença
de tamanho, posição ou rotação em relação a um padrão pré-
determinado. Além disso, os dados de entrada podem ser
corrompidos por ruídos. Os métodos convencionais de
reconhecimento, o casamento de padrões, por exemplo, não
trabalham bem sob essas condições.

A mudança de escala ocorre quando as dimensões do padrão
utilizado no treinamento são diferentes das .dimensões do
padrão utilizado no reconhecimento. A translação ocorre
quando o padrão utilizado no treinamento encontra-se
localizado em uma posição distinta · à posição do padrão
utilizado no reconhecimento. A rotação ocorre quando os
padrões utilizados no treinamento e no reconhecimento
apresentam inclinações diferentes. Com o objetivo de
minimizar essas diferenças, a RNA deve ser insensível à
mudança de escala, translação e rotação.

Outra abordagem para o reconhecimento de padrões
invariantes é o uso do critério de similaridade definido em
termo de certas funções de transformações matemáticas, por
exemplo, a transformada de Fourier, a transformada de Hough
e a transformada de Wavelets.

WIDROW e autores . [6] desenvolveram um sistema para o
reconhecimento de padrões utilizando uma rede invariante e
uma RNA classificadora treinada. A rede invariante é treinada
ou projetada para produzir um conjunto de saídas que é
insensível à translação e à rotação de .90°do padrão de entrada.
Os resultados obtidos são aplicados a RNA classificadora para
.0 treinamento ou o reconhecimento.

FUKUMI e autores [2] utilizaram o 'mesmo princípio
desenvolvido por Widrow para tornar a rede invariante
somente à rotação.



Figura 2 - Representação esquemática da translação cima-
baixo

FLÔRES [1] desenvolveu uma técnica para o reconhecimento
de dígitos isolados invariantes à mudança de escala, translação o

e rotação utilizando-se RNAs.
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Um dos algoritmos mais importantes na área de representação esquemática da translação cima-baixo dos pesos
reconhecimento de padrões é o "Neocognitron", desenvolvido sinápticos de um único neurônio ADALINE idealizado por
por FUKUSHIMA e autores [3,4]. Esse sistema de Widrow.
reconhecimento possui múltiplas camadas de neurônios que
são agrupadas em células de neurônios. O sistema é auto-
organizãvel por aprendizado não supervisionado e adquire a
habilidade para reconhecer padrões estímulos de acordo com as
diferentes formas do contorno dos mesmos. O "Neocognitron"
reconhece corretamente os padrões sem ser afetado pelos
deslocamentos e pela deformação.

2 REDE INVARIANTE À ROTAÇÃO DE 10°
E A TRANSLAÇÃO

2.1 Translação

Na figura 2, o rótulo AD representa o neurônio ADALINE, o
rótulo MAl representa a função MAl, e o rótulo TCB(x)
(Translação Cima-Baixo) significa a rotação com rolagem no
sentido das linhas promovida no conjunto de pesos sinápticos
do neurônio ADALINE, e x representa a quantidade de linhas
que foram rotacionadas nessa matriz.

A rede invariante à translação é composta de dois mecanismos,
a translação cima-baixo e a translação esquerda-direita.

2.1.1 Translação Cima-Baixo

O princípio da translação cima-baixo do padrão de treinamento
consiste em realizar um movimento para procurar o a melhor
situação para o reconhecimento. O movimento de busca é
realizado no conjunto de pesos sinápticos de um neurônio
ADALINE.

A função MAl (MAJority vote-taker, Maioria dos Votos
Dados) realiza a soma dos resultados obtidos pelos vários
elementos AD que tem o seu conjunto de pesos rotacionados
por rolagem no sentido das linhas e que é calculado o valor da
função de ativação, os valores obtidos em cada elemento AD
são somados e a função MAl resulta em +1 ou -I conforme a
maioria dos resultados for positivo ou negativo.

2.1.2 Translação Esquerda-Direita

A translação cima-baixo consiste em promover no conjunto de
pesos sinápticos, um movimento de rotação com rolagem no
sentido das linhas, tendo em vista que o conjunto de pesos
sinápticos pode ser representado por uma matriz de números
reais.

O princípio da translação esquerda-direita do padrão de
treinamento consiste em realizar um movimento para buscar a
melhor situação para o reconhecimento. O movimento de busca
é realizado no conjunto de pesos sinápticos de um neurônio
ADALINE.

A rotação com rolagem no sentido das linhas consiste em fazer
com que os elementos de uma determinada linha sejam
transladados para a linha inferior, com exceção dos elementos
da última linha que serão transladados para a primeira linha da
matriz. Optou-se por utilizar a rotação por rolagem no sentido
das linhas iniciando em cima e indo para baixo, pode-se
realizar a rotação no sentido contrário a este, contudo, os
resultados da rotação serão diferentes. A figura 1 ilustra a
rotação com rolagem no sentido das linhas realizado em uma
matriz de dimensão 3 x 3.

4 5 6
Após a rotação com rolagem
no sentido das linhas

A translação esquerda-direita consiste em promover no
conjunto de pesos sinápticos, um movimento de rotação com
rolagem no sentido das colunas, tendo em vista que o conjunto
de pesos sin ãpticos pode ser representado por uma matriz de
números reais.

A rotação com rolagem no sentido das colunas consiste em
fazer com que os elementos de uma determinada coluna sejam
transladados para a coluna a direita, com exceção dos
elementos da última coluna que serão transladados para a
primeira coluna da matriz. Optou-se por utilizar a rotação por
rolagem no sentido das colunas iniciando na esquerda e indo
para a direita, pode-se realizar a rotação no sentido contrário a
este, contudo, os resultados da rotação serão diferentes. A
figura 3 ilustra a rotação com rolagem no sentido das colunas
realizada em uma matriz 3 x 3.

Figura1-Representação matricial da rotação com
rolagem no sentido das linhas

WIDROW [6] desenvolveu a operação rotação matriz de pesos
sinápticos de um neurônio ADALINE para a obtenção de uma
rede invariante à translação cima-baixo. A figura 2 ilustra a
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Figura 3 - Representação matricial da rotação com
roJagem no sentido das colunas

sentido da linhas. A figura 6 ilustra a rede composta por um
neurônio ADALINE invariante à translação.

WIDROW [6] desenvolveu um esquema de rotação da matriz
de pesos sinápticos de um neurônio ADALINE para obtenção
de uma rede invariante à translação esquerda-direita. A figura 4
ilustra a representação esquemática da translação esquerda -
direita dos pesos sinápticos.

-r

Figura 6 - Representação esquemática da translação
completa .

Os rótulos mostrados na figura 6 são os mesmos mostrados nas
figuras 2 e 4. O rótulo TED(y)TCB(x) significa que foi feito
primeiro a translação cima-baixo e depois a translação
esquerda-direita, y é a quantidade de colunas transladadas e x é
a quantidade de linhas transladadas.

2.2 Rotação

2.1.3 Translação Completa

Figura 4 - Representação esquemática da translação
esquerda-direita

O princípio da rotação de 90° do padrão de treinamento
consiste em realizar um movimento de busca da melhor
situação para o reconhecimento. O movimento de busca é
realizado no conjunto de pesos sinápticos de uma neurônio
ADALINE.

Devido ao fato de que a matriz do padrão a ser treinado ser
quadrada, só é possível tornar a RNA invariante a rotação de
ângulos múltiplos de 90°. A rotação de 90° consiste em
promover no conjunto pesos sinápticos um movimento de
transposição dos elementos , tendo em vista 'que o conjunto de
pesos sinápticos pode ser representado por uma matriz de
números reais.

2.2.1 Rotação de 90°

Optou-se por utilizar na transposição dos elementos da matriz
no sentido de rotação horário, pode-se realizar a transposição
no sentido contrário a este, contudo, os resultados da
transposição serão diferentes.

A transposição dos elementos da matriz consiste em fazer com
que os elementos que ocupam uma linha sejam transportadas
para uma coluna, ou seja, os elementos da primeira linha
ocupam a última coluna, os elementos da segunda coluna vão
para a penúltima coluna, e assim é feito até que os elementos
da última linha ocupem a primeira coluna ;

A figura 7 ilustra um exemplo das transposições feitas em uma
matriz 3 x 3. '

Após a rotação com rolagem
no sentido das linhas e no
sentido das colunas

7 8 9
Antes da rotação com rolagem
no sentido das linhas e no
sentido das colunas

Os rótulos indicados na figura 4 são os mesmos da figura 3,
com exceção para TED(x) (Translação Esquerda-Direita), que
significa a rotação com rolagem no sentido das colunas do
conjunto de pesos sinápticos do neurônio ADALINE, e x
representa a quantidade de colunas que foram rotacionados.

A rede invariante à translação é a união da rotação por rolagem
no sentido das linhas e da rotação por rolagem no sentido das
colunas. A rede invariante à translação realiza primeiro o
mecanismo de translação cima-baixo e em seguida realiza o
mecanismo de translação esquerda-direita.

A figura 5 ilustra uma matriz em que foi realizada uma rotação
por rolagem no sentido das linhas e em seguida uma rotação
por rolagem no sentido das colunas feita em uma matriz 3 x 3.

Figura 7 - Representação matricial da transposição no
sentido horário '

. .
Figura 5 - Representação matricial da translação completa

WIDROW [6] desenvolveu um esquema para realizar as
rotações com rolagem em ambas as direções. A rede invariante
é composta de vários elementos chamados lajes (que são iguais
aos mostrados nas figuras 2 e 4), colocadas lado a lado, onde a
diferenças de uma laje para outra é que a matriz de peso
sináptico sofre uma rotação com rolagem no sentido das
colunas, e dentro de cada laje uma rotação com rolagem no

no no
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FUKUMI [2] utilizou uma matriz circular no lugar de uma
matriz' comum ou quadrada para melhorar o mecanismo da
rede invariante à rotação de Widrow. Para criar uma rede
invariante a rotação utilizando as matrizes circulares, é
necessário primeiro transformar a matriz comum em circular,
para então fazer a transposição e finalmente transformar a
matriz circular em matriz comum. Então, foram criados dois
procedimentos para utilizar os princípios de Fukumi, o
primeiro toma a matriz quadrada em circular e é chamado de
circularização e o segundo realiza o processo inverso que é
chamado de quadratização. .

R(O)@-
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WIDROW [6] desenvolveu uma operação de transposição na Na figura 9 tem-se uma matriz circular onde a raia é o conjunto
matriz de pesos sinápticos de um neurônio ADALINE de elementos que estão na mesma direção e segmento é o
seguindo o mesmo procedimento mostrado nas subseções conjunto de elementos que estão a mesma distância do centro
anteriores, com o objetivo de obter uma rede invariante à da matriz.
rotação de 90°. A figura 8 ilustra o esquema da laje que torna a
RNA invariante à rotação de 90°.

2.3. Translação e rotação de 10°

Figura 10 - Transformação de uma matriz quadrada em .
matriz circular

O valor do ângulo de rotação é obtido pela eq. (1) . Onde n é a
ordem da matriz quadrada. Neste trabalho as figuras
geométricas tem ordem igual a lO, utilizando a eq. (1) obtêm-
se os 10°da rede invariante a rotação de 10°.

(1)360'A=--4(N -1)

A circularização toma uma matriz quadrada em circular, onde a
transformação significa transferir os elementos da matriz
comum para a matriz circular. A quadratização torna uma
matriz circular em quadrada, onde a transformação transfere os
elementos da matriz circular para a matriz comum. A figura 10
ilustra um exemplo de circularização de uma matriz comum.

FUKUMI [2] propôs um mecanismo semelhante ao
desenvolvido por WIDROW [6] para a rede invariante à
rotação, a diferença reside no fato de que a laje desenvolvida
por Widrow só realiza 4 operações de rotação, e na de Fukurni
são realizadas 36 operações.

Na seção 2.2.1, foi explicada a teoria de redes invariantes à
rotação de 90°, contudo, pode-se verificar a limitação que tal
rede invariante apresenta, pois o intervalo de rotação da matriz
de pesos sinápticos é muito grande. O que limita em muito a
ação desta rede invariante. Para resolver este problema, foi
utilizado o princípio exposto por FUKUMl [2], onde substitui-
se a rede invariante à rotação de 90° por uma rede invariante à
rotação para qualquer ângulo.

O trabalho de Fukumi trata de uma rede invariante à rotação
para qualquer ângulo, o que tomou muito atrativo o seu
mecanismo para compensar o mecanismo de WIDROW [6],
porém, para utilizar os princípios de Fukumi é necessário fazer
uma adaptação do seu mecanismo.

O trabalho de Widrow utiliza uma matriz quadrada, o que
limita o mecanismo da rede invariante à rotação, a solução foi
utilizar as matrizes circulares mostradas por Fukumi para obter
uma rede invariante à rotação.

A matriz circular é uma matriz diferente da matriz comum,
pois a matriz comum é composta de linhas colunas, a matriz
circular é composta de raias e segmentos, tendo os contornos
arredondados, e isso é-ideal para construir uma rede invariante
à rotação. A figura 9 mostra uma matriz circular onde estão
representados o que são raias e segmentos. .

Os rótulos mostrados na figura 8 são os mesmos mostrados nas
figuras anteriores, com exceção para o rótulo R(z), que
representa a transposição dos elementos da matriz de pesos
sinápticos do neurônio ADALINE, e z é o ângulo de
transposição.

2:2.2 Rotação de 10°

Figura 8 - Representação esquemática da rotação de 90°.

Utilizando os princípios desenvolvidos por Widrow e Fukurni !
possível criar uma rede invariante à translação e rotação de 10.
Esta rede é ilustrada na figura 11.

Figura 9 - Indicações de raias e segmentos em uma matriz
circular
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Onde no denominador da eq. (3) é colocado o módulo do vetor
de entrada do padrão à ser reconhecido.

As duas últimas RNAs são treinadas pelo mesmo algoritmo de
correção dos pesos sinápticos, contudo, existem algumas
alterações para quando a RNA possui mais de uma camada
oculta. TEIXEIRA [5] apresentou uma boa seqüência lõgica
para explicar sobre este algoritmo. A eq. (4) é o mecanismo de
correção na camada de saída e a eq. (5) na camada oculta.
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w(k +1)=w(k) +!---;::::=:!==>
',1

(3)

Figura 11 - Representação esquemática da rede invariante
à translação e rotação de 10°

W q(ll+ l)=Wq(ll) +1/'Ô;Z} (4)

Na figura 11 pode-se observar que a rede invariante é composta
de um conjuntos de lajes, onde cada laje recebe a matriz de
pesos sinápticos rotacionados pelo mecanismo de Fuk.umi e
realiza a translação completa conforme Widrow desenvolveu.

Na figura 11 não são mostrados os processos de circularização
e quadratização, deve-se subentender que para cada laje de
rotação, o padrão é trarisformado em uma matriz circular',
rotacionado por um ângulo, transformado em matriz quadrada,
para então aplicar a translação.

3 REDES NEURAIS ARTIFICIAIS

Neste trabalho foram utilizadas quatro RNAs diferentes. A
primeira 'RNA não possui camada oculta e foi treinada pela
regra Delta, a segunda não possui camada oculta e é treinada
pela regra MADALINE lI, a terceira RNA possui uma camada
oculta e é treinada pela regra Back-Propagation, e a última
RNA possui duas camadas ocultas e é treinada pela regra Back-
Propagation.

A primeira RNA utiliza a regra delta para correção dos pesos
sinápticos do neurônio ADALINE mostrada na eq. (2), onde w
é o conjunto de pesos sinápticos da camada de saída.

4 RESULTADOS OBTIDOS

Os testes realizados nas quatro RNAs foram obtidos após as
mesmas serem treinadas para todas as possibilidades de
alterações (translação e rotação de 10°). Nos testes foram
realizados várias alterações de deslocamento e inclinação, nas
figuras geométricas e no reconhecimento foi adicionado ruído
nas figuras. O ruído utilizado possui distribuição uniforme,
variando de O% a 50 %, ou seja, a figura geométrica sem ruído
adicionado até a figura com 50 % de ruído adicionado. As
figuras geométricas treinadas possuem a porcentagem de 5 %
de ruído adicionado. No reconhecimento, a figura geométrica é
transladada e rotacionada por valores aleat órios, então são
utilizadas para serem reconhecidas pelas RNAs.

As figuras de 12 a 15 ilustram os resultados obtidos para cada
tipo de RNA quando foram treinadas 25 figuras geométricas.
Em cada teste foi utilizada a mesma quantidade de figuras
geométricas a serem reconhecidas. ,

Porcentagem de ertradas roconhecidas

Onde o parâmetro 11 é a constante de aprendizagem do
neurônio Xldé o vetor do padrão que está sendotreinado e 'y,dé
o vetor desejado como resposta na saída da RNA

w(k+l) =W(k)+1i!ô,x:,
' ..I .

(2)

o 100,00%1 95,00%

-! 90 ,00%J
80,00%

... 75,00%

-+-Porcentagem de
enlllldas
reconheckias

0% 10% 20% 30% 40% 5O"fo
Porc:enlBgom cioRufdo

A segunda RNA utiliza a regra MADALINE II para correção
dos pesos sinápticos do neurônio ADALINE. A eq. (3) mostra
esta regra para o treinamento das RNAs.
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Figura 12 - Resultado obtido para uma RNA sem camada
oculta e treinada pela regra Delta com 256guras

geométricas treinadas

Pode-se verificar na figura 12 que os valores obtidos para a
RNA sem camada oculta e treinada pela regra delta diminuíram
com o aumento da porcentagem de ruído adicionado à figura
geométrica.
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Contudo, os resultados obtidos mantiveram-se bem altos,
Poroontagem de onlrndas recnrllocidas acima 'de 70 % de acerto, o que sugerir um bom nível de acerto.

Figura 13 - Resultado obtido para uma RNA sem camada
oculta e treinada pela regra MADALINE 11com 25 figuras

geométricas treinadas

120,00%i 100,00% '

80 ,00%

i 80,00%f 40,00%
1$ 20,00%
a. 0,00%

-+-Porcentagemde
en1rlldas
I8COflhoddaa

5 CONCLUSÃO

Este trabalho mostrou os algoritmos para tornar uma RNA
invariante à translação e rotação de 10°. Primeiro foi Jeito um
resumo dos vários métodos para solucionar o problema de
invariância, em seguida foi exposto os mecanismos invariantes
à translação e posteriormente à rotação. Foram explicados
alguns métodos para a correção dos pesos sinápticos e por
último, foram ' mostrados os resultados obtidos após o
treinamento:

A figura 13 mostra que os resultados obtidos para a RNA sem
camada oculta e treinada pela regra MADALINE n
decresceram com o aumento da porcentagem de ruído
adicionado a figura

Porcentagemde erWadaarecorIlecfdas

Os resultados obtidos mostraram que os métodos utilizados
para tornar as RNAs invariantes à translação e rotação de 10°
apresentam ótimos resultados para as quatro RNAs
implementadas neste trabalho. Ocorreram resultados superiores
a 70 % de acerto, mesmo com ruído e as alterações de posição
e inclinação. Os melhores resultados obtidos foi para a RNA
com 1 camada oculta e treinada pela regra Back-Propagation.

Poroontagom de enlrad80recome<:idae

Figura 14 .; Resultado obtido para uma RNA com 1
camada oculta e treinada pela regra Back-Propagation com

25 figuras geométricas treinadas

Os resultados obtidos na figura 14 para a RNA com 1 camada
oculta, treinada pela regra Back-Propagation, a porcentagem de
acerto diminui com o aumento da porcentagem de ruído
adicionado à figura geométrica
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Resumo: Neste artigo são apresentados os resultados obtidos
na discriminação de substâncias alcoólicas de composição
química equivalente. A metodologia utilizada considera a
operação de um conjunto de sensores em regime de
temperatura cíclica. Com a variação periódica da temperatura
de operação dos sensores pode-se obter uma redução no tempo
de medida dos sinais de resposta dos sensores assim como
aumentar o número de parâmetros extraídos para efeitos de
discriminação das substâncias. A discriminação foi realizada
com dois métodos diferentes de análise. Um usando a
transformada rápida de Fourier (FFT) e o outro usando o valor
médio (DC) e o valor rms AC. A resposta periódica dos
sensores .analisada com auxilio da transformada rápida de
Fourier (FFT), permite efetuar a discriminação das substâncias
com os seis primeiros harmônicos. Os valores DC e AC rms,
permitem realizar discriminação desde que sejam comparados
os valores antes e após a injeção da substâncias gasosas.

A discriminação de substâncias talco õlícas de composição
química equivalente (aguardentes e álcoois) foi realiiada
utilizando -se sensores de gaz de óxido de estanho de pobre
seletividade.

Palavras Chaves: Sensores · de gas, nariz eletrônico,
reconhecimento de padrões,

1 INTRODUÇÃO
A identificação de um gás simples ou mistura de gases por
meio de sensoresde estado sólido em geral e em particular os
de óxido de estanho é difícil devido a sua pobre seletividade.
Otimizar a seletividade tem sido o objetivo da maioria dos
trabalhos nos recentes anos [DE ÁNGELIS - DEVI]. Uma
estratégia consiste em usar um conjunto de sensores não
seletivos e um método de reconhecimento de padrões
apropriado, capaz de reconhecer odores simples ou complexos.
O termo "Nariz Eletrônico" tem sido amplamente aceito para
se referir a esta classe de sistema. Neste caso, medidas da
resposta do sensor em estado estacionário são usados para
treinar uma rede neural artificial [HONG,H .- GARDNER].
Outra .aproximação consiste em caraterizar dinamicamente a
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resposta elétrica do sensor. Deste modo, obtém-se um conjunto
de parâmetros, para otimizar a seletividade do sensor[KATO -
WILSON] .

Um conjunto de sensores · de gás de óxido de estanho,
comerciais, de baixo custo, não seletivos e um sistema de
reconhecimento de padrões com uma rede neural artificial,
foram usados para identificar aguardentes brasileiras, álcool de
arroz e pisco chileno, utilizando os sinais da resposta dos
sensores em condições de temperatura de operação constante
[BARATTO] .

O objetivo deste trabalho é apresentar os resultados obtidos na
discriminação de substâncias alcoólicas ao mudar
periodicamente a temperatura de operação dos sensores,
normalmente em torno de 350°C. Neste .caso, os resistores de
aquecimento dos sensores foram polarizados com tensões
periódicas. Esta metodologia teve como objetivos reduzir o
tempo da medida e extrair maior número de ·parâmetros da
resposta dos sensores. Para discriminar as amostras estudadas,
os padrões da resposta periódica foram analisados com a
transformada rápida de Fourier e a medida dos valores DC e
ACrms.

2 PARTE EXPERIMENTAL
Na identificação de substâncias gasosas e otimização da
seletividade dos sensores de gás foram realizadas diferentes
medidas, utilizando um conjunto de sensores de gás de óxido
de estanho, comercialmente disponíveis, sensores de gás
Tagushi da série 800 (TGS813, TGS822, TGS824, TGS832 e
TGS881), manufaturados pela Figaro Electronic. As
características de sensibilidade são descritas na Tabela 1.

o aparato experimental é formado por uma câmara de .ensaio,
um conjunto de rotâmetros para controlar o fluxo de ar
sintético e um sistema de aquisição de dados, como mostra a
Figura 1.

O procedimento para realizar as medidas consiste primeiro em
selecionar o tipo de tensão a ser aplicado nos resistores de
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A resposta dos sensores às tensões periódicas onda retangular e
rampa de descida, correspondentes a ensaios realizados com
álcool de arroz, são mostrados nas figuras .2 e 3
respectivamente.

Tab. 1 Características da sensibilidade dos sensores
utilizados.

Sensor Sensibilidade
TGS813 Detecção de vários gases combustíveis

(metano, etano , propano, isobutano,
hidrogênioj.Sêíl alO 000 ppm.

TGS822 Solventes orgânicos e gases
combustíveis. Metano, monóxido de
carbono, isobutano, n-hexano, benzeno,
etanol, acetona.
50 a 5 000 nnm.

TGS824 Alta sensibilidade a amônia .
30 a300 ppm.

TGS832 Alta sensibilidade para detecção de
cloro-fluor-carbonos (CFC) R"12;
R134a, etanol, R22. 10 a 3000 ppm.

TGS881 Sensibilidade para detectar vapores de
alimentos (gás, umidade, fumaça e
odores) .
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aquecimento dos sensores, contínuo ou alternada (onda variar. a temperatura de operação dos sensores, polarizando
retangular, triangular, rampa de subida ou rampa de descida). . seus resistores de aquecimento com tensões .periód icas. Foi
Fazer uma limpeza da câmara de ensaio com um fluxo de ar estudada a influência da forma e do período da tensão sobre o
sintético. resistor de aquecimento no processo de medida e classificação.

Diferentes formas de tensões: triangular, rampa de subida,
rampa .de descida e onda retangular, com diferentes
freqüências, foram aplicadas aos resistores de aquecimento dos
sensores.

Fonte: ProductsCatalogoFigaro Engineering Inc.
420 440

Tempo (s)
460

Fig. 1. Aparato experimental para realizar ensaios.

Após a limpeza, manter a câmara fechada até os sensores
atingirem o regime permanente. Em seguida, iniciar o processo
de armazenamento dos dados no disco do computador. O
próximo passo, é introduzir o ar saturado com a amostra na
câmara. Utilizando uma seringa farmacêutica, retirar de uma
garrafa, que contém a amostra na fase líquida, um volume de ar
saturado o qual é injetado na câmara. O processo de aquisição
de dados dura aproximadamente 1000 s, tempo suficiente para
registrar todas as mudanças da condutância elétrica dos
sensores.

460440
Tempo (s)

420

TGS824

5
4>3-:-2
1
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Fig. 3. Resposta dos sensores à tensão rampa de descida,
aplicada aos resistores de aquecimento, (período de 22s e

. largura de pulso de 11s)• .

Fig. 2. Resposta dos sensores à tensão retangular, aplicada
aos reslstores de aquecimento, (período de 22s e la rgura de

pulso de 11s).
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Foram realizados quatro ensaios por cada amostra de
substância gasosa e para cada tipo de tensão de aquecimento.

3 RECONHECIMENTO DE PADRÕES E
EXTRAÇÃO DE CARACTERíSTICAS

3.1 Análise de Fourier
Devido às características periódicas dos padrões de resposta
dos sensores, a análise em freqüência pode ser aplicada para
otimizar a extração de parâmetros. A transformada rápida de
Fourier (FFT) foi utilizado para analisar .os primeiros três
períodos da resposta dos sensores após da injeção da amostra.

Para reduzir o tempo de resposta e extrair um maior número de
parâmetros foi implementada a metodologia que consiste em

593



40. SBAI- Simpósio Brasileirode AutomaçãoInteligente, São Paulo,SP, 08·10 de Setembrode 1999

. Fig. 4. 3° harmônico da resposta dos sensores, para
amostras de aguardentes, com tensão tipo onda retangular

nas resistências de aquecimento (período de 22s).

Pode-se dizer que com as formas de onda retangular (período
de 22s e largura de pulso de 11s), rampa de descida (período de
22s) e rampa de descida (período de 44s), usadas como tensão
de aquecimento, consegue-se uma boa discriminação das
substâncias.
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Nesta análise considerou-se as respostas dos sensores com
tensão de aquecimento onda quadrada. Foram usadas as
diferenças entre os valores finais e os valores iniciais para
todas as amostras, isto é Vfinal-Vinicial. .

calculando o valor rms. Os valores .DC e AC rms foram
obtidos considerando-se quatro períodos (4T).

Todas as amostras álcoois

Na Figura 6 a seguir está ilustrado o .resultado desta análise
para o período de 22 segundos nos resistores de aquecimento.
Na Figura 7 está o resultado para as mesmas amostras
anteriores s6 que o período aplicado aos resistores de
aquecimentoé agora de 68 segundos.

A Figura 8. ilustra o resultado final desta análise. São
mostrados no gráfico o comportamento dos sensores para DC e
AC rrns para dois períodos diferentes de operação .dos
resistores de aquecimento.
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Os dados obtidos, do primeiro ao sexto harmônico, do espectro
de amplitude foram usados para classificar as amostras. Nas
figuras 4 e 5 são mostradas as amplitudes do 3° e 2°
harmônicos, obtidos da análise em freqüência (FFT) da
resposta dos sensores com tensões de aquecimento onda
retangular e rampa de descida respectivamente. No eixo da
abscissa, os valores ' de 1 a 5 correspondem aos sensores
TGS813, TGS832, TGS824, TGS822 e . TGS881,
respectivamente.

3.2 Análise DC e AC rms
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Fig. 6. Variação dos valores médio (DC) e AC rms para as
amostras de aguardentes analisadas, com período de
excitação, nos resistores de aquecimento, de 22s.
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Fig.5. 2° harmônico da resposta dos sensores, do grupo de
amostras das aguardentes, com tensão tipo rampa de

descida nas resistências de aquecimento (período de 22s).

Fig. 7. Variação dos valores médio (DC) e AC rms para as
amostras de aguardentes analisadas, com período de
excitação, nos resistores de aquecimento, de 68s.

Como observado nas Figuras 2 e 3, há diferenças nas respostas
dos sensores tanto no valor de. tensão quanto na forma das
respostas.

A análise do valor DC e do valor AC rms foi realizada. O valor
AC rms é obtido retirando-se o valor médio e depois

5813 5832 5824

sensores
S822 5681
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Este método apresenta um potencial bastante grande se é
utilizado conjuntamente com uma rede neural artificial, já que

DISCijSSÕESE CONCLUSÕES aumentaria o nível de discriminação e diminui o tempo de
análise.

Média paratodas asamostras

Fig. 8 Sensibilidade para os dois períodos de aquecimento
T=22 e T=68 segundos.

Na análise DC e AC rms, a primeira constatação é que este ·
método apresenta um . bom nível de discriminação para as
amostras de aguardentes. Por se tratar de um método
extremamente simples, isto é bastante importante, ele pode ser
implementado tanto na forma de circuito eletrônico (hardware)
como na forma de programa de análise (software).

Uma segunda constatação é que o valor AC rms apresenta
menor dispersão que o valor médio (DC). Figura 6.

O valor DC e o valor AC rms, apresenta maior sensibilidade
para períodos maiores. Isto está ilustrado na Figura 8, onde são
apresentados os valores médios e o desvio padrão para todas as
amostras de aguardentes analisadas.
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A operação dos sensores com temperatura de operação
periódica permitiu conseguir maior informação e reduzir o
tempo para identificar substâncias gasosas.

Usando a metodologia de FFf foram discriminadas substâncias
de composição química equivalente, aguardentes de cana de
açúcar (pitu e Pirassununga 51) e pisco chileno.

O controle da temperatura de operação periódica do sensor foi
realizado .aplicando, como tensão de aquecimento, formas de
onda: retangular, triangular, rampa de subida e rampa de
descida, e diferentes períodos: 22s, 44s e 68s. As formas de
onda retangular, rampa de subida e rampa de descida e
períodos de 22s e 44s apresentaram melhores resultados na
identificação das substâncias.

As respostas periódicas dos sensores, primeiros três períodos
após a injeção da amostra, foram analisados em freqüência. Os
seis primeiros harmônicos do espectro permitiram realizar a
classificação das substâncias estudadas.

Utilizando está metodologia o tempo requerido para classificar
aromas é aproximadamente 665.
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Abstract - Nowadays one is showing a rapid growth of Digital
Signal Processors applications in many areas. In this article it is
presented DSP system designed to control a brushless DC in-
wheel motor connected with a DC motor which is used to
simulate the dynamics of a electric vehicle. To reach the
necessary strategies of control and to do the interface with lhe
users, a Real Time Operational System is implemented and a
host computer is used for. Some special features, included to
optimize the performance of the system is showed.

Keyword - Electrical Vehicles, Wheel-in Motor, DC Motor,
Brushless DCMotor, Digital Signal Processors, Real Time
Operational Systems

Resumo - Há, nos dias atuais, um contínuo e crescente
interesse pelo uso de processadores digitais de sinais. O
presente texto aborda o desenvolvimento de um sistema com
processador DSP para fins de controle de motor CC sem
escovas embutido numa roda e de um simulador de veículo
elétrico baseado em motor Cc. Visando facilitar a estratégia de
desenvolvimento e a interface com o usuário, são adotados um
sistema operacional em tempo real e a utilização de
computador hospedeiro do sistema. É apresentado o
desempenho deste sistema e a escolha de recursos específicos
que buscam otimizar o U!\O do DSP no desenvolvimento de
estratégias de controle de motores elétricos.

Palavras Chave - Veículos Elétricos, Motor na Roda, Motor
CC, Motor Brushless CC, Processadores Digitais de Sinais,
Sistemas Operacionais em Tempo Real

I. INTRODUÇÃO

Com o barateamento dos circuitos ·· integrados . para
processamento digital de sinais (OSP), a popularização e
disseminação da informática de modo geral e a disponibilidade
de Sistemas Operacionais em Tempo Real (RTOS) prontos
para serem aplicados em sistemas embarcados, há um nicho
crescente de utilização de dispositivos de acionamento de
motores elétricos.
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Visando a melhoria da eficiência e o desempenho de sistemas
utilizados em veículos elétricos, diversos projetos estão sendo
desenvolvidos e motores especiais, inovadores em concepção
elétrica ou mecânica, podem determinar novas estratégias de
acionamento. Um enfoque possível é o de se projetar um motor
embutido em uma roda, integrando o sistema de tração e
eliminando diversos subsistemas mecânicos.

De forma a prover as condições de projeto de um motor
embutido como esse, faz-se necessária uma bancada específica
(Fig. 1) para o desenvolvimento de estratégias de controle,
acionamento e monitoramento, capaz de emular a dinâmica que
uma roda encontra no contato com superfícies típicas do dia-a-
dia.

l.foXlr CC , eeeee,

Fig. 1: diagrama de conexões da bancada de ensaios
"Motor na Roda"

Baseado nessas necessidades, está 'sendo construída uma
bancada de ensaios de um motor CC sem escovas (BDCM) do
tipo motor embutido numa rodá. (in-wheel motor) para equipar
um futuro EV [2]. Para desenvolver estratégias e controlar o



A bancada de ensaios que será usada para testes e escolha da
melhor estratégia de controle de um BDCM de 5 fases (motor
na roda) que esta sendo construído [2] é composta,
basicamente, dos seguintes:

40. SBÁI- Simpósio Brasileiro de Automação Inteligente, São Paulo, SP, 08·10 de Setembro de 1999

BDCM está sendo projetada uma placa processada, com DSP, A. Bancada de Ensaios
que interfaceia com o barramento de um micro hospedeiro do
tipo IBM-PC, a placa DSP-PC. [2]. É necessário estudar o
comportamento de um veículo e então simulá-lo através do
modelo dinâmico que foi desenvolvido. A dinâmica do EV,
como carga do BDCM, é simulada e executada com o auxílio
de um motor CC, também controlado via uma segunda placa
DSP-PC, independente, conforme mostra a Fig. 1.

• Motor na roda BDCM pentafásico

• MotorCC

• . Duas placas DSP-PC (uma para cada motor)

• Torquímetro

• Encoder óptico

Microcomputador PC

Equipamentos de apoio, tais como: osciloscópio, ponta de
corrente, etc . ..

•
•

O DSP-PC alocado para o controle do BDCM será usado para
testar vários tipos de estratégias de controle, usando malhas de
corrente, velocidade e torque. Nesta placa; serão também
monitorados sensores de temperatura colocados internamente
às fases 'do motor. índices de desempenho e eficiência do
motor poderão ser levantados a partir da análise dos dados
coletados, para cada urna das estratégias testadas.

Para permitir que todo o conjunto opere sem falhas e dentro de
tempos pré-definidos, um Sistema Operacional em Tempo Real
(RTOS) será implementado como o sistema monitor da placa
DSP-PC. Desta maneira, pretende-se ter um sistema onde
tarefas como o acesso aos periféricos, a interface com o
microcomputador hospedeiro, a intercomunicação entre placas
gêmeas e rotinas do usuário sejam executadas de maneira
preemptiva. O RTOS realiza o chaveamento das tarefas que
estão em execução, faz o controle da interface com o
computador hospedeiro através de memória de acesso dual e o
controle e decisão do atendimento às interrupções entre outras
funções. Urna visão geral, da maneira pela qual os módulos do .
Sistema Simulador da Dinâmica de Veículo Elétrico baseado
em Processador Digital de Sinais interagem pode ser observada
na Fig. 2. A bancada de ensaios é a estrutura física onde estão
localizados os motores elétricos controlados pela(s) placa(s)
DSP-PC. A(s) placa(s) interfaceam com um computador
hospedeiro, IBM-PC, através do RTOS já citado e da memória
de acesso duplo , permitindo o acesso e a intervenção do
usuário no sistema.

Bancada

Fig. 2: sequência do funcionamento do sistema D8p·PC na
bancada de ensaios e interface com usuário

Em especial, utilizamos um processador de baixo custo e
consumo de energia, o Motorola DSP56L811, um processador
digital de sinais, para obter parte destes recursos aliados a sua
facilidade de programação e execução no estilo encontrado nos
microcontroladores.

B. O Simulador da carga

Para o simulador de carga da bancada do motor na roda são
utilizados recursos que são comuns tanto para o motor CC
-como para o motor na roda; por exemplo o encoder para medir
a velocidade de rotação de ambos os motores, o sensor de .
torque, etc ...

Este artigo apresenta uma visão geral da bancada de ensaio e
desenvolvimento (Seção ll), mostrando detalhes de arquitetura
da placa de controle DSP-PC (Seção III) e de seu sistema
monitor (Seção VI), fazendo uma análise de seu desempenho e
sua relação custo beneficio (Seção V).

O motor CC atua como carga de rolagem dinâmica em
configuração de freio dinarnométrico. O BDCMé controlado
em configuração escalar, pretendendo-se no futuro
implementar uma estratégia vetorial.

11. BANCADA DO MOTOR NA RODA

A estratégia de controle do motor CC está sendo implementada
usando malhas de corrente (interna ao conversor) e de
velocidade, sendo a malha de velocidade realimentada pelo
encoder óptico, conforme pode ser vista na ·F ig. 3. .
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É importante que o estudo da dinâmica do EV esteja baseado
num perfil torque-velocidade do sistema de propulsão elétrico,
neste caso pelas características elétricas do projeto do "motor
na roda" [2]. No nosso caso em particular, o motor CC
escolhido possui especificações de torque e velocidade
superiores ao BDCM, sempre operando no regime de torque
constante. Apenas a malha de velocidade será trabalhada, para
efeitos de simulação dinâmica das características impostas pela
modelagem do EV [3] [4] [5].

Pls:e. OSP·PC

onde f é o coeficiente da resistência de rolagem do pneu. Ele
varia com a velocidade do veículo e durante a manobra na .
dirigibilidade do veículo. m é a massa do veículo. g a constante
de aceleração da gravidade.

O arrasto aerodinâmico é a resistência da viscosidade do ar
atuando no veículo

OSP

S6L811

onde ç é a densidade do ar, Car o coeficiente de arrasto
aerodinâmico, A é a área frontal do veículo, v a velocidade do
veículo e Vo a velocidade do vento .

A resistência de oscilação fo tem sinal positivo durante a
aceleração e negativo durante a desaceleração, dado por:

•
•

Fig. 3: circuito de controle do motor CC

Com a máxima rotação do BDCM em 750 rpm, é possível
antigir uma velocidade de aproximandamente 92 KmIh,
utilizando para o cálculo uma roda de aro de 14". O torque
nominal do BDCM é de 30 Nm, sendo o motor CC usado na
simulação do EV um motor com conjugado de 71,60 Nm,
muito acima do valor do motor BDCM. Da mesma maneira a
rotação nominal do motor, que é de 1000 rpm, está acima da
rotação máxima que pretende-se alcançar na bancada de
ensaios.

Como é característico nos -motores CC (como o motor na roda),
a curva de torque inicia uma diminuição do torque máximo em
relação a velocidade de rotação do motor. Como nos interessa .
trabalhar na região de torque constante, qualquer referência ao
torque do motor será feita para essa região.

Para a modelagem dinâmica que será empregada no motor CC,
deve ser formulada uma carga de rolagem do veículo, visto
pela roda. As características da carga, através do simulador.
podem ser modeladas de maneira simplificada como a força de
rolagem (FJJ que consiste da resistência de rolagem (iro), do
arrasto aerodinâmico do veículo (iar) e ' 'da resistência de
oscilação do veículo durante sua aceleração e desaceleração
(io)

A resistência de rolagem (ira) é causada pela deformação do
pneu na pista .

fm=fem «s
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f o= me g e sen a

onde a é o grau de inclinação.

A força motr iz (F) disponível no veículo - resultado do sistema
de propulsão que é obtido pela força de cada motor na roda
multiplicado pela quantidade de propulsores no veículo - é
subtraída da força de rolagem (FJJ.

O resultado F- FR acelera o veículo. A aceleração do veículo é
dada por

F-Fa= R
m

O modelo baseado nestas equações [3] possui os seguintes
ítens principais, para uma análise de perfil de força constante:

Aceleração inicial

Dirigindo o veículo na velocidade nominal

• Dirigindo o veículo na velocidade máxima

Para estes ítens, temos as seguintes variáveis:

• Taxa de potência do motor na roda (elétrico)

• Velocidade nominal do motor
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• Velocidade máxima do motor • conversorND, serial;

• conversor D/A, serial ;

Não é considerada a taxa de redução, ou redutor, entre o eixo
do motor e a roda, uma vez que não há acoplamentos, além dos
rolamentos necessários para conectar o eixo de tração do
veículo ao motor na roda.

No caso do motor CC, a simulação da carga, suportada pelo
motor na roda , poderá ser executada baseada em dados
oriundos de uma modelagem de um carro "fictício ", ou baseada
em dados reais retirados de um carro real em movimento, que
representam o que o motor na roda enxerga como sua carga
real quando colocado num veículo de tração elétrica
implementado com este motor.

• EPROM com programa monitor

Fig. 4: diagrama de blocos dos módulos da placa DSP·PC

o ensaio poderá ser multiplicado/dividido para diferentes
capacidades de tração, como a tração em apenas duas rodas
(dianteiras e/ou traseiras) e a tração integral nas quatro rodas . A. Processador DSP56l811

11I. DSP COM MEMÓRIA DE ACESSO DUPLO
EM PC

Uma grande vantagem presente nos DSPs atuais é que tais
processadores incorporam recursos de hardware onde a
execução de várias instruções simultâneas, utilização de
arquiteturas do tipo Harvard, existência de mais de um pipeline
e otimização do código processado estejam presentes em parte
ou na sua totalidade.

Combinando recursos típicos de microcontroladores, a família
DSP56800 da Motorola permite uma flexibilidade maior no
projeto . Sua arquitetura, mostrada na Fig. 5, contendo multi-
barramento de acesso à memória interna e externa, aumenta o
desempenho deste processador frente ao processadores DSP
tradicionais , tais como os modelos mais simples da Texas
Instruments.

Por este motivo foi escolhido o processador DSP da Motorola,
o DSP56L811, que possui funções do tipo microcontrolador
associado ao alto desempenho na relação custo/desempenho
sem a necessidade de dois process adores como encontrados no
mercado [6] [7].

• E/S

• ND

Normalmente, as placas de controle habituais utilizam um
processador DSP 'e um microcontrolador ou processador de
apoio, para realizar tarefa'> rotineiras como:

Fig. 5: arquitetura interna do processador Motorola
DSP56L811

D/A

intercomunicação entre processadores

comunicação serial

•
•
•
Para permitir que custo e recursos de hardware , bem como
facilidade de programação, sejam otimizados, optou-se por
apenas um processador DSP de baixo custo e baixo consumo
[2].

A placa projetada DSP-PC, conforme mostrada na Fig. 4, é
composta dos seguintes recursos:

No nosso projeto, por usarmos apenas o DSP56L811 como o
processador .da placa , demos preferência por colocá-lo como
uma placa interna (s/ot) de microcomputador PC-Compátivel,
seu hospedeiro. Pretende-se dessa maneira, realizar duas
tarefas de auxílio ao desenvolvimento/operação, a saber:

• processador DSP;

• memória acesso duplo;

1. Servir como base da placa no que se refere a alimentação
do sistema e poder observar e manusear variáveis
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numéricas utilizadas no processo como p.ex. os ganhos do • Integração com uma segunda placa DSP (inter-
controlador PID do motor Cc. comunicação)

... -. • Processamento em Tempo-Real

IV. SISTEMA MONITOR
O Sistema Monitor compreende de um chaveador de tarefas,
que as executa de modo preemptivo [12].

2. Permitir que o programa (algoritmo) que está sendo
executado no processador DSP possa ser alterado e/ou
descarregado com a placa em funcionamento on-line
através do barramento do PC; sendo o próprio PC a
ferramenta de desenvolvimento deste sistema, utilizando
linguagem Assembly, C e ferramentas como programa de
depuração (debug) e simulação do processador, entre
outras.

• Conversão Analógico-Digital (ND)

Conversão Digital-Analógico (D/A)

B. Memória Acesso Duplo

Para permitir que os programas e as variáveis sejam alteradas
durante o tempo de execução do programa, foi preferido
utilizar neste projeto uma interface entre o barramento do DSP
e do PC utilizando memória de acesso duplo (dual-port) [8].

Com a crescente proliferação do uso deste tipo de memória,
nos últimos anos, espera-se que seu preço continue baixando
rapidamente, permitindo que tal configuração escolhida
corresponda a uma placa potente de baixo custo e altamente
flexível ao usuário.

Os processos são armazenados na memória dual-port, sendo
ambos memória do programa e de dados configuráveis através
do sistema hospedeiro.

O tempo crítico é definido pelo usuário no momento de gerar o
código a ser executado pela placa DSP-PC [12] . Para que o
sistema possa receber novos dados e até pequenas rotinas, o
DSP - através do sistema monitor - pode ler áreas da memórial
Dual Port da placa DSP-PC. Da mesma maneira, pode o DSP
escrever resultados numéricos de operações realizadas, a
pedido do usuário, para que sejam capturadas pelo PC
hospedeiro e visualizadas na tela ou simplesmente
armazenadas no disco do hospedeiro para futura análise, p.ex.
gráfica, da operação da bancada sob determinada estratégia
bem como as características de torque-velocidade.

A maneira pela qual o recurso de upload e dnload on-line
(carregamento e descarregamento durante a execução) seja
realizado com êxito, depende de rotinas do sistema monitor e
de áreas previamente alocadas na memória Dual Port. O acesso
à memória é feito, simultaneamente, tanto pelo PC hospedeiro
como pelo DSP, conforme visto na Fig. 6.

O sistema monitor também se encarrega de gerenciar e operar
para o usuário o acesso aos conversores ND e D/A, ambos
com acesso via modo serial síncrono, suportado pelo
processador DSP56L811.

Fig. 6: diagrama de blocos do acesso via memória dual
entre DSP e PC hospedeiro

Recurso como o acesso via DMA (Acesso Direto à Memória) e
memória mapeada, são utilizados no projeto da placa DSP-PÇ.

PS ro ram selflcl
os data select

Leitura Dado
Escrita Programa

AO ..A15

DO ..D15

Leitura

Escrita

• Integração com o computador hospedeiro (host)

A memória dual-port escolhida [9] possui mais de 32 bit no
barramento de dados, permitindo que este possa ser dividido de
maneira que 16 bit sejam alocados para a área de programa do
DSP e outros 16 bit sejam alocados como área de dados do
DSP, dessa maneira garantindo a integridade do conteúdo dos
dados.

O uso de rotinas de serviço de interrupção (ISR) no sistema
monitor, permite utilizar de maneira adequada todos os
recursos existentes na placa DSP-PC, entre estes recursos
podemos citar os ND e D/A com interface serial síncrono
(SSI) entre o processador DSP, ou seja:

Para garantir que os processos ocorram no tempo adequado,
um sistema em Tempo Real (RTOS) esta sendo implementado,
com recursos de escolha da hierarquia de tarefas e o intervalo
de tempo de execução da tarefa, num processo preemptivo [10]
[11]. A escolha destas prioridades é definida no momento da
compilação do programa do usuário.
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Funções específicas, como o acesso ao torquímetro, ao
encoder, de realização de PWM, rampa de tensão no DIA, entre
outras funções também estarão implementadas no sistema
monitor da placa DSP-PC

Na inicialização do sistema o DSP lê o conteúdo da EPROM
da placa - através de processo conhecido como boot-ROM -
contendo a rotina básica do Sistema Monitor que então
encarrega-se de ler na área de memória de programa da
memória dual-port funções extendidas e programas do usuário
lá depositados através do PC hospedeiro. Durante a execução
das rotinas do usuário, novos valores atribuidos às variáveis
poderão serem lidos elou escritos , dependendo da necessidade
do programa em execução .

v. CONCLUSÃO
[8] Jim Lewis e Lakshmi Mandyam, "Dual Por! Memory

for Multiprocessor Applications", Motorola, AN1707.

o desenvolvimento de uma placa embarcada utilizando
processadores de baixo custo e soluções de comunicação
modernas como as memórias dual-port, permitirá uma eventual
migração da tecnologia desenvolvida em laboratório para uma
aplicação prática industrial, assim como o fato de duplicar o
barramento do PC Compátivel, obtendo-se um segundo
conectar, no padrão PC-104 de sistemas embarcados, permite
um futuro aproveitamento da placa DSP-PC migrando-a para .
dentro de um EV implementado com motor na roda executando
testes reais dos algoritmos e desenvolvimentos já
implementados anteriormente na bancada.

[9] Motorola DSP56800 Family Manual,

Motorola DSP56811 User's Manual,

Motorola MCM59C536 Data Sheet

[LO]' Jeff Michalski, "Architeture of a Timeslicing Uniform
Samplig MicroKernel DSPOS High Performance
Solutions for Real-Time Signal Processing", Concur
System Technologies (www.concursys.com).
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Resumo O presente artigo apresenta a proposta de um
ambiente integrado CACSD (Computer-Aided Control System
Design) destinado ao estudo e projeto de controladores para as
mais diversas aplicações, desde sistemas de posicionamento até
processos térmicos e químicos. Tal flexibilidade é
proporcionada pela plataforma VXIbus - LabWindows/CVI e
ferramentas Matlab adotados. Será descrita a integração destes
dois recursos de maneira a dar suporte integral a todo o Ciclo '
de Desenvolvimento de Sistemas de Controle, desde a fase de
Identificação e Modelagem da planta à Síntese do controlador.
Finalizando, um estudo de caso é apresentado .

Palavras Chaves: CACSD, Identificação, Otimização,
Controladores, Hardware-in-the-loop, Instrumentação Virtual.

Abstract: This paper describes the purpose of an CACSD
integrated environment aimed to the study and design of
controllers for a large amount of applications, from position
systems to quemical and therrnical processo This flexibility is
due to the VXIbus configuration and Matlab tools employed.
The link between this tools on providing support to lhe .
ControI System Development Cycle will be described, from
System Identification and plant modeling step to lhe controller
implementation . To finish, a case study is presented.

Keywords: CACSD, Identification, Optimization, Controllers;
Hardware-in-the-loop, Virtual Instrumentation.

poderosas que dessem suporte a todo o ciclo de
desenvolvimento de sistemas de controle, desde a identificação
de sistemas à síntese de controladores .

O suporte de hardware é proporcionado pela plataforma
VXIbus que aliado ao ambiente de configuração e programação
LabWindows/CVI , fornecem condições ideais de
instrumentação eletrônica com fácil configuração e
operacionalização dos instrumentos modulares (adequados às
necessidades do projeto de controle).

O suporte analítico e matemático são propiciados pelas
ferramentas Matlab 5.0 / Simulink 2 que são integradas e
gerenciadas pelo VIEnCoD de forma transparente no ambiente
visual LabWindows.

A descrição do VIEnCoD nos itens subsequentes reforçam as
características otimizadoras proporcionadas a um ambiente
CACSD por estas ferramentas, bem como as potencialidades
resultantes da metodologia integração das mesmas.

Este artigo é organizado corno segue. O item 2 faz urna breve
descrição da arquitetura do sistema (ferramentas utilizadas). O
item 3 descreve o ambiente operacional. O item 4 descreve a
metodologia empregada dentro do ciclo de desenvolvimento de
sistemas de controle. O item 5 apresenta um estudo de caso.
Por último; conclusões e futuras implementações serão
apresentadas no item 6.

1 INTRODUÇÃO 2 ARQUITETURA VIENCOD
O VIEnCoD (VXl-based Integrated Environment for
Controllers Design ) teve sua concepção motivada na
necessidade de um ambiente que atendesse à objetivos de
desenvolvimento e pesquisa em paralelo com finalidades
acadêmicas, no estudo , análise e projeto de estratégias de
controle clássicas e complexas para as mais variadas plantas,
desde sistemas mecatrônicos à' processos industriais (E. R.
Loures et al.,1996).

Esta flexibilidade e abrangência é '0 produto' da metodologia de
integração, em um ambiente user-friendly, de ferramentas
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A arquitetura do VIEnCoD é estruturada em uma configuração
de hardware baseado em instrumentação VXIbus; um ambiente
de programação baseado em arquitetura VISA (Arquitetura de
Software de Instrumento Virtual) - o LabWindows/CVI 4.0; e
uma plataforma de auxílio na análise e projeto de de
controle- o Matlab 5.0.

O LabWindows/CVl é urna ferramenta de desenvolvimento
para instrumentação virtual baseado em um ambiente de
programação visual integrado de 32 bits, com bibliotecas de
análise, drivers de instrumentos, e ferramentas de projeto de .
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uma interface gráfica de usuário GUI (Graphica l User
Interface) intuitiva. Desta forma. consegue-se toda a
configuração. programação e integração do sistema VXIbus em
curto espaço de tempo.

Em acréscimo, o LabWindowslCVI 4.0 é compatível com a
maioria dos ambientes de desenvolvimento CIC++ de 32 bits
para Windows 95 e Windows NT. Isto permite a abertura para
o intercâmbio de código fonte e bibliotecas desenvolvidas. Esta
última característica é a chave para o gerenciamento das
ferramentas e rotinas Matlab adequadas em código C pelo
Matlab Compiler. A consequente eficiência no tempo de
execução permite a implementação de estratégias de controle
adaptativas em operação on-line.

A plataforma VXIbus, para atendimento das características c
necessidades do VIEnCoD, foi estruturada sob a seguinte
configuração :
• Pentium embutido com no mínimo 32M RAM;
• Sistema operacional Windows 95 ou NT (Server ou

Workstation);
• Um Gerador de Formas de Onda Arbitrárias Tektronix

VX4790A ;
• Um Condicionador de Sinais Tektronix VX4780;
• Um Digitalizador de 16 canais Tektronix VX4244 (com as

entradas ligadas diretamente ás saídas do VX4780);
• Uma Placa DIA de 12 canais Tektronix VX4730;
• Uma Placa de Comutação de Relés de 32 canais Tektronix

VX4353 (para comutar as fontes de sinais que excitam as
variáveis de entrada - VX4730 e VX4790).

Para suporte ao ciclo de desenvolvimento de sistemas de
controle , detalhado no item 4 , os seguintes componentes do
Matlab são necessários :
• Simulink;
• Syst em Identification Toolbox;
• Control Systems Toolbox;
• Optim ization Toolbox / Nonlinear Cont rol Design

Blockset;
• Matlab Compiler;
• Real Time Workshop .

A funcionalidade de cada componente (Matlab 5 e Simulink 2,
1996) dentro do ambiente VIEnCoD será abordado neste item.

o Matlab Compiler permite que algoritmos e rotinas dos
Toolbox, além dos programas gerados pelo usuário sob a forma
de m-function , sejam traduzidos do código Matlab para
código ANSr C. Analogamente, o Real Time Workshop, traduz
os códigos Matlab dos diagramas de blocos implementados no
SIMULINK para código ANSr C. Isto permite o
gerenciamento destes recursos pelo LabWindowslCVI
tornando o ambiente Matlab transparente ao VIEnCoD, que se
torna uma poderosa ferramenta CACSD .

3 AMBIENTE VIENCOD

3.1 O Painel Principal
Este painel dá acesso a todas as fases (e sub-fases) do ciclo de
desenvolvimento do sistema de controle descritas no item 4.
Através de botões relacionados a cada fase do ciclo, abrem-se
GUIs e rotinas para desenvolvimento e análise de cada etapa.
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3.2 A Configuração das Variáveis do
Sistema

Configurar as variáveis do sistema significa informar ao
VIEnCoD todas as características de cada variável em questão.
O painel Configure System Variables (Fig. 1), chamado pelo
botão System Configuration do painel Main Menu, permite ao
usuário executar esta tarefa. Este painel é um editor de
variáveis.

Figura 1. Painel Configure System Variables

O VIEnCoD permite um máximo de:
• variáveis de entrada: 12;
• variáveis de saída: 15 menos a quantidade utilizada de

variáveis de entrada;
o Através deste browser é possível:
• Criar e eliminar variáveis.
• Determinar, para cada variável:
• O nome;
• O tipo (Entrada ou Saída) ;
• A natureza da variável (grandeza física e unidade de

medida);
• O espaço da variável (limites);
• Determinar a função que rege, numericamente, a

conversão no sensor (para variáveis de entrada) ou atuador
(para variáveis de saída);

• O instrumento e canal de aquisição;
• O steady-state de cada variável de entrada. Os valores de

steady-state podem ser aplicados ou não, ao sair deste
painel, conforme determinação do usuário.

3.3 A Inicialização de Variáveis
O VIEnCoD permite realizar a inicialização de variáveis a
qualquer instante, e é feita através do painel Init ialize
Variables.

Este painel permite ao usuário mudar os valores de uma ou
mais variáveis de entrada para valores que não sejam os seus
steady-states, e observar os valores de uma ou mais variáveis
de saída.
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Este recurso é útil quando se fizer necessário submeter
remotamente o sistema a estados específicos antes de realizar
uma aquisição de vetores ou urna simulação hardware-in-the-
loop (M.C. ZaneHa, 1996).

A leitura dos valores das variáveis é realizada pelo VX4244,
com trigger imediato, e a excitação das variáveis de entrada é
realizada pelo VX4730.

3.4 A Aquisição de Dados
Nesta fase, o usuário pode realizar múltiplas aquisições de
vetores, sempre sobre pares de variáveis: variável de entrada e
variável de saída. As variáveis disponíveis são aquelas
previamente criadas na etapa de Configuração do Sistema. O
usuário pode decidir se quer salvar ou descartar cada par de
vetores adquirido . Os pares salvos poderão ser posteriormente
submetidos à fase de Identificação de Sistemas.

Figura 2. Painel Signal Generation and Acquisition

O usuário deve selecionar (Fig. 2) a forma de onda a ser
assumida pela variável de entrada no momento da excitação.
Há 6 formas pré-programadas (Seno, Quadrada, Ruido Branco,
Rampa, Pulso, Parábola) . Há também a possibilidade de injetar
uma onda arbitrária, que o usuário carrega de um arquivo em
disco, previamente gravado no padrão Matlab ASCII, contendo
um vetor de n elementos que representa um ciclo da onda
arbitrária. Algoritmos não disponíveis nas bibliotecas
LabWindows são gerados por rotinas Matlab, por exemplo
PRBS (pseudorandom binary sequence). Desta forma, o
VIEnCoD disponibiliza urna ampla gama de possibilidades de
geração de formas de ondas, baseado na potencialidade do
Gerador de Formas de Onda Abitrárias Tektronix VX4790A.

3.5 Avaliando o Resultado de uma
Aquisição

No painel/nput X Output Graphic , o usuário pode visualizar o
resultado da última aquisição realizada, para fins de avaliação.
Se o par de vetores adquiridos se mostrar adequado pelo
usuário, este pode armazená-lo em disco, onde poderá ser
posteriormente recuperado para servir de insumo à fase de
Identificação de Sistemas.
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3.6 Simulação Hardware-In-the-Loop
Uma vez que todas as etapas anteriores tenham sido cumpridas
com sucesso, toma-se possível realizar urna simulação com
hardware-in-the-Innp em que o controlador obtido é realizado
fisicamente pelo VIEnCoD, com a planta ou processo real
inserido na malha (M.C. Zanella, 1996). O resultado
experimental obtido (Fig. 3) pode ser gravado em arquivo para
comparação com os resultados simulados com o modelo
matemático da planta.

Figura 3. PID - Simulation

A modularidade do VIEnCoD permite que esta ferramenta seja
acessada individualmente para testes de controladores externos
ao obtido no ambiente.

O controle implementado até o momento no simulador é do
tipo PIO, mas a estrutura modular do VIEnCoD facilita a
inclusão, no futuro, de outras estratégias de controle , corno por
exemplo estratégias de controle adaptativas, controlador fuzzy,
dentre outras (H.& J. Michel e Gonçalves, 1995).

Para proceder uma simulação, o usuário determina qual a
variável de saída e qual a variável de entrada, qual o set-point
almejado, quais os parâmetros do controlador (Kp, Ti e Td), e
qual a freqüência de repetição do loop. Uma vez iniciada a
simulação, o usuário pode acompanhá-Ia visualmente no
gráfico, e termin á-la a qualquer instante .

Durante a simulação, o erro relativo é monitorado. O vetor
adquirido pode ser salvo em arquivo no formato Matlab ASCII,
para posterior comparação com os resultados calculados na
fase de simulação interna. O VX4244 trabalha na leitura da
variável de saída e o VX4730 na injeção do sinal de controle
produzido pelo algoritmo .

4 CICLO DE DESENVOLVIMENTO DE
SISTEMAS DE CONTROLE

Dado a grande flexibilidade no suporte a variadas estratégias
de controle e plantas que o VIEnCoD se propõe, faz-se
necessário o cumprimento de diversas etapas dentro de um
ciclo de desenvolvimento, conforme mostra a Fig. 4. A
metodologia de integração de ferramentas Matlab está baseado
neste ciclo dando suporte matemático e analítico à cada fase.

A grande interatividade do ambiente com o usuário é feito
através das GUI's e ferramentas gráficas que o habilita a
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escolher rotinas específicas (de tratamento de dados,
identificação, otimização) e obter e avaliar qualquer resultado
parciai em qualquer etapa. Desta forma, todo ciclo é
monitorado permitindo a escolha e repetição de fases já
·realizadas ou interrupção do ciclo.

__,..
RullllçAo Experlmentll

.Figura 4. Ciclo de Desenvolvimento

4.1 1il Etapa: Modelamento e Identificação
Esta etapa corresponde a modelagem do sistema real (planta)
através do conhecimento e desenvolvimento de um modelo
físico, geração de um modelo matemático para uma descrição
compreensível em um ambiente computacional e subsequente
solução numérica deste modelo através de simulações para
obtenção de parâmetros e índices de desempenho
(propriedades) do sistema. O VIEnCoD permite a entrada do
modelo matemático do processo conhecido sob diversas formas
de representação : função de tranferência, espaço-de-estados,
polinômios - para modelos contínuos ou discretos.

Figura 5. Processo de Identificação

Em muitos casos esta tarefa de obtenção do modelo através de
leis físicas torna-se difícil, envolvendo complexos métodos
numéricos para lidar com a representação matemática
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associada . Em acréscimo, estratégias de controle adaptativo
requerem a contínua obtenção deste modelo para operação on-
line (L. V. R. Arruda, 1992b).

Neste contexto, torna-se necessário a determinação das
grandezas físicas não observáveis a partir de medidas
realizadas. Tal proposta, denominada de Identificação, visa a
modelagem matemática de um sistema físico a partir de
informações observadas (medidas) deste sistema.

O problema de identificação de sistemas (L. V. R. Arruda,
1992a), ilustrado na Fig. 5, é suportado integralmente pelo
VIEnCoD através do gerenciamento da aquisição de dados pela
plataforma VXIbus e da integração de ferramentas Matlab e
algoritmos de estimação do Toolbox System Identification.. A
Fig. 6 ilustra este gerenciamento e integração .

Figura 6. Integração da Fase de Identificação

Conhecimento a priori

São informações sobre a planta (experimentos anteriores, leis
físicas que regem o sistema, etc.) que fornecem subsídio para
escolha do modelo de estrutura mais adequada. Quando não se
dispõe de nenhum conhecimento sobre a planta, técnicas
especiais (p.ex. resposta ao impulso) são aplicadas fornecendo
alguma informação. O módulo Data Acquisition do VIEnCoD,
conforme visto anteriormente, apresenta um gama variada de
sinais de excitação.

8 Projeto do Experimento

A plataforma VXlbus/LabWindows integrada às ferramentas
Matlab em um ambiente de forte interatividade gráfica com o
usuário, conforme descrito no item 3, permite repetições,
desvios e interrupções nas fases do ciclo de desenvolvimento
sem ônus no tempo despendido e/ou resultados perdidos.
Desta forma, o projeto do experimento pode ser mais
abrangente em seus objetivos.

• Aquisição e Tratamento de Dados

Através do módulo Data Acquisition no controle do gerador de
ondas arbitrárias do VXIbus, pode-se injetar no sistema sinais
de excitação típicos (degrau, rampa, pulso, ruído branco,
PRBS, etc), e obter as respostas. Este conjunto de respostas
emitidas pelo sistema é capturado e digitalizado pelo VXIbus.
Os vetores de excitação e resposta do sistema são armazenados
e posteriormente submetidos às rotinas do System
Identification Toolbox.
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Previamente à utilização dos vetores no processo de
identificação, é necessário uma análise na informação destes
dados para verificação e tratamento das seguintes situações
possíveis : remoção de valores médios ou tendências lineares,
seleção dos dados para identificação e validação, remoção de
faixas de frequ ência indesejáveis ao sistema, etc.

D Escolha de Estrutura de Modelo

A escolha da melhor estrutura requer um conhecimento a priori
que se tem do sistema e de critérios oriundos da experiência do
engenheiro de controle. Para suprir estas dificuldades , as
potencialidades do Toolbox System Identification são
agregadas ao VIEnCoD , permitindo a estimação de modelos
paramétricos e não paramétricos em poucos segundos e a
verificação do melhor modelo através de diversas ferramentas
de validação.

Estruturas.disponíveis:
• Modelos não paramétricos;
• Mode los paramétricos : ARX, ARMAX, OE (Output-

Error) , BJ (Box-Jenkins) , Espaço de Estado e estrutura
definida pelo usuário.

• Escolha Método de Estimação de Parâmetros

Para cada modelo existem métodos e algoritmos de estimação
adequados disponívei s:
• Modelos não paramé tricos : análise de correlação e análise

espectral ;
.. Modelos paramétricos :
• ARX: método dos Mínimos Quadrados e método da

Variável Instrumental;
.. ARMAX, OE, BJ estimador de Máxima

Verossimilhança;
.. Espaço de Estado s estimado r de Máxima

Verossimilhança e método do subspaço .

Validação do Modelo

De posse de vários modelos est imados com diferentes ordens e
estruturas, é necessário validar o que melhor ser aproxima da
resposta esperada do modelo (dados de validação). Para tal
estão dispostos ferramentas gráficas para inspeção visual e
funções que qualificam esta aproximação. São elas :
.. Inspeção visual : resposta transiente , resposta em

frequência, pólos e zeros (cancelamento de pares pólo-zero
- modelo sobre-parametrizado), espectro de ruído,
comparação saída modelo simulado e medido (calculado
pela raiz da média quadrática da diferença ), análise de
correlação (verificação intervalos de confidência).

• Função perda : definido em termos do erro de predição do
modelo. A seleção do modelo de estrutura com a menor
função perda é a chamada validação cruzada ;

• FPE : erro de predição final de Akaike.

• Interface com a etapa de otimização

Após a validação o modelo é gravado em arquivo sob o
formato theta , que contém sob a forma de uma matriz (3xn),
informações do modelo tais como : intervalo de amostragem,
ordem dos polinômios da equação a diferenças, parâmetros
estimados, matriz de covariância, etc. Este arquivo será
trabalhado pela etapa de otimização descrita a seguir.
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4.2 2ª Etapa: Otimização
Nesta etapa é proposta uma estratégia de controle
parametrizado. Seguindo a proposta de forte interação do ·
ambiente com o usuário do VIEnCoD , utilizou-se as
ferramentas Simulink e o Optimization Toolbox.

Utilizando-se de diagramas de blocos o usuário pode
configurar a malha de controle a ser sintonizada, com
elementos lineares ou não, otimizando os parâmetros do
controlador . Esta otimização, por exemplo , poderá ser dos
parâmetros de um PID (Kp, Ti, Td), conforme será mostrado
no estudo de caso (item 5).

o problema de otimização pode ser estabelecido na
minimização do erro entre o sinal de saída da malha e o sinal
de entrada (sinal de excitação, p.ex. degrau) . O algoritmo dos
mínimos quadrados é utilizado e as parâmetros são ob tidos. Os
parâmetros são gravados em arquivo para utilização na etapa
de realização do controlador.

O Nonlinear Control Design Blockset poderá também ser
utilizado, onde critérios e limites são inseridos graficamente no
domínio do tempo, para métodos gradiente de otimização
encontrarem os parâmetros de controle que atenda a estes
critérios.

De posse do modelo parametrizado do controlador, simul ações
podem ser efetuadas utilizando-se as ferramentas do Control
System Toolbox , gerenciadas pelo VIEnCoD através de suas
ours.

4.3 3!! Etapa : Realização Experimental
o modelo parametrizado do controlador, obtido e simulado na
etapa de otimização, é realizado fisicamente e conectado à
malha de controle com o sistema real inserido em simulação
com hardware-in-the-loop, conforme já descrito no item 3.

O resultado experimental obtido pode ser gravado em arquivo
para comparação com os resultados simulados (modelo
matemát ico) através de análises gráficas no domínio da
frequência e do tempo. Satisfatório os resultados o controlador
é validado ; do contrário retoma-se a fase de iden tificação para
realização de novo ciclo.

5 ESTUDO DE CASO
De maneira a comprovar a funcionalidade do VIEnCoD em
todo ciclo de desenvolvimento de sistemas de controle, um
sistema simples de la ordem implementado eletronicamente é
avaliado. Sua função de transferência é :

F(S) I
38.54s+1

• Aquisição e Tratamento de Dados

O procedimento de aquisição de dados foi realizado com sinal
PRBS (vetor de excitação) e a saída digitalizada e
armazenada(vetor de saída) . Os dados são analisados, tratados
e separada uma parte para o processo de identificação e outra
para validação.

• Identificação
De posse do conhecimento a priori (neste caso já conhecendo
o sistema físico) utilizou-se os modelos ARX e ARMAX para
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na =1; nb = 1; nc = I e d =1. Os resultados, mostrados na Fig. às ferramentas e algoritmos Matlab, estado da arte na área
7 são bastante satisfatórios. de controle;

Figura 7. Saída estimada e medida

g Otimização

Adotou-se um controle PID para sintonia da malha, sendo seu
parâmetros (Kp, Ti, Td) objeto do processo de otimização
baseada em critérios estabelecidos.

Tais critérios de desempenho no domínio do tempo são
estabelecidos baseados em um degrau como sinal de referência
(set-point da malha de controle) : tempo de subida, tempo de
acomodação, sobressinal permitido, etc.

Os parâmetros obtidos são utilizados por um algoritmo PIO
discreto que implementará a realização física do controlador
via plataforma VXIbus - LabWindows/CVI.

• Realização experimental

O controlador realizado é inserido na malha com a planta real (
simulação com hardware-in-the-loopy e a resposta obtida (Fig.
8) validando todo o ciclo de desenvolvimento suportado pelo
VIEnCoD.

2. A flexibilidade e facilidade no suporte ao desenvolvimento
e implementação de diferentes estratégias de controle à
diversos tipos de plantas, desde a identificação de sistemas
à síntese de controladores com simulação com hardware-
in-the-loop,

3. Estas características permitem o atendimento ao processo
ensino-aprendizagem, investigação científica e prestação
de serviços na área de controle.

O trabalho está em fase inicial de desenvolvimento e pretende-
se uma contínua realimentação à sua funcionalidade através de
implementações de diferentes sistemas de controle. Estratégias
de controle adaptativas e controle Fuzzy são propostas para
futuros trabalhos. Em acréscimo, está também em estudo a
possibilidade do suporte do VlEnCoD por uma ferramenta CAI
(Computer Aided lnstructiony o ACONSYS (Author Contro l
System) que figura como gerador do conhecimento e orientador
nas diversas etapas de desenvolvimento de sistemas de
controle.
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Figura 8. Resposta experimental do sistema

6 CONCLUSÃO
O VIEnCod, apresentado neste artigo, teve sua motivação
baseda em dois pontos principais :

1. No direcionamento à ambientes CACSD das
potencialidades de hardware e software que podem ser
obtidas das plataformas VXIbus I LabWindows, integradas
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Abstract - Este trabalho apresenta uma análise da caracteri-
zação de leite bovino por ultra-som. Foram realizadas medições
da velocidade de propagação e do coeficiente de atenuação da
onda acústica em relação ao teor de gordura. As medidas desses
parâmetros foram realizadas em uma célula de medição basea-
da em múltiplas reflexões da onda, utilizando-se um transdutor
duplo-elemento.

homogêneo.

Sabendo-se como se propaga uma onda acústica através de um
meio não-homogêneo, pode-se determinar as características des-
te meio. A caracterização por ultra-som é um processo rápido,
não-destrutivo, não-invasivo, não-ionizante e que pode ser facil-
mente aplicada em um linha de processamento industrial.

Tabela I: Componentes do leite.

A constituição média do leite bovino in natura é apresentada na
tabela 1.

As fotos apresentadas na figura 1 foram obtidas em um mi-
croscópio óptico e mostram amostras de leite in natura, tipo C
e UHT integral, com 4,8%, 3, 0% e 3.5% de teor de gordura.
Para cada padrão de leite há uma tipo de formato e distribuição
para as partículas de leite, definidos pelo tipo de processamento.
O leite tipo UHT apresenta tamanho homogêneo e distribuição
uniforme das partículas. As amostras de leite in natura e tipo C,

No Brasil são definidos os seguintes padrões para o processa-
mento industrial: leite tipo B e C, com 3,5% e 3,0% de teor
de gordura respectivamente e os leites tipo UHT integral, semi-
desnatado e desnatado, com respectivos 3,5%, 1,5% e 0,5%
teores de gordura. Os tipos B e C são pasteurizados e os leites
UHT passam pelo processo de esterilização (ultra-higb tempe-
'rature), Todos os tipos de leites destinados ao consumo huma-
no são homogeneizados. A gordura apresenta-se na forma de
pequenos glóbulos que podem variar na forma e tamanho, de
esféricas e com diâmetro menores que 1 J.Lm para o leite UHT
até formatos disformes e tamanhos da ordem de 10 J.Lm para
o leite in natura. Em um litro de leite integral homogeneiza-
do encontramos um número de partículas da ordem de 109 , que
encontram-se homogeneamente distribuídas e que possuem mo-
vimento aleatório.

3,75%
4,80%

3,22%

87,50%

0,73%

água
lactose
gordura

sais minerais
proteínas

Keywords: Ultra-som, leite, parâmetros acústicos, atenuação
acústica.

A gordura no leite apresenta-se distribuida em forma de partí-
culas. Tanto a velocidade de propagação quanto o coeficiente
de atenuação dependem do tamanho das partículas. As medi -
das para a velocidade de propagação foram inconclusivas na ca-
racterização do teor de gordura. Para as amostras com partícu-
las de gordura uniformemente distribuídas, como no leite UHT,
observou-se um comportamento linear da variação do coeficien-
te de atenuação em função da quantidade de gordura. Neste caso,
os resultados experimentais apresentaram boa concordância com
o modelo teórico utilizado. Para amostras com distribuição não
uniforme de partículas, como os leites pasteurizado e in natura,
não foi observada uma relação linear entre o teor de gordura e o
coeficiente de atenuação.

1 Introdução
Atualmente, existem duas técnicas de medição do teor de gor-
dura no leite utilizadas na indústria de laticínios: o método quí-
mico, conhecido como método Gerber, e o método óptico, que
precisa ser calibrado através do método químico. Estes dois pro-
cessos são muito precisos mas ambos são destrutivos e não po-
dem ser realizados em uma linha de processamento industrial, o
que indica uma possibilidade de melhoramento destes métodos.

o leite é basicamente composto de água, onde estão dissolvidos
lactose, proteínas, sais minerais e uma pequena porcentagem de
gordura, que varia para cada tipo de leite, e que não se encon-
tra dissolvida, apresentando-se em pequenas partículas aleato-
riamente distribuídas. Estas partículas formam descontinuida-
des nas propriedades acústicas do meio, que causam alterações
na velocidade de propagação e no coeficiente de atenuação da
onda. O leite assim constituído é definido com um meio não-
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Para um meio não-homogêneo, objeto deste estudo, além das
perdas devido ao meio, devem ser somadas as perdas devido às
partículas em suspensão. Os mecanismos mais importantes de
perda são: (1) perda viscosa, (2) perda térmica e (3) perda por es-
palhamento (Allegra e Hawley 1972), (Epstein e Carhart 1953).

As perdas por viscosidade em um meio não-homogêneo são cau-
sadas por uma onda de cisalhamento gerada pelos movimentos
relativos das partículas suspensas no meio. Estes movimentos,
'de translação e pulsação radial, são causados pelo contraste de
densidade da partícula com o meio , na presença de um campo
de pressão acústica. Essa onda de cisalhamento é caracterizada
pela distância
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conversão da energia cinética das moléculas, translacional, em:
(a) energia potencial, com um novo rearranjo estrutural das
moléculas, (b) energia interna vibracional e/ou rotacional para
moléculas e (c) energia de associação e/ou dissociação de íons
em espécie s iônicas e soluções iônicas complexas (Kinsler et
aI. 1982).

sendo Vâ a viscosidade dinâmica, p a densidade do meio e w a
freqüência angular da onda acústica. A dimensão Ó" é conhecida
como 'prof undidade viscosa' e indica o poder de penetração da
onda de cisalhamento no meio . A amplitude da onda de cisa-
lhamento decai de um fator l/e (36 ,8%) em uma distância Ó",
onde e é o número de Euler.

J: _ J2l/dUv - ,
pw

(1)

Figura 1: Imagens ampliadas de amostras de leite in natura (foto
superior), tipo C e UHT integral, com 4,8%, 3,0% e 3,2 % de teor
de gordura. No leite UHT as partículas de gordura são pouco
visíveis por serem muito pequenas.

As perdas térmicas no meio não homogêneo são causadas pela
geração de um grad iente de temperatura próximo à superfície
da partícula. Este 'gradiente de temperatura aparece devido ao
acoplamento entre a pressão e a temperatura. Assim como a
onda de cisalhamento, a onda térmica gerada é caracterizada pela
dimensão

em contrapartida, apresentam tamanhos variados de partículas e
distribuição não uniforme. f!fitTOÓt= -Co'pw p

(2)

2 Fenômeno de atenuação acústica
Quando uma onda acústica percorre um meio, sua intensidade
é reduzida em função da distância percorrida. Este fenôme-
no é conhecido como atenuação acústica que pode ser de ori-
gem geométrica (difração e espalhamento), ou devido ao meio
(perdas viscosas, térmicas e por relaxação). Estes fenômenos
ocorrem de maneira diferente em meios homogêneos e não-
homogêneos.

Em um meio homogêneo as principais perdas são causadas pe-
la viscosidade do meio, perdas térmicas e perdas devido à rela-
xação. As perdas por viscosidade são causadas pelo movimen-
to relativo entre porções adjacentes do meio, dados pela com-
pressão e rarefação que caracterizam a propagação da onda.

As perdas térmicas acontecem devido à diferença de temperatura
do meio quando ele é comprimido e expandido. Considerando-
se que sua condutividade térmica faz com que o processo não
seja adiabático, ela contribui para a perda de energia. As perdas
térmicas são mais acentuadas para materiais com maior condu-
tividade térmica.

As trocas de energias por relaxação estão relacionadas com a

sendo TO e C2 a condutividade térmica e o calor específico do
meio . A dimensão Ót é conhecida como 'profundidade térmi-
ca ' e indica o poder de penetração da onda térmica no meio. A
amplitude da onda térmica decai de l/e em uma distância Ót •

Um sistema com partículas em suspensão pode ser caracteriza-
do pela dimensão D das partículas e pelas profundidades Ót e
Ó". Como os cálculos das profundidades dependem da freqüên-
cia (equações I e 2), podemos calcular a freqüência crítica para
cada mecanismo de perda (viscoso ou térmico), que é a freqüên-
ciana qual a atenuação da onda é máxima. Essa freqüência é
chamada de freqüência crítica, e ocorre quando o valor da pro-
fundidade , térmica ou viscosa, tem aproximadamente o mesmo
tamanho da partícula. É importante notar que as freqüências crí-
ticas são distintas (Dukhin e Goetz 1996), permitindo considerar
estes efeitos separadamente.

O mecanismo de perda por espalhamento é diferente dos meca-
nismos de perdas por viscosidade e térmica. O espalhamento
acústico não produz dissipação da energia acústica, mas sim dis-
persão. A presença de partículas redireciona parte do fluxo de
energia da onda e o resultado é que esta parte da energia não é
captada pelo receptor.
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2.1 Velocidade de propagação e atenuação amostras de leite é o coeficiente de atenuação da amos tra de lei-
viscosa em meios não-homogêneos te desnatado, que apresenta um teor de gordura próximo de zero

(0,01%).
A onda de cisalhamento gerada pelo movimento das partículas
altera a veloc idade de propagação e o coeficiente de atenuação.
A relação entre a velocidade de propagação em um líqu ido com
partículas que sofre o efeito viscoso (cs ) e em um líqu ido ho-
mogêneo (Cl ) é dado por (Ahuj a 1972)

Desta forma propõe-se medir a velocid ade de propagação e o
coeficiente de atenuação de amos tras de lei te com diferentes teo-
res de gordura e relacioná-los com o teor de gordura através das
equações (3), (8) e (9).

sendo a a concentração de partículas, (3p e PPa compressibilida-
de e densidade das partículas respectivamen te e (31 e Pl, compres-
sibilidade e densidade para o líquido. A quantidade I< é definida
por

amostra refletor

l
meio 1

linha de
retardo 11

linha de
retardo I

receptor
(menbrana de PVDF)

transdulor
emissor de
cerâmica__ .

Figura 2: Configuração esquemática da célula de medição.

3 Célula de medição de parâmetros acústi-
cos

A célula utilizada neste trabalho , desenvolvida por Adamowski
et aI (Adamowski et a!. 1995), usa um receptor de grande área,
capaz de interceptar todo campo acústico, a fim de eliminar o
efeito da difração acústica. A figura 3 apresenta um esquema
básico do transdutor duplo-elemento e da célula de medição pa-
ra líquidos em repouso. A célula é composta por um emissor de
ultra-som comercialmente disponível e o receptor uma membra-
na de PVDF (poly-vinylidene-fluoride) de 52 J..Lm de espessura
que tem as faces metalizadas com alumínio para a formação dos
eletrodo s e é colada entre as duas linhas de retardo. As linhas de
retardo são confeccionadas em acríli co (polimetil metacrilato) e
vidro e possuem densidade e comprimento conhecidos, servindo
como referênci a. A linh a de retardo I I impede que a amostra
entre em cont ato direto com a membrana . O refletor é construí-
do de aço inox 304 ou latão e também tem parâmetros acústicos
conhecidos, superfícies lisas, plan as e paralelas. Devido a sua
alta impedância acústica, comparada com o valor de impedância
acústi ca da amostra, a reflexão da ond a é quase total.

(3)

(5)

(7)

(4)

(6)

(8)

s
PP ,(- - 7)
Pl

( )

2
PP -1 8

Pl (pp) 2 2'-+7 + 8
Pl

7

s

t anfe) =

(f!!!.. - 1) [(1 + 7) COS(lO) + ssin(lO)]
K= p, -r)\ ,') j

Cs Clavis ( 1 ( (3p ) 1 )- =-- + 1+ - a 1 - - - -;-aI< ,
ci W 2 (31 2

e s, 7 e E são dados por

d - . d . I O Clavis -sen o Tp e o raro as parucu as . termo -- na equaçao
w

(3) é muito pequeno e pode ser desprezado quando utilizam-se
freqüências maiores que 1 MHz. A quantidade avis é a con-
tribuição no coefici ente de atenu ação viscosa, e será dada por
(Ahuja 1972)

sendo w a freqüência de trabalho.

Pelas equações (3) e (8) , observa-se que tanto ci quanto avis de-
pendem da concentração de partículas a, que para o leite está
relacionada linearmente com o teor de gordura, quando este se
apresenta homogeneamente distribuido no formato de pequenas
esferas. O coeficiente de atenuação viscosa avis pode ser deter-
minado a partir da atenuação acústica total da amostra (a), dada
por

Os sinais qo, ql, qz e q3, ilustrados na figura 3, representam as
diferentes ondas acústicas que chegam ao receptor em sucessivos
instantes de tempo, todos gerados a partir do sinal emitido pelo
transdutor emissor, devido às reflexões nas interfaces dos meios
1-2 e 2-3 . A figura 3 mostra um exemplo do sinal gerado pelo
receptor.

O coeficiente de reflexão da primeira interface (linha de retardo-
amostra), R12 , é calculado tomando-se a amplitude da transfor-
mada de Fourier dos sinais ql , q2 e q3 (Q 1> Q2 e Q3) em uma
mesma freqüência (Adamowski et al. 1995):

a = a vis + ai (9)

onde ai é coeficiente de atenuação intrínseco da amostra. Quan-
do a =O, ou seja, a amostra não contém partículas, a vis =O, e o
coefic iente de atenuação total é próprio coeficiente de atenuação
intrínseco. Portanto o coeficiente de atenuação intrínseco das

(lO)
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Figura 3: Gráfico comparativo dos sinais coletados na célula de
medição.

A impedância acústica da amostra (Z2) é calculada por

1+R12
Z2 = Z1 1 R .

- 12

Microcomputador
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dB. O sinal amplificado é digitalizado por um osciloscópio di-
gital (Hewlett-Packard, H P541121). Este osciloscópio permite
a programação de atrasos e janelas, sendo possível selecionar
cada sinal recebido. Foi utilizado modo average (64 amostras)
com freqüência de amostragem de 100 MHz, sendo a duração do
sinal de 5 ms.

I I I
--I----liI !

I i Ii r
I _-,, _

escala de tempo
-1

Gráfico do sinal transmitido e recebidos.
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Os valores das amplitudes Q1 , Q 2 e Q3 e dos coeficientes de
reflexão R12 e R23 devem ser acompanhados pelos respectivos
sinais (+) ou (- ), de acordo com a fase do eco recebido.

Antes de cada medição, a célula é calibrada com água desti-
lada, que possui propriedades físicas bem conhecidas (Grosso
e Mader 1972). A calibração tem como objetivo determinar o
comprimento L da câmara da amostra, e minimizar os erros de-
vido a problemas de alinhamento entre as faces e ruídos elétri-
cos.

Figura 4: Montagem experimental

Como a gordura presente no leite tende a se aglomerar foi usa-
da uma bomba peristáltica, com vazão de 0.2 lImin (Omegaflex,
FPU500), que mantém o líquido em constante moviÍnento. O
líquido da amostra é depositado em um becker, e através da bom-
ba é forçado a passar pela célula de medição, retornando para o
becker. O controle de temperatura é realizado neste reservatório.
Deve-se tomar cuidado para que não haja bolhas de ar na câmara
da amostra. A inclusão de equipamentos não ligados diretamen-
te à medição não alterou as medidas.

Através de uma interface GPm (IEEE-488), o osciloscópio está
conectado a um microcomputador tipo Pc. Essa interface per-
mite programar o osciloscópio e transferir os dados selecionados
para o microcomputador. Os dados adquiridos são então proces-
sados com o auxílio do software MATLAB (versão 4.2c).

5 Medição dos parâmetros acústicos

Foram medidas a velocidade de propagação e o coeficiente de
atenuação da onda para várias amostras de leite, com teores
de gordura previamente conhecidos, determinadospelo método
Gerber. O fornecimento e a determinação do teor de gordura das
amostras foi realizada pela empresa de laticínios Vigor.

(11)

(12)R Z3 - Z2
23 = ---

Z3 + Z2

a =.2.. 1 (Ql (1 +Ri2)R )
2L n Q2 R12 23 ,

sendo que R23 é o coeficiente de reflexão na interface amostra-
refletor. Conhecida a impedância acústica do refletor (Z3) para
uma dada temperatura e determinando-se a impedância acústica
da amostra (Z2) para a mesma temperatura, determina-se R23
pela fórmula

o método de medição de velocidade da propagação da onda
acústica utilizado baseia-se na medição do intervalo de tempo
entre dois ecos consecutivos (b.t). Na célula de medição, são
escolhidos os ecos consecutivos, q2 e q3 por exemplo , refleti-
dos nas interfaces da amostra líquida para a medição do tempo.
Sendo conhecida a distância L entre as interfaces da amostra, a
velocidade da amostra será dada por c = O valor L é me-
dido usando-se água destilada como referência, que apresenta
velocidade de propagação tabelada de acordo com a temperatu-
ra (Grosso e Mader 1972). O valor b.t é calculado através da
técnica de correlação cruzada entre dois sinais consecutivos. O
coeficiente de atenuação da amostra a é calculado tomando-se a
relação ente os dois primeiros sinais coletados

4 Descrição dos equipamentos

O diagrama esquemático da instrumentação utilizada é apresen-
tado na figura 4. O gerador de funções (Tektronix, AFG5102)
gera um ciclo de senóide na freqüência desejada. O sinal é
amplificado pelo amplificador de potência (Amplifier Resear-
ch, 150NI00A) e irá excitar o transdutor emissor da célula de
medição. A recepç ão dos sinais é feita pelo analisador ultra-
sônico (Pararnetrics, 5052UA), que amplifica o sinal em até 40

Nos gráficos das figuras 5 e 6 observa-se o comportamento da
velocidade de propagação e do coeficiente de atenuação para as
amostras de leite UHT, pasteurizado e in natura, para vários teo-
res de gordura, de acordo com o padrão definido para cada tipo
de leite. Todos os componentes do leite são constantes e iguais
para todas as amostras, com exceção da gordura, que se dife-
rencia nas amostras pela quantidade, distribuição e tamanho das
partículas. A freqüência de trabalho utilizada foi de 10 MHz e a
temperatura aproximada de 20 "C,
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Os dados coletados para a amostra de leite UHT apresentam uma
dependência clara em relação ao teor de gordura . Tomando ape-
nas os dados referentes às amostras de leite UHT, teremos o grá-
fico da figura 7, para o coeficiente de atenuação acústica viscoso.
Para as amostras de leite UHT, o tamanho das partículas é muito
pequeno, inferior a 1 p,m. Calculando as profundidades, viscosa
e térmica, equações (1) e (2) respectivamente, para o leite, ter-se
ÓI/ = 0,3 p,me Ót = 1,1 tu». Portanto a maior contribuição no
coeficiente de atenuação é devido às perdas viscosas e, as perdas
térmicas podem ser desconsideradas (Allegra e Hawley 1972).

Figura 7: Medidas do coeficiente de atenuaçã o para os vários
tipos de amostras de leite UHT.

A reta no gráfico da figura 7, corresponde ao valor teórico do
coeficiente de atenuação viscosa calculado para tamanhos de
partícula próximo de 1 p,m,expressão (8), com variação no teor
de gordura. Nos valores dos pontos, já está descontando o coe-
ficiente de atenuação intrínseca. Como já citado, o valor da ate-
nuação intrínseca é determinado pelo coeficiente de atenuação
do leite desnatado.

No gráfico da figura 8 é feita uma comparação entre os valo-
res medidos das amostras de leite UHT com teor de gordura de
3, 2% com o modelo teórico para o coeficiente de atenuação vis-
cosa, com variação na freqüência. As linhas retas indicam o
modelo teórico calculado para 3, 2% de teor de gordura.

5

• leite in natura......00_ I
o Ioite uhl

4 5
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constituem um meio dinâmico, onde constantemente ocorrem
mudanças. As amostras de leite UHT, devido ao seu tipo de
processamento, formam um meio estável. Estas variações são
desprezíveis nas medidas de velocidade de propagação, mas ex-
tremamente sensíveis na medição do coeficiente de atenuação,
onde para amostras de diferentes tipos de leite com mesmo teor
de gordura, o valor medido é muito diferente.
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Figura 5: Medidas da velocidade de propagação para os vários
tipos de amostras de leite UHT, pasteurizado e in-natura.

As medidas de velocidade de propagação apresentaram uma va-
riação entre as amostras de apenas 0, 5%. Desta forma, a mar-
gem de erro do processo de medida acaba por inviabilizar a dis-
criminação do teor de gordura por esta medida. Em principio ,
seria possível determinar o teor de gordura nas amostras através
da velocidade de propagação se a precisão das medidas fossem
mais precisas .

- Nas medidas para o coeficiente de atenuação, no gráfico da figura
6, observou-se um comportamento distinto entre as amostras de
leite UHT, pasteurizado e in natura . As amostras de leite UHT
apresentaram uma clara relação entre o coeficiente de atenuação
e o teor de gordura, enquanto que para as demais amostras, os
dados coletados não apresentaram esta relação.

Figura 6: Medidas do coeficiente de atenuação para os vários
.típos de amostras de leite UHT, pasteurizado e in-natura.

Vários fatores podem ter contribuído para que as medidas dos
coeficientes de atenuação das amostras de leite pasteurizado e
in natura não apresentassem uma dependência clara em função
do teor de gordura. Estas amostras apresentam tamanho e dis-
tribuição das partículas de gordura não uniforme, que tendem,
com o tempo, a se aglomerar em estruturas cada vez maiores.
Macroscopicamente, há a formação de uma crosta de gordura
(nata), que adere às paredes do recipiente onde a amostra se en-
contra. Estes dois efeitos combinados alteram o comportamento
dinâmico e a quantidade efetiva de gordura das amostras .

Assim descritas, as amostras de leite pasteurizado e in natura

7 Conclusão

A análise dos padrões especificados pela indústria de laticínios
para o leite bovino demonstrou que estes variam no teor de gor-
dura e no tipo de esterilização. As amostras de leite UHTapre-
sentam caráter homogêneo, tamanho das partículas reduzido e
distribuição uniforme . Já nas amostras de leite pasteurizado e
in natura, as partículas de gordura apresentaram uma maior va-
riação no tamanho e na distribuição. O tamanho da partícula tem
grande influência no comportamento das amostras. Foi observa-
do que quando as partículas possuem um maior tamanho, elas
tendem a se aglomerar, alterando o comportamento dinâmico das
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Figura 8: Comparação entre os valores em relação à variação na
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amostras. Macroscopicamente pode-se observar a formação de
uma crosta (nata) na superfície da amostra e nas paredes onde
esta se encontra, que causa um efetiva diminuição do teor de
gordura.
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Foram realizadas medições do coeficiente de atenuação e velo-
cidade de propagação. A velocidade de propagação apresentou
uma'variação muito pequena dentro do intervalo de teor gordu-
ra utilizado , comparável à margem de erro das medidas. Desta
forma , não foi possível correlacionar satisfatoriamente a velo-
cidade de propagação ao teor de gordura das amostras. Para o
leite UHT; o coeficiente de atenu ação apresentou uma coerência
em relação à proporção-de gordura presente na amostra. Para
os outros tipos de leite não foi possível realizar esta comparação
devido à grande distribuição de tamanhos das partículas.

Sendo assim, foram realizadas comparações com o modelo teóri-
co proposto apenas para as amostras de leite UHT. Foram com-
paradas as medidas do coeficiente de atenuação com variação
.no teor de gordura e na freqüência com o modelo proposto por
Ahuja (Ahuja 1972). A comparação da medida do coeficiente
de atenuação com variação na freqüência com o modelo pro-
posto para a amostra de leite UHT integral, com 3, 2% de teor
de gordura, apresentou um bom ajuste . Os dados experimentais
apresentaram um desvio de ±O,1% no teor de gordura, no in-
tervalo de freqüência utilizado em relação ao valor previsto pelo
modelo matemático. Este é o mesmo desvio dos processos de
medição do teor de gordura, utilizados na indústria de laticínios,
atualmente. Isso demonstra que a medição do coeficiente de ate-
nuação pode servir para a caracterização do teor de gordura em
leite bovino, quando as partículas de gordura apresentam-se uni-
formemente distribuídas e com tamanho reduzido, da ordem de
1 J.1.m, como é o caso do leite tipo UHT.

Kinsler, L. E., A. R. Frey, A. B. Coppens e J. V. Sanders (1982).
Fundamentals o/Acoustics. John Wiley & Sons.

Como trabalhos futuros, está sendo proposto a extensão do mé-
todo para amostras de leite onde as partículas de gordura não
estão bem distribuídas e não apresentam tamanho uniforme (lei-
te in natura e tipo B e C). Isso será feito correlacionando-se as
medidas realizadas com medidas de espalhamento acústico para
vários ângulos, não tão sensíveis ao tamanho e a distribuição das
partículas. A medição do espalhamento acústico também pode
ser utilizada para medir tempo de coagulação em derivados do
leite, como queijo e iogurtes, com grande utilização no proces-
samento da indústria de laticínios.
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Resumen: En el presente trabajo se realiza el montaje de un
sistema de control a nivel de laboratorio utilizando 'bus CAN
Está formado por dos nodos CAN y una computadora personal.
Este incluye por un lado el hardware consistente en una Tarjeta
de Desarrollo con el microcontrolador 87x196, el controlador
CAN SJAlOOO y el PCA 82c250. EI software desarrolJado
tanto para los nodos como para la PC está escrito en lenguaje
'C.La comunicaci6n nodo CAN - PC se realiza a través de los
puertos series ambos utilizando estãndar RS232. EI sistema
está orientado a que los estudiantes comprendan los principios
básicos de los buses de campo y tengan posibilidades de
desarrollar tareas prácticas en ellaboratorio.

Palabras Claves: Control Distribuido, Automatizaci6n
Industrial, Instrumentaci6n Inteligente, Bus de Campo.

Abstract: The hardware consists of: Development card using
Intel's Microcontroller the 87c196, CAN controller the
SJAlOOO and transceiver the PCA 82c250. The software to
program 87cl96 is performed in C Language . The
cornrnunication between the PC and the CAN node is based in
the serial Cornrnunication RS232 standard. The system permits
to understand the basic princíples concerning with the
Fieldbus, in particular, the node.

Keywords: Intelligent Instrumentation, Industrial Automation,
Distributed Control , Fieldbus.

variables que deber ãu ser chequeadas y controladas para lograr
que sus índices de comportamíento. en su conjunto, cumplan
con las normas técnicas establecid as.

Los sistemas actuales para el control automático de procesos
requieren de un gran numero de dispositivos de campo , tales
como; sensores, actuadores, y unidades de controI. EI método
de enlace entre elIos para el trabajo arm6nico de la data
involucrada en el prop6sito central, la automatizaci6n, ha
venido evolucionando hacia la descentralizaci6n de la
"ínteligencia" de dichos dispositivos y es lo que se conoce
como redes de campo (FieldBus) .

Actualmente el mundo exhibe varios tipos diferentes de
normas para los distintos tipos de buses de campo; sin
embargo, el elemento básico, el nodo, mantiene características
operativas esencialmente similares .

Varias características atractivas de las redes CAN permi ten a
un estudiante universitario obtener el conocimiento básico,
tales como:

• Sistema Multi maestro, es decir, el acceso al bus de cada
nodo es permitido si el bus está disponible (estado
inactivo) ; ' mas reconocido en la extensa literatura
internacional como CSMA/CD o Acceso Múltiple por
Detecci6n de Portadora con Detecci6n de Colisiones .

1 INTRODUCCIÓN. • Velocidades de transmisi6n de dato, especificadas hasta 1
Mbitls.

Dentro de las principales industrias cubanas están aquellas
'relacionadas con los procesos quúnicos y tecnol6gicos. Los
sistemas presentes en estos conglomerados incluyen muchas
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• Mecanismos para la detecci6n y localizaci6n de errores
implementados dentro deI chip controlador deI bus.
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Figura 1. Estructura dei Nodo CAN propuesto.

Generaci6n dei reloj deI SJAlOOO: Se transmite la deI
microcontrolador.

Sistema de alimentación: Se emplean filtros a la entrada
de las tomas para los circuitos analógicos y digitales.

3.

4.

2.1.1

EI mapa de memoria del nodo está dado por las características
constructivas de la tarjeta de desarrolIo de ESAII basada en el
microcontrolador de Intel .87cl96KD y su sistema operativo
implementado conocido como código RISM.

De la dirección OOOOH a la OOI7H se accede a los registros
especiales (SFR) internos mediante los cuales se configuran a
los recursos integrados en el chip, tales como, temporizadores,
conversor AID, perro de guardia, registros para el trabajo con
las interrupciones, etc. Se presenta un recurso novedoso para
acceder, con las mismas direcciones físicas, a diferentes
registros a través dei estabIecimiento de tres posibles Ventanas:
WindowO, Window 1 yWindow ]5.

La declaración de variables se realiza a partir de la dirección
0020H (cseg at 20h), que está dentro deI espacio de rnernoria
interna (de 1024 bytes) aI microcontrolador conocida como
fichero de registros (Register File).

NOOOCAN.
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EI nodo está basado en dos componentes: el microcontrolador 2. Lógica de interrupci ón: conexiõn entre terminales.
y el controlador CAN. EI trabajo que aquí se presenta utiliza al
microcontrolador de Intel 87cI96KD, el cual posee inclu ído:
Conversor Analógico Digital, Moduladores de Ancho de Pulso,
Temporizadores, Puertos de Entradas y Salidas digitales, etc, y
aI controlador CAN. De esta forma los servicios prestados por
el nodo dependen de las posibilidades de éste, lo que quiere
decir, que el sistema de control automático acoplado a un PC
puede trabajar sin la preocupación de la atención a todas las
sefíales que el mismo necesita. Estas sefiales son atendidas por
el nado.

EI nodo representa una solución importante para el desarrolIo
de los Sistemas de Control Distribuidos (DCS) tomando en
consideración su propiedad bilateral e inteligente de acceder,
por un lado, ai proceso, y de otro a una red para transferir una
data. Esta propiedad no es asumida por el microcontrolador, si
no que es compartida por ambos controladores.

2
La tarjeta de desarrolIo de ESAII basada en el
microcontrolador de Intel 87c196KD es adecuada para la
expansión deI hardware que incluya ai controlador de
comunicaciones SJAlOOO. Es capaz de manipular todas las
seãales necesarias para la realización dei Interfaz
Microcontrolador - Controlador CAN.

EI controlador de bus CAN, por su parte, es el responsable de
intercambiar data, según la unidad de medida denominada
trama con otros nodos y/o con el principal (host). La
comunicaci6n es serie; pero "inteligente", es decir, el
controlador y el conjunto de regIas que se especifican en el
protocolo resuelven el movimiento de la data y sólo piden la
. participación deI Microcontrolador para nuevas transferencias
y en caso de errores. Aquí se presenta aI Controlador CAN,
SJAlOOO de Phillips, en particular en su configuración
PeliCAN con identificación estándar.

Para generar los códigos necesarios que definirán las
características deI nado se emplea .el software de Intel conocido
como AP BUILDER-8xI96KD instalado sobre la PC deI
Iaboratorio y que establece el enlace mediante los puertos
series de ambos y el estándar RS-232.

La tabla de vectores de interrupción es tratada por el código
RISM a través de un salto (con regias de offset defmidas para
las partes hajas y alta de dieha tabla) a la zona RAM, a partir
de la dirección segmento ODOOOH.

EI desarrollo de un nuevo sistema operativo que incluya ai
controlador CAN se hace necesario, el cual toma el control,
previa su transferencia a la memoria RAM deI sistema de
desarrollo, para la interpretaci6n de comandos dedicados a:
configuración tanto dei controlador CAN como de los
dispositivos 1/0 deI microcontrolador, organización de la
transferencia de data, etc.

EI puntero de la pila se defme en la dirccción OIOOH.

EI espacio previsto para memoria externa o dispositivos 1/0 cn
la versi6n KD, va desde la dirección OAOOOH a la dirección
OFFFFH, que representa un total de 24 Kbytes.

La memoria externa deI sistema de desarrollo es de 8 Kbytes
ocupando eI espacio correspondiente a partir de la dirección
OCOOOH y hasta la ODFFFH.

2.1 Estructura de Hardware.
La interfaz entre el Microcontrolador 87cI96KD y el
Controlador de Bus CAN SJAIOOO es facilitada por las
características brindadas por Phillips para trabajos tanto con
microcontroladores de Intel como de MotoroIa (figura I).

EI desarrollo deI hardware dei interfaz distingue a cuatro
elementos:

1. Lógica de seIecci6n . deI controlador, Comprende a las
sefiales:
ADOa AD7 con ALE, RD YWR.

EI código RISM ubica los códigos deI programa usuario a
partir de la direcci6n OCOOOH (cseg at OCOOOH) en lugar de la
dirección 2080H. Se prevé un espacio de 4 kbytes consecutivos
para códigos, pues como ya se refiri6, a partir de la ODOOOH se
ubican los vectores de interrupción.

Mediante una pequena modificación en el direccionamiento de
la mernoria externa se liberó el espacio imagen de OEOOOH a
OFFFFH para emplearlo para la interfaz con el SJAIOOO.

En particular, se direcciona aI Controlador CAN desde OFOOOH
alaOFOFFH.
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2.2 Estructura dei Software.
La forma de introducirle programas aI microcontrolador en el
contexto de la tarjeta de desarrollo que nos ocupa, es a través
de su propio puerto serie, con carac terísticas de operación
bidireccional y programado en Modo I.

La generación desus códigos es obtenida con la herramienta de
programación, instalada en la PC bajo Windows, INTEL AP
BUILDER-8xI96KD.

EI nuevo programa monitor o tarnbién conoc ido como sistema
operativo soporta:

Atención a los dispositivos I/O como elementos fundamentale s
de las prestaciones dei microcontrolador en la Interfaz NODO-
PROCESO, se induye:

• La config uraci õn de los dispositivos I/O dei
microcontrolador.

• EI interprete de comandos para la solicitud de
determinadas acciones sobre los dispositivo s I/O desde la
Pc.

• Nueva version de atenc ión aI puerto serie en la
comunicación con la PC fuera deI ambiente de la
herramienta de programación de INTEL.

Atención ai Controlador CAN , se incluye:

• La inicialización de los parámetros para el establecimiento
de las comunicaciones tales como : Selección dei modo,
filtrado por aceptación, atiempamiento de bit, etc.

• Subprograma de la interfaz que incluye: la preparación de
los mensajes a ser transmitidos y la act ivac i ón dei
SJA1000 para que lo ejecute, reaccionar sobre los
mensajes recibidos por el controlador CAN y reaccionar
sobre los errores ocurridos durante la comunicación.

3 ELEMENTOS FUNDAMENTALES DEL
TRABAJO CON EL CONTROLADOR
CAN, SJA1000.

EI SJA 1000 tiene dos modos de acceder a sus registros
internos:

• Modo Reset.

o Modo de Operación .

El modo Reset se establece por dos vías: mediante un pulso de
reset (Nivel bajo) por el terminal 17 y poniendo en nivel Alto
aI bit "reset mode" deI registro de Control.

La inicialización o el establecimiento de la configuración deI
SJA1000 se realiza en Modo Reset , De este modo, antes de
comenzar la escritura de los registros (dentro deI conocido
segmento de control) deberá encuestarse el estado de este bit
deI referido registro de ControI.

EI controlador SJAlOOO está disefíado para soportar todas las
especificaciones deI protocolo CAN 2.0B Y atendiendo aI
campo de identificación posee dos modos de trabajo: EI modo
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BasicCAN (con identificador de trama de 11 bits) Y el modo
PeliCAN (con identificador de trama de 29 bits y mantiene la
compatibilidad de identificador de 11 bits; pero con una
reorganización en el mapeo de los registros ).

Para este trabajo estamos interesados en el modo PeliCAN, en
particular con el intercambio de tramas por el bus de
Identificador Estánáar (11 bits).

Procedimiento de inicialización (en modo Reset).

Registro de Modo : Se definen los modos de operación, tales
como:

I. Modo deI filtro de aceptación.

2. Modo de auto prueba .

3. Modo de escucha permanente.

Registro Divisor deI Reloj , definiendo:

1. Sí se emplea el Modo BasicCAN o el Modo PeliCAN.

2. Sí el terminal CLKOUT está habil itado.

3. Sí la entrada ai comp arador CAN no se tiene en cuenta.

4. Sí la salida TXI se emplea como una salida dedicada a la
solicitud de interrupci ón para informar sobre la recepción
de tramas.

Registros para la Aceptaci ón de Códigos y de Máscaras para la
Aceptación:

I. Definen el código para aceptar los mensaj es que se
recibirán.

2. Definen los bits dei identi ficador que resultan relev antes
en el procedimiento de comparación con el código de
aceptación para dar o no válida la recepción de la trama.

Registros para el Atiempamiento dei Bus:

I . Definen la "longitud temporal" deI bit.

2. Definen el instante de muestreo, en la recepción y durante
el período de tiempo de codificación de 1 bit, para detectar
su nivel.

3. Definen el número de muestras a tomar durante el periodo
de tiempo de I bit.

Registro Control de la Salida:

I. Define el modo empleado para los terminales de salida
TXO y TXI que presenta en controlador aI Bus CAN. Se
tienen cuatro modos de salida: Normal, Reloj, Bifásica y
de Prueba.

2. Define los niveles físicos de sefiales con que se
configuraran los Terminales TXO y TX1. Se permiten
cuatro posibilidades: "Float, Pull -down , Pull-up, Push-pull
" y la poIaridad en la codificación deI bit.

Después que se ha transferido esta informacién aI segmento de
controI deI SJA lOOO, se conrnuta aI modo de operación,
escribiendo un CERO en el bit modo reset deI registro de
modo.



Philips Semiconductor: DATA SHEET, PCA82C250 , CAN
controller interface, Objective specification, Aprill.l994.

Philips Semiconductor: DATA SHEET, SJAlOOO Stand-alone
CAN controller, Preliminary specification, Nov/1997. .
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La interfaz entre el SJAI000 (en modo de operación) y el P. Hank, E. Johnk Stand-alone CAN Controller,
microcontrolador 87c196KD basa su transferencia paralela de AN97076, Application Note". .
datos en el proceso combinado de: interrupción deI controlador
CAN (para informarle tanto dei cumplimiento o no de su
gestión de transferencia bidireccional de tramas así como de
errores en dicha labor) y de otro lado el microcontrolador
conocerá el motivo de la interrupción y/o sobre el estado de los
errores mediante la lectura de los registros definidos .para tales
efectos.

EI algoritmo para la implementación de tal interfaz, encargado
de la transferencia paralela de tramas (transmisión y recepción
mutua) escapa dei marco de este resumen. Puede dirigirse a los
autores.

4 FUNCIONES DE LA PC.
La PC desempena un papel importante en este disefio pues a
través de su comunicaciõn serie se garantiza la supervisión y
. control de las diferentes variables que intervienen en los
procesos a que están conectados los nodos CAN.

EI software implementado a este nivel permitirá, a través de
una interfaz de usuario amena e interactíva, la visualización de
deI estado de cada uno de los nodoso Esto incluye tanto la
supervisión de las variables de salida como el control de Ias
variables de entrada a los procesos.

Además permite el acceso de forma directa a los registros de
entrada salida dei nodo principal.

La aplicación cuenta con un fuerte sistema de ayuda que puede
considerarse como un tutorial para los estudiantes en lo que a
los buses de campo se refiere. También es una guía de
consultas para la programación dei controlador CAN SJAlOOO
especificando las funciones de cada uno de sus registros y el
orden en que se deben programar.

5 CONCLUSIONES.
La preparación de un nodo para transferencia de tramas según
el bus de campo CAN representa un concepto novedoso para el
diseno de Sistemas de Control Distribuido (DSC). Permite
!levar la inteligencia del control y la interacción con el
subproceso muy cercano a dicha instalaciõn, con un mínimo de
gastos deI cableado. La presencia dei controlador de bus, con el
protocolo de la capa de enlace incorporado libera al
microcontrolador de consumir tiempo en dicha tarea.

EI concepto de redes de campo representa hoy día, una opción
incluida en toda la instrumentación inteligente que se
comercializa y mediante este trabajo se permite la comprensión
básica de la misma.
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Resumo:Este .trabalho apresenta uma aplicação de Sistema
Tutor Inteligente para o treinamento de pilotos de aeronaves.
Sua finalidade é auxiliar um professor na tarefa de treinamento
de pilotos de uma aeronave EMB145 em manobras
operacionais realizadas a partir da cabina de controle durante
instabilidades, paradas e partidas da aeronave. Além de
apresentar os manuais de operação do processo a partir de
Hipertextos, o sistema tutor permite a visualização de situações
de instabilidades utilizando animações desenvolvidas com
recursos de Multimídia e Sistemas Baseados em Regras de
Produção, permitindo ao piloto agir interativamente com o
sistema tutor de modo a simular atitudes tomadas durante uma
operação real.

Palavras chave: Sistemas Tutores Inteligentes, Iriteligência
Artificial e Sistemas Hipermídia,

Abstract: This work it presents an application of InteIligent
Tutoring System for the pilots' of airships training. Its purpose
is auxiliary a teacher in the task of pilots' of an airship
ÉMB145 training in operational maneuvers accomplished
starting from the control cabin during instabilities,stops and
departures of the airship. Besides presenting lhe manuaIs of
operation-of the process starting from Hypertexts, lhe system
tutor aIlows the visualization of instabilities situations using
animations developed with resources of Multimedia and Based
Systems in Rules of Production, aIlowing to lhe pilot to act
interactively with the system way tutor to simulate altitudes
takings during a real operation.

Keywords: Intelligent Tutoring Systems, Artificial Intelligence
and Hypermedia Systems.
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1 INTRODUÇÃO
Existe atualmente uma onda de intensificação do treinamento
de pilotos de aeronaves em todo o território nacional devido,
entre outras coisas, a grande expansão da frota aeroviária e ao
aumento da concorrência entre as empresas aéreas. Tudo isto
leva a necessidade de melhorar a qualidade do treinamento dos
pilotos, aumentar a competitividade da empresa e a segurança
dos vôos, maximizar os lucros e minimizar acidentes.

Durante operações anormais o piloto de uma aeronave deve
agir de maneira rápida, sistemática e eficiente visto que quanto
maior a gravidade da situação menor poderá ser o tempo para a
tomada de decisões para correção da mesma, sendo que uma
atitude errada poderá colocar em risco a aeronave e seus
integrantes. Assim, apesar de toda a tecnologia dos sistemas e
dispositivos eletrônicos das aeronaves, a correção de
instabilidades operacionais ainda depende do conhecimento e
rapidez de raciocínio do piloto humano.

Atualmente vários estudos tem sido ·desenvolvidos visando
aumentar a eficiência e rapidez na correção de instabilidades
operacionais [01 a 05J. Esses estudos podem utilizar várias
abordagens diferentes, entre elas:

• O desenvolvimento de sistemas automáticos para a
diagnose de falhas dos processos em tempo real,
resolvendo ou auxiliando o piloto a resolver as
instabilidades operacionais; e

• A utilização de Sistemas Tutores Inteligentes para o
treinamento de pilotos no reconhecimento das mais
diversas situações anormais bem como as estratégias de
solução do problema.



Normalmente uma cabina de controle de uma aeronave, vide
figo 1.0, possui um sistema residente de gerenciamento de
alarmes que, através de um sinal sonoro, dá ciência ao piloto de
quais variáveis de controle da aeronave saíram fora do seu
limite normal de operação.

2
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A CORREÇÃO DE INSTABILIDADES Nas limitações do caso 2, objeto do presente trabalho, a
OPERACIONAIS EM AERONAVES solução lógica repousa no treinamento intensivo dos pilotos

nos procedimentos operacionais de cada sistema com o qual irá
trabalhar, de modo a padronizar os procedimentos , otimizando
o seu tempo de execução, minimizando erros humanos e
minimizando prejuízos tanto ao meio ambiente quanto
financeiros.

Figura 1.0 - Interior da cabina de controle de uma
aeronave.

Entretanto observa-se que os sistemas de controle existentes
nas cabinas de aeronaves não favorecem pilotos com pouca
experiência na atuação dos sistemas eletrônicos, nem fornecem
nenhum tipo de base de conhecimento de instabilidades já
ocorridas e suas respectivas correções de modo a fornecer
subsídios para sua solução.

2.1 Correção de instabilidades utilizando
Inteligência Artificial

Uma das abordagens que tem apresentado ..resultados
satisfatórios na diagnose automática de falhas em processos de
tempo real, corresponde aos Processadores Inteligentes de
Alarmes - PIA, estes fornecem aos usuários do sistema uma
análise dos múltiplos alarmes associados a um problema do
sistema e a identificação do problema particular que causaram
os alarmes [02 e 03]

Entretanto a utilização de PIAs indicam algumas limitações
importantes, tanto tecnológicas quanto políticas,
principalmente nos seguintes casos:

1. A base de conhecimento de um PIA nunca possui
todo o conhecimento existente a respeito de um processo,
podendo existir várias situações imprevistas que tornariam o
sistema inútil; e

2. Os pilotos com pouca expenencia no processo
podem tornar-se demasiadamente dependentes de sistemas
automáticos de diagnose de faltas, tornando seu conhecimento
restrito e limitando sua capacidade de generalizar
procedimentos para situações não previstas.

Para as limitações do caso 1, existem pesquisas no sentido de
ampliar a capacidade de generalização dos PIAs utilizando-se
técnicas avançadas de Inteligência Artificial (Redes Neurais,
Lógica Nebulosa etc.) essas técnicas tem permitido um
progresso parcial, entretanto ainda há muito o que pesquisar.
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3 SISTEMAS TUTORES INTELIGENTES -
STI

Estes sistemas surgiram da aplicação da Inteligência Artificial
na educação e treinamento, visando substituir a tradicional
instrução assistida por computador. Os Sistemas Tutores
Inteligentes - STI devem apresentar três características que
denotam inteligência:

a) assunto deve ser conhecido bem o suficiente para que o
sistema faça inferências sobre o domínio ou resolva
problemas que estejam em seu escopo de atuação;

b) deve ser capaz de avaliar o aluno;

c) deve fornecer estratégias pedagógicas que minimizem a
diferença entre o aprendiz e o especialista .

Sistema TutorInteligente

Figura 2.0 - Arquitetura de um Sistema Tutor Inteligente.

Um Sistema Tutor Inteligente, conforme a figo2.0 é composto
de quatro módulos básicos:

1. Módulo do Domínio, neste módulo está
representado/armazenado todo o conhecimento que o sistema
tem sobre um determinado assunto. As principais decisões
tomadas neste módulo são como adquirir o conhecimento e
como o mesmo ficará armazenado (ou representado) , sendo
estes os atuais assuntos de pesquisa nesta área.

2. Módulo do Aprendiz, responsável por manter uma
informação detalhada sobre a evolução do estudante no
assunto. Vale ressaltar que ele guarda uma informação
individualizada, ou seja, é personalizado para cada estudante
que utiliza o sistema.

3. Módulo Tutor, neste módulo, a partir da informação
contida no módulo do aprendiz e do conhecimento armazenado
no módulo do domínio, ocorre a seleção e sequenciamento do
assunto a ser apresentado sendo enviando, posteriormente, ao
módulo de comunicação.
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4. Módulo de Comunicação, é a interface entre o
Sistema Tutor Inteligente e o aprendiz ou usuário no mundo
real. A principal característica no projeto de uma interface é
sua transparência, de modo a facilitar ao aprendiz as tarefas de:

.. aprender sobre algo .que.não domina; e

.. usar a tecnologia para esta aprendizagem por si mesmo.

4 TREINAMENTO DE PILOTOS
UTILIZANDO SISTEMAS TUTORES
INTELIGENTES

Este subsistema consiste de uma aplicação de um Sistema
Tutor Inteligente para o Treinamento de Pilotos - STI de uma
aeronave. Sua finalidade é auxiliar um professor na tarefa de
treinamento de pilotos de uma aeronave do tipo EMBl45 em
manobras operacionais realizadas a partir da cabina de controle
durante instabilidades operacionais, paradas e partidas da
aeronave.

Módulo do Domínio

Sistema Baseado em II Sist;ema Procedimentos STI145Regras de Produção eSmulaçao .

T
Módulo do Aprendiz

Módulo Tutor too-olII Sistema de Avaliação II Sistema de Informação I
do Piloto do Piloto

=J-1 Módulo de Comunicação I
T T
1 1

jUsuário IHardwareI
Figura 3.0 - Diagrama de blocos do STI.

o paradigma escolhido para o desenvolvimento do projeto foi a
Prototipação de Sistemas, devido à facilidade de
desenvolvimento de protótipos utilizando interface gráfica e
orientada a objetos, visando treinar o piloto para ocorrências de
instabilidades operacionais em vários subsistemas de uma
aeronave de processos.

A fig.03 apresenta um diagrama de blocos do STI, onde
podemos observar seu relacionamento com os vários módulos:

.. Módulo do Domínio:

1. Sistema.de Procedimentos e Simulação; e

2. Sistema Baseado em Regras de Produção.

.. Módulo do Aprendiz:

1. Sistema de Avaliação do Piloto; e

2. Sistema de Informação do Piloto.

.. Módulo Tutor; e

.. Módulo de Comunicação.
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A partir do diagrama de blocos do STI, pode-se verificar que os
dois blocos descritos anteriormente possuem funcionamento
independente sendo que 'a falha ou parada de um desses
módulos não interfere no funcionamento dos que continuam
em operação. Os principais componentes do STI são descritos a
seguir.

4.1 " Sistema Baseado em Regras de
Produção - SBRP

Com a utilização do Sistema Baseado em Regras de Produção1

será possível montar uma base de conhecimento (de
instabilidades operacionais), a partir de entrevistas com
especialistas no domínio do problema.

O Sistema de Captação de Dados do Processo, módulo
integrado ao SBRP, consiste nuin banco de dados de valores
históricos das variáveis do processo, obtidas a partir de
informações presentes na estação do piloto e que servem para a
representação das instabilidades do processo.

A utilização conjugada desses dois módulos-possibilita que as
inferências apresentadas pelo sistema sejam justificadas com
absoluta precisão, propiciando:

.. A utilização de técnicas de inteligência artificial para
inferir as ocorrências daAeronave de Recuperação de
Solventes, a partir das informações históricas de alarmes
do processo durante instabilidades armazenadas na estação
do piloto, e

lO A simulação de situações referentes a paradas e partidas
dos equipamentos e seus respectivos procedimentos
operacionais.

4.2 Sistema de Procedimentos e
Simulação do Processo

Este sistema tem como principal finalidade a interface gráfica e
amigável com o piloto. Suas atividades mais importantes são;

.. apresentar aos pilotos todos os procedimentos operacionais
da aeronave (paradas, partidas etc.) a partir de uma
interface hipennídia e interativa,

.. reproduzir situações reais de instabilidades utilizando as
informações contidas no banco de dados fornecidos pelo
Sistema de Captação de Dados do Processo,

.. apresentar diagnósticos das instabilidades, bem como as
possíveis atitudes a serem tomadas pelos pilotos no sentido
de fazer o processo voltar a seu estado normal,

.. permitir ao piloto, a interação com o sistema de modo a
facilitar o treinamento de procedimentos padronizados
para a correção de instabilidades, e

1 Implementado utilizando a ferramenta OPS5 (OffIcial Productlon
System 5), versão para microcomputadores padrão IBM-PC

desenvolvida no Instituto de Pesquisas EspacIais - INPE, para
desenvolvimento de sistemas especialistas.
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5 CONCLUSÕES Ciência da Computação. Instituto Tecnológico de
Aeronáutica. 1996.

Este trabalho apresentou uma aplicação de um Sistema Tutor
Inteligente para o Treinamento de Pilotos - STlTP, de modo a
viabilizar o treinamento de pilotos de uma Aeronave Emb145
em manobras operacionais realizadas a partir da cabina de
controle durante instabilidades operacionais, paradas e partidas
da aeronave.

Figura 4.0 . Aspecto do protótipo de sistema para
treinamento de pilotos.

Atualmente foi desenvolvido um protótipo de ST\TP o qual
encontra-se em fase de validação e testes, conforme
apresentado na figo4.0. Até o presente momento observou-se
um grande interesse, por parte dos pilotos de aeronaves no
desenvolvimento do sistema e obteve-se alguns testemunhos de
sua utilidade bem como da necessidade do desenvolvimento de
novos métodos de treinamento.
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RESUMO
Computação evolutiva é um nome genérico dado à resolução
de problemas computacionais que usam modelos do processo
evolutivo como elemento chave em seu planejamento e
implementação. Entre os vários modelos de algoritmos
evolutivos propostos. paradigmas culturais podem oferecer um
modelo de resolução de problemas que envolvem o uso de
senso comum e de criação de categorias. Neste trabalho,
abordaremos a utilização de algoritmos estritamente culturais,
onde, através de uma simulação dos processos culturais, torna-
se poss ível a criaç ão de esquemas de comportamento para
agentes em universos não estruturados e imprevisíveis. Esta
abordagem tem aplicações práticas iminentes na área de
automação, como. por exemplo, nas aplicações destinadas a
otimização de trajetórias de um robô explorado r móvel em um
ambiente desconhecido e mutável, com sensores de avaliação
do mundo externo limitados e ausência completa de algoritmos
preliminares para resolução de problemas específicos
imprevistos .

1 INTRODUÇÃO
Uma das grandes vantagens da espécie humana na resolução de
problemas complexos é a sua possibilidade de agir dentro de
padrões de comportamento preestabelecidos, dados pelo senso
comum e que simplificam o processo de tomada de decisões de
um número infinito de possibilidades para alguns caminhos
viáveis de comportamento.

Já em sistemas artificiais. o problema da criação de um "senso
comum" é complicado pela inexistência de um senso comum
universal válido em todos os lugares e em todos os tempos. O
senso comum passa, portanto. a ser um problema de origem
cultural e deve ser tratado apropriadamente.

De acordo com o ponto de vista do antropólogo Geertz, a
cultura seria melhor vista como um conjunto de mecanismos
de controle (o que os engenheiros de computação chamam de
"programas") para governar o comportamento. A segunda
idéia é que o homem é precisamente o animal mais
desesperadamente dependente de tais mecanismos de controle,
extragenéticos, para ordenar seu comportamento [1].
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Outras abordagens vindas da biologia admitem a interferência
da cultura na natureza e vice versa. a chamada coevolução
gene-cuitura, onde regras epigenéticas orientariam o
comportamento humano. A epig ênese, originalmente um
conceito biológico, significa o desenvolvimento de um
organismo sob influência conjunta da hereditariedade e do
ambiente. As regras epigen éticas ... são regras práticas que
permitem aos organismos encontrar soluções rápidas para
problemas encontrados no ambiente. Elas predispõem os
indivíduos a ver o mundo de certa forma inata e
automaticamente jazer certas escolhas em vez de outras.
Tipicamente impelidas pelas emoções, as regras ep igen éticas
em todas as categorias de comportamento dirigem o indivíduo
para as reações relativamente rápidas e exatas mais passíveis
de garantir a sobrevivência e a reprodução. Entretanto,
deixam em aberto a geração potencial de uma imensa série de
variações e combinações culturais. As vezes, especialmente em
sociedades complexas, não mais contribuem para a sa úde e o
bem-estar. O comportamento que orientam pode dar errado e
militar contra os melhores interesses do indivíduo e da
sociedade [2].

Desta forma, seja pela vertente antropológica ou pela biológica.
admite -se que a cultura aumenta a capacidade de adaptação do
ser humano, seja em relação a problemas complexos
encontrados em seu meio ambiente. ou a situações culturais
novas criadas pela própria sociedade. Esta capacidade dá-se
mais rapidamente do que na natureza, que utilizaria o
mecanismo .de seleção natural. Tem sido freqüentemente
sugerido, escreve Reynolds, que a evolução cultural habilita às
sociedades a evoluir 011 se adaptar ao seu ambiente em taxas
que excedem as da evolução biológica baseada somente na
herança genética [3] .

Algoritmos culturais são baseados nesta premissa, de que pode-
se melhorar a taxa de aprendizado de um algoritmo evolutivo
adicionando-se mais um elemento de. pressão evolutiva - o
chamado beliefspace, um mecanismo cultural. Desta forma um
sistema de dupla herança, tanto genética ind ividual quanto
cultural, poderia adaptar-se melhor e responder com mais
eficiência a um grande ·número de problemas. como
demonstrou Reynolds [4].
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UM MODELO ESTRITAMENTE modelos onde a constituição genética governa o
CULTURAL comportamento humano deixando pouco ou quase nada para a

importância de fatores socioculturais.

Descreveremos agora, em maiores detalhes, os elementos de
um AEC em resolução a um problema de busca em árvore em
um universo não estruturado (search tree [9]) com as seguintes
características.

Do ponto de vista dos agentes individuais, suas escolhas serão
orientadas por o que Freud chamou de princípio do prazer [8],
ou seja, o indivíduo tende a fazer opções que lhe dêem mais
prazer, porém a cultura impõe-lhe limites à satisfação deste
prazer, criando regras e tabus que restringem o campo de
escolha do agente .

Desta forma , o indivíduo tem uma ação particular, porém,
corno define Gertz, quando vistas por um conjunto de
mecanismos simbólicos para controle do comportamento, a
cultura fornece o vínculo entre o que os homens são
intrinsecamente capazes de se tornar e o que eles realmente se
tornam, um por um [1].

Seguindo estas idéias centra is, estaremos trabalhando com um
processo individual e social de dupla herança que originará o
AEC. A confrontação entre a necessidade dos indivíduos em
obter prazer e os mecanismos de repressão e seleção impostos
pela cultura, criam um sistema de alterações mútuas, onde o
indivíduo é ao mesmo tempo produto e produtor dos processos
culturais - o homem como o animal que domestica a si mesmo.

ELEMENTOS DE UM AEC4

Para atingir um objetivo prático, adotaremos por princípio que
existe urna tensão entre a vontade individual e os
comportamentos incentivados pela cultura, e que, para todos os
efeitos, a cultura orienta e pré-seleciona categorias de ações
possíveis para os indivíduos . Retiramos as idéias centrais deste
trabalho de autores que levam em conta esta perspectiva.

Para autores corno Elias, existe uma sociedade constituída de
indivíduos, onde o indivíduo tem um poder limitado de escolha
e estas escolhas são condicionadas por relações sociais. Os
indivíduos tem certa liberdade de ação, porém são direcionados
por uma teia de relacionamentos anteriores a ele e que ele não
pode mudar por completo.

Reynolds propôs um modelo de algoritmo cultural baseado na
descrição do Algoritmo Genético de Holland [5], pois este
oferece uma formulação específica formalizada sobre sua taxa
de exploração de poss ibilidades em um espaço dado. No
presente trabalho , no entanto, pretendemos explorar as
possibilidades dos algoritmos estritamente cultural (AEC), ou
seja, modelos que não se utilizam de metáforas dos processos
genéticos em seu algoritmo. No lugar destas metáforas,
utilizaremos um modelo baseado em certas áreas das ciências
humanas, tais como a antropologia e a psicanálise.

Este ponto de vista sistêmico primordial que "une", sob um
ponto de vista de sua raiz informacional, disciplinas diversas e
aparentemente imiscíveis, foi desenvolvido sob o nome
genérico de cibernética por autores corno Norbert Wiener,
Gordon Pask, W. Ross Ashby entre outros [6]. Quando os
cientistas da computação invocam uma metáfora dos
"métodos" naturais para a resolução de problemas complexos,
abordam a questão cibernética dos organismos vivos. Nas
palavras de Gordon Pask : seu caráter interdisciplinar (da
cibernética) emerge quando considera a economia não como
um economista, a biologia não como um biólogo, e as
máquinas não como um engenheiro. Em cada caso seu tema
permanece o mesmo, isto é, como os sistemas se regulam. se
reproduzem evoluem e aprendem. Seu ponto alto é de como os
sistemas se organizam [7]. Utilizaremos a cibernética e seu
modelo de abordagem, desta forma, para nortear as metáforas
oferecidas pelas ciências humanas.

Ao adotarmos tais modelos para a criação de um algoritmo,
algo que por definição deve ser estruturado e previsível,
incorreremos em alguns problemas de natureza metodol6gica
no que se refere a certas características das ciências humanas e
sociais. Este fato, no entanto, não nos impede de lançar urna
abordagem sistêmica sobre um conteúdo altamente complexo
que se refere ao estudo da cultura e da motivação humana,
desde que busquemos, em sua origem, um modelo de sistemas
que aborde esta complexidade. Em outras palavras, podemos
criar outras metáforas de conteúdo reducionista desde que não
percamos a consciência de suas limitações. Para todos os
. efeitos, abordaremos os problemas culturais aqui expostos sob
um ponto de vista sistêmico. .

3 DINÂMICA DE UM AEC
Ao abandonarmos os princ ípios da biologia, abandonamos
também seu arcabouço teórico de soluções sobre a seleção
natural e os seus processos evolutivos das espécies, os quais
fundamentaram o segmento da computação evolutiva quanto
aos algoritmos genéticos. Sendo as ciências sociais uma ciência
humana .e, .desta forma, contendo vários modelos para explicar
a questão cultural e não apenas um pensamento predominante
(como na biologia sobre a seleção natural) , ternos agora que
"escolher" um modelo para descrição do algoritmo , simplificá-
lo em um modelo sistemático e transformá-lo em algo
compreensível a um computador através de urna linguagem de
programação.

Vários autores escreveram sobre o embate entre o indivíduo e a
sociedade, e de como o primeiro influencia a segunda e vice-
versa. Existe um leque bastante grande de alternativas que vão
desde as perspectivas onde o indivíduo é uma construção total
e completa de sua sociedade - vide Emile Durkhein -, até

Dado uma árvore de busca onde existam um agente em urna
posição inicial (A) em busca de um alvo em posição final
desconhecida (G), o objetivo de um AEC é otimizar a trajetória
(menor número de passos) entre o agente e o alvo, no menor
tempo possível, contornando possíveis obstáculos (B) que são a
priori desconhecidos. O resultado desta otimização não será
dado por um único agente, mas sim por um conjunto de
gerações de agentes que ·trabalharão seguidamente no mesmo
problema. O conjunto destas gerações será chamada de
comunidade.

Para melhor compreendermos a dinâmica do algoritmo,
começaremos a observar as diversas representações sobre os
"nós" que compõe a árvore de decisões. Para cada nó da árvore
existem três representações;

• Do meio ambiente (board), um valor numérico que não se
modifica e representa um custo para cada expansão do
respectivo nó. Este custo indica o quanto de desprazer
cada movimento na árvore representa para o agente,
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enquanto um componente externo que pertence ao meio
ambiente. Os valores contidos em cada nó da árvore só
podem ser percebidos pelos agentes com sua expansão, e,
por sua vez, os agentes só podem expandir os nós
adjacentes à sua própria posição atual; este conjunto será
denominado quadrante.

beliefspace (x) =beliefspace (x) +board (x)
Os agentes deverão "escolher" quais caminhos tomar conforme
o valor que sua comunidade atribua a cada setor da árvore de
busca; por outro lado, estes valores também são modificados
conforme os indivíduos da comunidade atuem sobre ·eles,
criando diferentes tipos de comportamento para cada geração
de agentes.

Exemplo: Analisaremos agora um exemplo de como dois
agentes de uma mesma comunidade em duas gerações atuariam
sobre um mesmo problema e como esta comunidade premiaria
a melhor solução.

No primeiro passo da primeira geração (Figura 2.1), o agente
não encontra nenhuma referência anterior sobre os valores do
belief space, que estão portanto zerados. O agente escolhe
aleatoriamente entre as sete primeiras possibilidades. O
processo de movimentação do agente pela árvore pode ser
descrito pelo pseudocódigo Busca Individuai .

Busca individual

Figura 2: Evolução da primeira geração.

3 2 1
221
, 3 1 1
111
1 1 1
1 G 1
1 1 1

Figura 1: Definição de quadrante (área hachurada). Os números
representam o custo de cada célula do board.

• Da cultura (belief space), um valor numérico que surge
conforme cada nó da árvore board seja expand ido. Esta
variável contém o valor respectivo acumulado de todas as
expansões anteriores em board, ou seja, uma representação
da quantidade acumulada de desprazer que este nó
representa para a cultura, sendo uma representação de
informação extra-somática que norteará a ação dos
agentes.

• Da visão de mundo (paradigm), uma seqüência de valores
que representa a visão que um determinado agente tem do
belief space em seu período de vida. Pode ser descrito
como uma visão particular de mundo, um acúmulo
particular de parte do belief space. Os paradigmas serão
representados por uma cadeia de valores. O paradigma que
melhor representar uma solução mesmo que
temporariamente - terá seu status modificado para best
paradigm (melhor visão de mundo).

Modo exploratório

Os membros da comunidade começarão a procurar
individualmente o alvo dentro da árvore de busca. O agente
que encontrar a forma ótima terá o status de sua solução
elevado a categoria de "modelo" da comunidade (best
paradigm). A cultura procurará então orientar o
comportamento das novas gerações de agentes em direção à
solução premiada. A solução para o problema será, portanto , o
conjunto de movimentos do indivíduo que encontrou
otimamente a solução.

1

3

5

1 1 1
1 A B
1 1 1

G

1 B 2
1 2 3 9 1
1 2 B A 1
1 1 2 3 1

G

1 B 2
1 2 6 12 3 2
1 2 B 4 3 2
1 1 3 4 3 A

G 1

2

4

6

1 B 2
1 2 A 3
1 2 B 1
1 1 1 1

G

1 B 2
1 2 6 12 2 1
1 2 B 4 A 1
1 1 3 4 2 I

G

1 B 2
1 2 6 12 3 2
1 2 B 4 4 3
1 1 3 4 4 3

A 2

Como os agentes "escolhem" os próximos nós . a serem
expandidos

Nos AECs , as diferenças genéticas são substituídas por
indivíduos que seguem o princípio do prazer. Cada indivíduo
da comunidade (agent) será compelido por uma função que os
leva a escolher opç ões com o menor valor de desprazer. Caso
encontre várias opções com o mesmo valor ele terá o "livre
arbítrio" - representado por uma função aleatória - de escolher
uma das possíveis opções.

Os agentes escolhem os nós que tem o menor valor de
desprazer indicado pelo belief space. Decidindo-se por uma
opção, o agente interfere na própria configuração do belief
space, incrementando-o da seguinte maneira:
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Enquanto (alvo não encontrado) ou (número de passos < número de
passos em best paradigm)

I. agente incrementa os valores adjacentes do beliefspace com a
seguinte formula:

beliefspace (quadrante) =
beliefspace (quadrante) + board (quadrante)

2. agente transfere os dados do quadrante encontrado em belief
space para sua visão particular de mundo (paradigm).

3. agente escolhe entre as opções fornecidas pelo beliefspace qual
será sua próxima posição em board

4. agente muda de posição para posição escolhida em board e
incrementa número de passos



No segundo passo desta mesma geração (Figura 2.2), o agente
já alterou o belief space e, segundo o princípio do prazer, já
descarta a possibilidade de voltar para o n6 anterior da árvore,
pois já esteve lá antes e a sua comunidade reprimirá esta
escolha. Ele então expande os pr6ximos n6s e encontra outros
setores incentivados pela comunidade (Figura 2.3).
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Caso esta seja a primeira geração, então, por definição, best Neste momento, o algoritmo retoma o processo de mudança
paradigm =paradigm. cultural, sendo que, neste caso, o segundo agente realizou seu

objetivo de uma forma mais "inteligente" - com cinco passos,
ou seja, com menos gasto de energia e mais prazer. Então sua
forma de ver o mundo (best paradigm) servirá de modelo para
outros agentes e a comunidade criará uma nova ideologia [1],
conforme descrito na Figura 4.

beliefspace

novo beliefspace

1 B 2
O O O 12 3 2
O O B 4 4 3
O O O O O O
O O O O O O

O O O O O

o agente continua sua busca na árvore expandindo todos os n6s
"filhos" e repetindo o processo de busca individual. Executado
o código de exploração individual até encontrar o alvo (Figura
2.6), inicia-se uma verificação de sua métrica em relação a toda
a comunidade de agentes, de acordo com o pseudocódigo
Mudança Cultural.

Mudança cultural

1. caso o número de passos dados em paradigm seja menor que em
best paradigm então

best paradigm = paradigm

2. os valores de belief space contidos em best paradigm são
zerados, ou seja, a cultura diminui a quantidade de desprazer
deste conjunto incentivando o comportamento gerado por best
paradigm

1 B 2
I 2 6 12 3 2
2 2 B 4 4 3
2 3 6 7 6 4
I 2 2 2 1 3

I 2 2 2 1

--
-

best paradigm

1 2 6
2 2 B
2 3 6 7 6 4
1 2 2 2 I 3

1 2 2 2 1

3. geração é incrementada Figura 4: Criação do novo beliefspace.
4. inicia-se uma segunda geração de agentes

Acompanhando-se o primeiro movimento da segunda geração
(Figura 3.1), notamos que este agente já encontrará restrições
culturais em seu processo decisório. Lembremos que ambos os
agentes seguem a mesma regra heurística, ou seja, obedecem
ao mesmo princípio do prazer; porém, nesta geração, a
informaç ão externa ao agente, sua cultura, já foi modificada,
sua comunidade não o incentiva a seguir um caminho já
explorado de forma a limitar seu "livre arbítrio" a apenas três
possibilidades. Então uma escolha é feita (Figura 3:3) e assim
por diante até o alvo ser encontrado (Figura 3.5).

3

5

1 B 2
1 2 6 12 3 2
I A B 4 4 3
1 1 3 4 4 3

G 2

I B 2
1 2 6 12 3 2
2 2 B 4 4 3
2 3 5 5 4 3
1 2 A 1 G 2

1 1 1

I B 2
1 2 6 12 3 2
2 2 B 4 4 3
2 3 6 7 6 4
1 2 2 2 A 3

I 2 2 2 1

2

4

1 B 2
1 2 6 12 3 2
2 2 B 4 4 3
2 A 4 4 4 3
1 1 I G 2

1 B 2
1 2 6 12 3 2
2 2 B 4 4 3
2 3 6 6 5 3
1 2 2 A G 2

1 2 2 2

Através deste mecanismo de auto-regulação, o sistema
continua a procurar novas formas de otimizar os
comportamentos dos novos agentes e criar novas configurações
culturais. Uma vez terminado o processo, é possível não apenas
delimitar bons caminhos, mas encontrar uma norma de
procedimento - um gabarito de ações oferecido pela cultura -
para qualquer ponto situado na área explorada da árvore.

Em uma · eventual terceira geração de agentes, o
comportamento deste tenderia a se aproximar ao do último
agente, pois os mecanismos de controle cultural exerceriam
coerções e incentivos de forma a realizar Um comportamento
mais próximo do modelo. É interessante ressaltar que, apesar
da comunidade "premiar" uma visão de mundo ao invés de
outra, é necessária a diversidade de comportamentos entre os
agentes para que novos parâmetros possam ser estabelecidos.
Isto daria margem a uma simulação sobre o desempenho de
sociedades conservadoras em relação às sociedades mais
liberais, porém deixaremos este tópico para futuras pesquisas.

Finalizada a experiência da comunidade, lemos construído o
belief space - um cenário estruturador de comportamentos
para agentes em um ambiente não estruturado e complexo.
Este cenário pode ser comparado a um banco de conhecimento
gerado pela própria experiência da comunidade, não tendo sido
necessária, no entanto, a interferência de um programador
humano. Esta característica pode ser empregada em situações
onde um problema não tem seu domínio bem conhecido por
especialistas humanos, onde um sistema artificial pudesse
colaborar e orientar os usuários conforme sua experiência
adquirida por simulação.

Figura 3: Evolução da segunda geração.
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5 APLlÇAÇÃO EM NAVEGAÇÃO
ROBOTICA

Um dos problemas mais complexos e significativos na área de
robótica móvel consiste em encontrar um alvo em localidade
desconhecida enquanto o robô percorre um ambiente populado
por obstáculos cuja localização ou forma também são
desconhecidos a priori . Exemplos reais incluem a localização
de minas terrestres ou a localização de pessoas perdidas. A
solução para este tipo de problema envolve naturalmente uma
busca em árvore tal qual ilustrado na Seção 4. Neste caso, o
board representa o ambiente discretizado de evolução do robô,
o agente A representa o robô, o alvo G é o alvo a ser
encontrado, e os obstáculos B são as áreas por onde o robô não
pode ou não consegue passar.

Para testarmos os conceitos formulados neste trabalho em
navegação robótica de forma prática, foi desenvolvido o
Cultural Algorithms Simulator, um simulador de algoritmos
culturais. O software pode ser executado diretamente pela
Internet através do endereço www.net-x-perts.com/cas.

O CAS tem como função a criação de uma estratégia de busca
que seja otimizada entre o robô e o alvo, conforme o modelo
mostrado na Figura 5. O universo do robô não é estruturado , ou
seja, o robô não sabe onde o alvo se encontra, não conhece toda
a árvore de busca, e tem uma visão do seu meio ambiente
resumida às suas adjacências - o conjunto de células que estão
ao seu redor. Isto se j ustifica na prática quando se considera
que qualquer sensor que mede distância (ultrasorn,
infravermelho, laser) possui uma limitação física.

Figura 5: Simulador de algoritmos culturais CASo

Como descrito nas sessões anteriores, a solução ao problema
será dada por uma comunidade de agentes . Inicialmente, todas
as células do tabuleiro estão configuradas com um valor de
desprazer igual a 1 e não existem bloqueios entre o robô e o
alvo (Figura 5).

As posições iniciais do robô e seu alvo, de forma a criar entre
eles uma possível trajetória ótima em diagonal, são aquelas
dadas na Figura 5. Este problema foi escolhido pois tem se
mostrado empiricamente como um dos mais difíceis a serem
resolvidos por um algoritmo cultural. Uma solução otimizada
diagonalmente tem exigido um número muito maior de agentes
do que outras que não são perfeitamente diagonais. Isto
merecerá nossa atenção em futuras pesquisas.

Para resolver o problema proposto, criaremos inicialmente uma
comunidade de 50 agentes, conforme ilustrado na Figura 5.
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Iniciaremos a comunidade clicando no botão START indicado
na Figura 5.

A elaboração do belief space e a criação do best paradigm
podem ser acompanhadas em tempo real na janel a à esquerda
do board. Cada valor do belief space está associado a uma cor
e a diferença entre suas tonalidades indica a diferença de seus
valores. Desta forma, podemos observar a criação de categorias
culturais criadas pela comunidade. Uma visualização numérica
do belief space pode ser obtida, ao se finalizar a experiência,
clicando-se no botão REPORT.

Finalizada a experiência da comunidade seu melhor paradigma
é mostrado no tabuleiro indicando a solução do problema, vide
Figura 6. Como podemos observar na Figura 6, o resultado
obtido está longe de ser o resultado ótimo esperado. Isto
significa que o número de agentes da comunidade não foi
suficiente para a otimização do , problema. No entanto,
verificamos a crescente otimização realizada pela comunidade
ao observarmos os resultados obtidos na Figura 7. O melhor
paradigma obtido foi o encontrado pelo agente da décima
segunda geração .

Figura 6: Best paradigm da primeira comunidade.
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Figura 7: Evolução da primeira comunidade.

Uma vez encontrada a melhor solução com cinqüenta gerações
de agentes, introduziremos uma mudança "imprevista" no
tabuleiro . Obstruiremos a solução da comunidade em um
determinado ponto , conforme ilustrado na Figura 8. Este
constitui o desafio de um algoritmo cultural , em outras
palavras, a constituição de uma nova comunidade que
aproveitará as configurações culturais de uma antiga para
resolver um problemá novo. Cria-se, desta maneira, uma
resposta adaptativa a uma solução antiga.



6 CONCLUSÃO
Algoritmos Estritamente Culturais (AEC) podem ser utilizados
como abordagens estruturantes na solução de problemas em
universos não estruturados, criando um modelo operacional de
ação para agentes que atuam em ambientes não ideais, como os
encontrados no mundo real. Estes algoritmos podem não
somente criar soluções para problemas complexos de
computação , mas também gerar esquemas valorativos dos
agentes sobre o problema dado - criando formas artificiais de
senso comum dentro de um determinado domínio.
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Figura 9: Best paradigm da segunda comunidade.

Incrementaremos, também, o número de agentes da
comunidade para 1.000. Esperamos com isso ampliar as
possibilidades adaptativas da nova comunidade. Notemos que a
única informação herdada da primeira comunidade será o belief
space . A segunda comunidade continua sem saber sobre seu
universo e sobre a posição do alvo .

Figura 8: Obstáculos introduzidos para a evolução
da segunda comunidade.
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Note que a melhoria de desempenho e a mudança cultural
ocorre em saltos não graduais. A segunda comunidade precisa
de mais tempo para adaptar-se às configurações antigas , pois
explora outras partes da árvore não delimitadas pela primeira,
então ajusta-se metricamente a ela e gradualmente supera seus
melhores paradigmas.

Finalizada a experiência da segunda comunidade de agentes,
notamos uma grande melhoria na resolução do problema
proposto. Esta melhoria se dá em dois aspectos. O primeiro no
processo adaptativo, onde a segunda comunidade "aproveitou"
alguns movimentos da primeira (vide Figura 9); o segundo no
que diz respeito à métrica da solução, que foi sensivelmente
melhorada, como mostra a Figura 10. .

Figura 10: Evolução da segunda comunidade.
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Abstract: The main objective of this paper is to use genetic
programming to generate navigation algorithms for a mobile
robot that follows walls. The strategy proposed in [2] is
modified considering different initial positions for the robot,
parameters, and taxes of reproduction, crossover and mutation.
Such modifications improve the performance of the robot. A
study of parameter robustness is also presented.

palavras chaves: Programação genética, algoritmos genéticos,
robô móvel.

1 INTRODUÇÃO
Neste trabalho utilizamos a programação genética para
encontrar a solução de um problema particular. Desejamos
obter um algoritmo de navegação que conduza um robô móvel
a uma distância aproximadamente constante das paredes, por
todo o ambiente desconhecido .

Cada indivíduo da população é um programa de computador
sintaticamente válido que possui: funções, procedimentos, e
variáveis. Chamamos de funções as operações que recebem
argumentos, e terminais as operações que não recebem.
Representamos cada indivíduo da população por meio de uma
árvore formada por um nó raiz, nós intermediários, e nós
folhas. O nó raiz é o que origina a árvore, e fica localizado
acima dos demais, os nós intermediários fazem ligação entre
outros nós, e os nós folhas são aqueles que não se ramificam.
Os nós contém círculos com letras, que representam funções, e
quadrados com números, que representam terminais (fig.I).

As operações criativas mais comuns, utilizadas para gerar
novas populações, são: reprodução, cruzamento, e mutação.

Reprodução: É a cópia de um indivíduo da geração anterior
para a próxima geração, sem qualquer alteração em sua
estrutura (Fig.I),

Fíg.I: Exemplo de reprodução.

Cruzamento: Consiste em selecionar dois indivíduos, e um nó
ao acaso em cada um deles, então trocar os nós selecionados,
juntamente com qualquer sub-árvore que exista abaixo ' deles
(Fig.2).

próxima
geraçãoreproduçãogeração

atua!

Na seção 2 é feita uma breve descrição de programação
genética, na seção 3 formula-se o problema descrevendo-se o
robô e as salas de treinamento, na seção 4 propõe-se a solução
para o problema descrito, e na seção 5 a implementação
realizada é apresentada . Finalmente, na seção 6 os resultados
obtidos são apresentados.

2 A PROGRAMAÇÃO GENÉTICA
A programação genética, assim com os algoritmos genéticos, é
uma técnica de aprendizagem de máquinas que procura imitar
os mecanismos de seleção natural na busca da melhor solução
para um determinado problema. A principio é gerada uma
população inicial de indivíduos utilizando alguma heurística,
então se avalia o desempenho de cada indivíduo, e de acordo
com seu desempenho, cada indivíduo recebe um número
representando o seu desempenho . Esse número é chamado
fitness. Os indivíduos de melhor fitness são combinados por
meio de operações criativas para gerar a população da próxima
geração, então é testado o desempenho desses novos indivíduos
e cada indivíduo recebe um fitness. Novas populações vão
sendo geradas dessa forma até que o fitness de algum indivíduo
ultrapasse um certo limite pré-definido . Esse indivíduo é a
solução do problema em questão.
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Fig.4: O robô e seus sensores

As salas de treinamento3.2

A nós seleCionadOS
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Mutação: Consiste em selecionar um indivíduo, e um nó ao
acaso em sua estrutura , remover o nó, juntamente com
qualquer sub-árvore que exista abaixo dele, gerar uma nova
sub-árvore e colocar no lugar da antiga (Fig.3) .

Fig.2: Exemplo de cruzamento.
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próxima posicionados a incrementos de 45 ° relativos a sua frente
cruzamento geração (FigA): SI , S2, S3, S4 , S5 , S6, S7: S8. O sensor SI sempre

B indica a distância do robô até a parede à sua frente , o sensor S7
até a parede à direita , o sensor S3, até a parede à esquerda, e
similarmente ocorrendo com o restante dos sensores.

nó selecionado

geração
atual mutação

próxima
geração
A

árvore gerada

Um ambiente bidimensional é simulado , consistindo em quatro
salas completamente fechadas, com paredes variando em
complexidade (Fig.5) . Cada sala do ambiente simulado
consiste em uma grade de 40 por 40 células, onde cada célula é
um quadrado de lado L. L é um valor que pode variar, e é
medido em pixels. As áreas negras representam as paredes do
ambiente, as áreas cinzas representam o caminho que o robô
deve percorrer , e o símbolo * em cada sala indica a posição
inicial do robô naquela sala. Para poder avali ar o desempenho
de cada indivíduo, dividimos as áreas cinz as em unidades que
denominamos células de corredor. O robô ideal deve visitar
pelo menos um pixel de todas as 930 células de corredor
existentes.

Fig.3: Exemplo de mutação.

Como parte do projeto , é necessário especificar um conjunto de
funções e terminai s que devem satisfazer as seguintes
restrições para que a programação genética consiga encontrar a
solução do problema:

Suficiência: Requer que exista uma solução para o problema no
domínio de todos os programas que podem ser gerados com o
conjunto de terminais e funções especificado.

Fechamento: Requer que toda função e terminal devolva um
valor de tipo compatível, e que toda função aceite argumentos
desse mesmo tipo.

A suficiência garante que a solução para o problema existe, e o
fechamento garante que qualquer árvore completa (todos os
nós folhas têm um terminal) é um programa sintaticamente
válido que pode ser compilado e executado.

Também é necessário definir um teste de fitness que irá avaliar
o desempenho de cada indivíduo.

3 DEFINiÇÃO DO PROBLEMA

3.1 O robô seguidor de paredes
O robô simulado neste trabalho pode se mover pelos espaços
vazios de seu ambiente, medir a sua distância até as paredes , e
mudar a sua direção. O robô possuí oito sensores de alcance

Fig.S: Salas de treinamento

Utilizamos um ambiente com quatro salas {Jara avaliar a
importância da posição inicial do robô, e encorajar o
desenvolvimento de soluç ões gerais, evitando assim a simples
memorização de um conjunto de movimentos.
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o tamanho do pixel é usado como a unidade básica de
movimento, e dentro de cada sala o robô pode se mover em 8
sentidos fixos (Fig.6): 1,2,3,4,5,6,7,8. Os vetores da figura
6 são utilizados para localizar a frente do robô em relação à
sala.

3

4, i/,2
5-- -1

6/!
7

Fig.6: Vetores de orientação

4 PROPOSiÇÃO DA SOLUÇÃO
Nesta seção definimos o conjunto de funções e terminais que
será utilizado para resolver o problema, assim corno o teste de
fitness.

As funções e terminais são definidos com base em três
variáveis lógicas que indicam o estado atual do robô:
TooCloseToWall (vale 1 se o robô está muito perto da parede),
IncoridorRange (vale I se o robô está em urna célula de
corredor), e To oFarFromWall (vale 1 se o robô está muito
longe da parede). Estas variáveis, assim corno "seus parâmetros
al , d, e Õ, são descritas na seção 5.

colisão acontece. Se o robô colide com urna parede, o
movimento pára naquele ponto evitando que o robô invada a
parede.

TumRight(), TumLeft(). Estes terminais fazem o robô girar 45°
à direita ou à esquerda, respectivamente. O valor retomado é a
nova direção do robô.

TumTowardsClosestWall(). Este terminal verifica as distâncias
medidas pelos sensores e gira o robô em direção à parede mais
próxima. O valor retornado é a nova direção do robô.

TumAwayFromClosestWall(). Este terminal é semelhante a
TurnTowardsClos estWall(), exceto que o robô gira para a
direção oposta à parede mais próxima.

TumParallelToClosestWall(). Este terminal também é
semelhante a TumTowardsClosestWall(), exceto que o robô
gira de tal forma que seu sensor S3 é apontado em direção à
parede mais próxima.

4.3 Função de fitness
A função de fitness será utilizada para medir o desempenho dos
indivíduos, e classificá-los. Ela leva em consideração três
parâmetros: NumberOfCo rridorGridsl'fotVisited. Distanceôf-
EnditzgPointFromCenterOfCorridor, e TotaLDistanceTravelled

NumberOfCorridorGridsNotVisited: É o número de células de
corredor não visitadas.

4.1 Funções
As funções aqui definid as seguem o segu inte modelo:
NomeDaFunção(lista de argumentos que utiliza).

Do2(Arga, Argb} , Esta função faz operações seqüenciais. Ela
avalia primeiro o argumento Arga, e em seguida o argumento
Argb. O valor retornado é o resultado do argumentoArgb.

WhilelnCoridorRange(Arga) . Enquanto InCoridorRange = I , o
argumento Arga é avaliado continuamente. O valor retomado é
o resultado da última avaliação do argumento Arga .

WhileTooCloseToWall(Arga). Enquanto TooCloseToWall = I,
o argumento Arga é avaliado continuamente. O valor retornado
é o resultado da última avaliação do argumento Arga.

TotaLDistanceTravelled: É o número de células que o robô
visitou. É incluído para favorecer os algoritmos que cumprem a
sua tarefa caminhando apenas o necessário.

DistanceOfEndingPointFromCenterOfCorrid01: É a dis tância
do ponto final do robô até o centro da célula de corredor mais
próxima. Este termo é usado para evitar a convergência
prematura nas primeiras gerações.

Escolhemos a seguinte função para avaliar o desempenho dos
indivíduos da população:

106 I (1000 * NumberOfCorridorGridsNotVisited + 100*
DistanceOfEndingPointFromCenterOfCorridor

+ TotaLDistanceTravelled)

WhileTooFarFromWall(Arga) . Enquanto TooFarFromWall =
1, o argumento Arga é avaliado continuamente. O valor"
retomado é o resultado da última avaliação do argumento Arga.

IfConvexComer(Arga, Argb). Se a distância medida pelo
sensor S3 for maior que (al+d) e a distância medida pelo
sensor S4for menor que (a1+d) esta função avalia o argumento
Arga, caso contrário, ela avalia o "argumento Argb. Em ambos
os casos o valor retornado é o resultado da avaliação do
argumento.

5 IMPLEMENTAÇÃO

5.1 As variáveis de estado
As variáveis de estado IncoridorRange, TooFarFromWall e
TooCloseToWall dependem de três parâmetros pré-definidos:
al = distãncia da célula de corredor até a parede, d =largura da
célula de corredor, e Ô=faixa de tolerancía (Fig.7).

li " õ

Fig.7: Parâmetros para as variáveis de estado

d
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4.2 Terminais
Os terminais aqu i definidos seguem o seguínte modelo:
NomeDoTerminal(). Os terminais não recebem argumentos.

MoveForward(). Este terminal faz o robô avançar 'passo'
pixels a sua frente. O valor retornado é 1 se o robô completa
seu movimento sem colidir com uma parede, e O se urna

633



Para obter os resultados apresentados neste trabalho,
desenvolvemos um simulador [10], tomando por base [3],
escrito em ANSI C, com interface gráfica para o sistema
operacional DOS. As figuras 5, 9 e 10 foram geradas pelo
simulador, e importadas para este texto. O simulador utiliza um
gerador de números aleatórios portável [5], implementado por
nós, que irá fornecer os mesmos resultados em qualquer
máquina. Utilizamos a roleta como mecanismo de seleção [4].
Todas' as experiências foram executadas em um PC Pentium-
300 Mhz rodando Windows 95.

A população foi fixada em 200 indivíduos, e o número máximo
de gerações utilizado foi 400. Limitamos o tamanho máximo
de cada indivíduo a 70 caracteres, e optamos por sempre copiar
o indivíduo de melhor desempenho para a próxima geração,
impedindo que ele se perca em virtude da aleatoriedade do
processo. Estes valores foram fixados levando-se em conta os
resultados obtidos em [2].

Tabela 1: Algoritmo atualizar

1- Atribua a x a distância do robô até a parede mais
próxima;

2- Se (x < aI + Ô)
TooCloseToWall:= I, caso contrário
TooCloseTo Wall := O;

3- Se(x>al+d-ô)
TooFarFromWall:= 1, caso contrário
TooFarFromWall:= O;

4- Se (ai $; x $; aI + d)
lncoridorRange := I, caso contrário
lncoridorRange := O.
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Sempre que o robô verifica a leitura de seus sensores de 5.3 Considerações gerais
alcance, o algoritmo atualizar é executado para atualizar as
variáveis de estado (tabela I).

5.2 Funções e terminais
Inspirados no trabalho de Langdon [3], optamos por
representar os indivíduos (programas) por meio de cadeias de
caracteres (strings). A cada função foi atribuída uma letra, e a
cada terminal foi atribuído um número, conforme mostrado na
tabela 2. A figura 8 mostra os elementos utilizados na
construção dos programas.

Tabela 2: Representação

'A' Do2(argA,argB)
'B' lfCollvexComer(argA,argB)
'C' WhilelnCoridorRange(argA)
'D' WhileTooCloseToWall(argA)
'E' WhileTooFarFromWall(argA)
'I' MoveFonvard()
'2' --7 TurnRight()
'3' --7 TurnLeft()
'4' Turn'Iowardstllosestwalli)
'5' TumAwayFromClosestWall()
'6' TumParalleIToClosestWall()

conjunto de funções

Durante os testes preliminares identificamos duas formas de
evoluir os indivíduos para alcançar a solução desejada. A
primeira é gerar uma população inicial com indivíduos grandes
(próximos ao limite máximo permitido) e ir combinando-os ,
principalmente por meio de cruzamento. A segunda é gerar
uma população inicial pequena e ir evoluindo os indivíduos
principalmente por meio de mutação. Neste trabalho utilizamos
a segunda forma, devido a ela ter nos fornecido melhores
resultados. As probabilidades para reprodução, cruzamento e
mutação determinam qual forma será utilizada para evoluir os
indivíduos. Neste trabalhos, utilizamos: 30%, 60% e 10%,
respectivamente. Estes valores foram selecionados com base no
trabalho anterior [2].

É oportuno salientar que os programas gerados freqüentemente
entram em loop infinito, e é necessário que na implementação
das funções e terminais sejam tomadas providências para evitar
esses inconvenientes. Os seguintes procedimentos foram
adotados para contornar esse problema: 10 limitamos o número
total de passos que o robô pode dar em cada sala a 330xL; 2°
sempre que um "Ioop while" é concluído e o robô não se
moveu, o loop é terminado. Esses procedimentos fizeram com
que a execução de cada programa terminasse em um tempo
finito. O valor 330xL foi escolhido de forma a permitir que o
robô caminhe o suficiente para poder visitar todas as células de
corredor da sala, antes de "ficar sem combustível".

conjunto de terminais 6 RESULTADOS

Fig.8: Elementos para a construção das
árvores

Utilizando-se esta representação, o indivíduo 2 da figura 3 é
representado pela seguinte cadeia de carácteres: "AEIA4CI ", e
o programa correspondente é o seguinte:

Do2
WhileTooFarFromWall

MoveFonvard

Em [2], o autor fixou os parâmetros do simulador nos seguintes
valores: L =d =ai = lO, Õ=2, e passo =5. Neste trabalho
fizemos um estudo paramétrico para verificar a influência
desses parâmetros na aprendizagem do robô. Optamos por
manter a relação L = d =al , e variar os valores de L, Ô, e
passo. Utilizamos dois critérios de parada para finalizar o
processo de evolução:

1°_ algum indivíduo consegue visitar mais de 90% das células
de corredor existentes, ou seja, visitar mais de 837 células
das 930 existentes;

Do2
TumTowardsClosestWall
WhilelnCoridorRange

Moveliorward

2°_o número de gerações chega a 400.
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Tabela 3: Estudo paramétrico

L Õ P CP Fitness Nl N2
10 2 1 1° 12.5775 852 277
10 2 2 1° 17.3677 875 922
10 2 3 1° 10.7670 840 1684
10 2 4 2° 6.8750 787 1427
10 2 5 l° 10.9543 840 172
10 2 6 2° 10.0640 833 830
10 2 7 2° 1.1872 89 678
10 4 1 1° 11.1110 843 882
10 4 2 1° 11.1808 842 219
10 4 3 l° 14.1409 861 265
10 4 4 1° 15.9248 869 265
10 4 5 1° 10.9543 840 172
10 4 6 1° 19.0480 879 277
10 4 7 1° 19.6692 881 311
10 4 8 1° 13.0727 855 289
5 1 1 1° 16.5183 871 206
5 2 1 1° 11.0557 841 218
5 1 2 2° 3.2107 620 300
5 2 2 2° 4.5793 714 1325
5 1 3 1° 12.2359 850 279
5 2 3 1° 11.3025 843 368

A tabela 3 apresenta os resultados obtidos, onde tem-se que:

P: Passo utilizado no terminal MoveForward();
CP: Critério de parada que foi acionado;
Fitness: Resultado da função de desempenho;
Nl: Número de células de corredor visitadas;
N2: Número de células que visitou, mas que não deveria ter

visitado. O número máximo é 3361.

Nesse estudo paramétrico fizemos o robô começar sempre do
mesmo lugar em cada uma das quatro salas (veja Fig. 5). Na
sala 1 o robô foi colocado no sentido do vetor 3 (Fig. 6), nas
salas 2 e 3 o robô foi colocado no sentido do vetor 1, e na sala
4 o robô foi colocado no sentido do vetor 2. Estas posições e
sentidos adotados diferem das adotadas em [2], onde Dain
optou por colocar o robô sempre no centro de cada sala, e no
sentido do vetor 1. Neste trabalho realizamos alguns estudos
utilizando as mesmas configurações iniciais utilizadas em [2], e
constatamos que essa configuração é muito particular devido a
dois motivos: 1° o sentido adotado coloca o robô de frente para
a parede mais próxima; 2° a posição é muito simétrica, não
ficando muito evidente para o robô qual é a parede mais
próxima, caso ele seja colocado em outro sentido. Devido a
essas considerações, os robôs treinados na configuração [2]
aprendem a andar para frente até encontrar uma célula de
corredor, e então caminham acompanhando as paredes. Com as
alterações feitas neste trabalho colocamos o robô em posições e
sentidos que aumentam o gradiente das distâncias medidas pelo
robô, e favoreçem os algoritmos que conduzem o robô para a
parede mais próxima, independente de qual seja a 'posição e
sentidos iniciais.

A tabela 3 mostra apenas parte do estudo paramétrico que
realizamos, e foi incluída para mostrar ao leitor a influência
dos parâmetros na aprendizagem do robô.

Quando utilizamos os parâmetros: L=lO, al=lO, d=5, 0=2,
P=I, obtivemos o programa "A2EACAA2AEAC63AIC361",
denominado robô 1, apresentado na figura 9.
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Fig. 9: Comportamento do robô 1

A figura 9 mostra claramente, que o robô 1 apresenta o
comportamento desejado, e é uma solução para o problema
proposto, pois visita todas as células de corredor do seu
ambiente.

Pelo comportamento do robô 1 nas salas 3 e 4 (fig.9), vemos
que ele não é a solução ótima para o problema, pois a partir de
sua posição inicial, ele não percorre o menor caminho em
direção às células de corredor. Na tentativa de encontrar a
solução ótima, mudamos apenas o sentido da posição inicial do
robô 1 nas salas. O robô foi posicionado no sentido do vetor 1
em todas as salas, e assim obtivemos o programa
"EAEA4AAEA4AC61AC214AC21". denominado robô 2, cujo
comportamento, quando colocado em diferentes posições
inciais e sentidos, é apresentado na figura 10.

Fig.l0: Comportamento do robô 2
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7 CONCLUSÕES
Utilizando a programação genética foi possível encontrar uma
solução para o problema proposto . Os robôs 1 e 2, são soluções
robustas para o problema proposto , pois funcionam em salas
diferentes' das utilizadas no treinamento. O algoritmo
apresentado em [2] não consegue visitar as células de corredor
que se encontram nos cantos convexos, ocasionalmente
cometem erros, abandonando os corredores, e não se dirigem
para a célula de corredor mais próxima. Por essas razões as
duas soluções aqui apresentadas tem melhor ' desempenho
quando comparadas com o algoritmo apresentado em [2].

A maneira como se posiciona inicialmente o robô em cada sala
é de fundamental importância para se encontrar a solução
ótima do problema. Pequenas variações nos parâmetros
ocasionam a convergência para algoritmos distintos. Encontrar
a melhor solução para o problema exige muitas combinações
dos parâmetros, perspicácia do programador, e um pouco de
sorte.

Em geral a programação genética nos fornece algoritmos de
navegação com relativa facilidade, mas a questão mais difícil é
encontrar uma solução que preencha todos os requisitos
desejados. De acordo com os parâmetros utilizados, obtêm-se
algoritmos que utilizam estratégias variadas para resolver o
problema, algumas vezes encontrando estratégias ..nunca antes
pensadas.
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GENETIC-ALGORITHM BASED IMAGE COMPRESSION
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Abstract. In this paper we analyze the image compression
problem using genetic clustering algorithms based on the pixels
of the irnage. The main problem to solve is to find analgorithm
that performs this clustering efficiently. Nowadays the
possibility of solving c1ustering problems with genetic
algorithms is being studied. In this paper we make use of
gcnetic algorithrns to obtain an ordered representation of the
image and then we perform the c1ustering to obtain the
compression. With this purpose in mind, we have developed
different c1ustering methods to apply to the ordered
representation.

Keywords: Genetic algorithms, irnage compression,

1 INTRODUCTION

We can split the c1ustering algorithms in two categories:
constructive or iterative algorithms. In lhe constructive
methods, the object assignment to various c1usters is
determined by developing a complete possible solution from a
partial solution. In the iterative methods, an initial complete
solution is always possible and one tries to improve this
solution by different ways from one iteration to other.

Popular clustering algorithrns like K-MEANS belong to this
category. An improvernent to this algorithm has recent1y been
developed by Ismail & Kamel [1989] (AFB y ABF) that
alternates between a first depth search and a first breadth
search to minimize the objective function. In this algorithms
objects are sistematical1y moved to different c1usters in each
itcration, whenever this action decreases the value of the
objective function . The greedy nature of these algorithrns can
make them get stuck to a local minimum. This problem can be
avoided by taking different random initial configurations and
then applying the transformation procedure to each of them.
This type of evaluation is toa ad hoc and the results quality
strongly depends on data properties and on the objective
function. Recently Klein & Dubes [1989] have applied
simmulated annealing , but the main disadvantages of this
method are lhe great amount of execution time and that an
efficient schedule for a simmulated annealing algorithrn is very
difficult to achievc.

Our work is based on the paper of Bhuyan t 199i!
author considers lhe problem of partitioning N objects in M
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disjoint clusters using genetic algorithms to obtain a suitable
object permutation.

In this work, we consider a solution to the c1ustering problem
based on genetic algorithms in which we search for the
optimum solution by simultaneously considering and
manipulating a set of possible solutions (population). 11
constitutes an alternative to the c1assical methods [Aldenferder
& Blashfield,1984; Everitt, 1980]. We have defined a fitness
function that minimizes the disorder among the elements we
are ordering. In this way we do not mix the fitness calculation
with the c1ustering procedure. Wc apply the c1ustering as lhe
Jast step of the algorithm when the ordered representation has
already been obtained. According to lhe results obtained in our
experiments we think that the genetic algorithm solution to the
clustering problem is very promising.

2 GENETIC ALGORITHM DESCRIPTION

The genetic algorithm used to obtain the ordered element
representation is based on the algorithm introduced in [I].

2.1 Cost Function

In this work we did not consider the clustering in the cost
function. We simply pretend to obtain an ordered element
repiesentatíon using the genetic algorithm, so what we intend
to minimize 15 the disorder of them. In order to achieve this we
propose:

Given an ordered element representation:

x =[Xi] N ordered elements , where each element of
lhe vector is another vector containing p
bytes.

The cost function is defmed as folIows:

F(xi ) =L:dist(xi'Xi+l )
i;J

where:
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• . 2 listo This conslructor, instead of searching among alI the
dzst(Xi'X;+l) = - Xj+l,j) objects that are not included in lhe .l íst, searches only in

j=J k objects, where k is a constant. The temporal
complexity, in this case, is considerable reduced.

The problem is now to minimize F, lhe distance sum from each
element of the representation to lhe folIowing one.

2.2 Clustering Solution Representation:
Ordered Representation.

In this work we use the ordered representation to represent lhe
solutions. In this representation each partition is represented by
an object permutation. This kind of ordered representation
gives information about lhe similarities among lhe objects
instead of directly giving the optimum clusters .

For example, let's assume that the chromosomic representation
of lhe objects from I to 6 is lhe permutation (23 5 1 64). We
assume that in a permutation that leads to an optimal solution
similar objects are placed one close to lhe other. Based on this
hypothesis lhe order ( 2 3 5 1 6 4 ) shows that 2 is more similar
to 3 than to 5, and that 5 cannot be included in the same cluster
as 2 .without including 3 too. In lhe particular case of
partitioning N objects in M clusters let's assume that
(Ol,02,...,ON) is a particular permutation of N objects. Then
each cluster consists in an object interval (Oi,Oi+ 1,...,Oj)
where j:;;N.

With this constraint the number of different possible clusters is:

1- ·N ·(N + 1)
2

2.3 Initial Population Constructors.

In [I] lhe authors explore three different initial population
constructors for clustering algorithms based on GAs. For
simplicity they are calIed A, B, and C.

Constructor A places lhe objects in an ordered list at
random. The use of this strategy to obtain an initial
population alIows testing genetic algorithms in lhe most
adverse circumstances.The GA is completly ignorant
about the good regions in lhe search space.

Constructor B uses ,and heuristical algorithm based on
lhe minumun distance between two objects. It generates
an object label at random and places it in lhe first
position of lhe ordered Iist, Then it searches among alI
lhe -objects absent from the ordered list, to find lhe
nearest object to lhe most recently added to lhe list. It
repeats this procedure until alI the objects are included
in lhe ordered list. The complexity of this constructor is
O(N2).

Constructor C uses a greedyand probabilistic heuristic
to conlruct lhe initial population. The primary intention
in this constructor is to balance lhe knowledge about lhe
problem with randomness. The diference between this
constructor and constràctor B is in lhe way they find lhe
nearest object to the most recentIy added to lhe ordered
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In this work we are going to use lhe ,Ç

Constructor in which we allow the user to entering th é
parameter k.

2.4 Parent Selection operator

The problem we are facing is a function rninimization, so the
objective function f(x) must be mapped to a fitness function
f(x). In this fitness function lhe probability of choosing a string
Xi to be crossed is given by:

f (x;)
p

Lf(x;)
j=1

Where p is lhe population size.

If f(x) is taken as the inverse of F(x) there wiII not be much
difference between a good string and a bad one. This problem
can be solved using another transformation:

f(x)=Cmax-F(x)

where Cmax corresponds to lhe value of the worst string in lhe
population.

In our case Cmax was computed like t

N- I

Ldistmáx(Xj ,Xj+l) =(N -1) * d ístmáx (Xj, Xj+l )
;=1

where:
p

distmáx(x;,X j+1) =L tmaxix., -xj+1•j ))2
j=J

As each Xij is a byte, then

maxix. . -x· I ') =255I,J .. «l

and

p

CmáJ: =(N -1) *L 2552
j=l

The problem encountered here was that due to lhe great value
of lhe maximum constaot computed for the fitness function, alI
lhe fitness values for lhe Chromosomes of a population were
toa close each other . This produces a generation evolution
based practically on ao equal probability basis and not based on
lhe selection of the most suitable components of the old
population.

In order to solve this problem, we scaled lhe fitnes s function in
lhe folIowing way:

J'=a·f+b;
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We determined the constants a and b using the following
conditions:

parentl = (5, 3, 8,2,27,6,4) and parent2 = (6, 5, 1, 2,4, 7, 8,
3). '

a- f prom+b=f prom
Supposse that x=2 and xw=2 are selected randomly.Then, the
corresponding string in parent2 to be cut is :X={5, 1,2,4, 7}
and the corresponding sequence in parentl is (5, 1,2,7,4). '

Solving this equations we obtained:

b = f prom ' f min
fmjn - fprom

2.5 Cross Operators

In this work we have used two cross operators that were
explained in [1]. We are going to name them as cross-operator
1 and cross-operator 2.

2.5.1 Cross-operator 1

Let's consider Xt as the object set to be partitioned.We
randomly choose a window size Xw and an object x belonging
to Xt. The position oh in the dominant parent (pareritI) is xpI
and the position of x in the support parent ( parent2 ) is xp2'
We will call X the set ofall the objects between xp2-xw and
xp2+Xw in the support parent. The first action made by the
algorithm is to place the x in the xp1 position of the offpring.

Then the objective is to place the X-{x} objects sorrounding
xpl and the other (Xt - X) objects in the remaining positions
so that the order of XcX and X in parentl is mantained in the
ofspring. This objective is achived by a three step process:

• Place the objects XeX (){parentl[I],
parentl[2],...,parentl[xpI]) in the offspring, the first object
in the first position and so on, keeping in this way the
sequence of parentl.

• The objects present in X are placed in the offspring begining
in the most left empty position and in the same sequence of
, parentl.

• The objects Xt-X '() {parentl[xptl, parentl[xpI+I] ,...,
parentl[N]}, where N is the string Iength, are placed in the
vacant positions of the offspring by keeping the sequence in
parentl.

It is easy to see that the complexity of this algorithm is 9(N)

Let's consider an example of this method: the set of objects to
be parti tioned is

x,= {I, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8}, and the parents:
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In the first step of the method, the objects 3 and 8 are placed in
the fiest and in the second positions of the offspring. In the
second step, the objects 5, 1, 2, 7, and 4. are copied to the
offspring starting from the third position . In the last step, the
object 6 is added in the last position of the offspring, which
results in (3,8,5,1,2,7,4,6).

Fig l - Cross operatoe 1
(Translation: Padre Dominante = Dominant Father; Padre soportc = Suporting

Father; Paso 1 =Step I; Paso 2 =Step 2; Paso 3 =Step 3)

2.5.2 Cross-operator2

In this crossing operation the first object in the offspring
corresponds to the object in the fírst position of any of the
parents. Then we determine the distance of the recently
included object to the nearest one in both parents. The object
which has the shortest distance is added in the offspring in the
most left empty position. If the calculated distances are equal,
then one object is selected at random. This process continues
until ali the offspring positions are filled.

Let's see an example with 8 objects, in which the parents are:

PI=(5,3,8,I,2,7,6,4)and
P2 =(6,5, 1,2,4,7,8,3).

We take lhe first position in the offspring at random from the
first position of any of the parents.Let's asume that in this case
we select randomly P2, so the object 6 will be placed in the
first position in the offspring. The objects nearest to 6 in parent
PI with a distance of 1 are {7, 4}. and in parent P2 is 5.

Therefore, we select at random on object from 4,5 and 7. Let's
assume that the one selected is 7,which will occupy the second
position in the offspring . The closest objects to 7 in parent PI
and in parent P2 are {2, 6} and {4, 8} respectivelly. Because of
the object 6 has already been included, we choose an object at
random from 2, 4 and 8 for the third position in lhe offspring.



This method is based on c1ustering lhe elements by assigning
the same quantity of elements per c1uster. Once we have
obtained the final ordered representation we divide the amount
of elements by the amount of c1usters, obtaining in this way the
amount of elements that each c1usterwill contain.

- - - T - , • - Padre 1
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Let's assume that the objcct selected is 2. In a similar manner 3.1 Fixed Clustering
ali the remaining positions in lhe offspring are filled. The result
chromosome is (6, 7, 2, 4,8, 1,5,3).

Padre 2,

NE=-
M

where:
N = amount of elements
M =amount of c1usters
E = amount of elements per

c1uster.

The first E elements of the representation are assigned to the
first c1uster,'the following E elements to the second one and so
on until we assign the last E elements lo the M eluster.

Fig2 • Cross operator 2

3.2 Dynamic Clustering with Fixed Clusters
2.6 Replacement Operator

This operator is used to select a fixed size population based on
an old population P(old) and on the offspring P(offspring)
which was created using the cross operators.

In this method, the amount of elements inside each c1uster is
not fixed as in lhe previous one. Once we have obtained lhe
final ordered element representation, we compute the euc1idean
distances between each element and the following one. After
that we selcct lhe M-I greater distances.

A parameter X, given by the user, determines that lhe new
population P(new) has to be created using the X best strings
from the combination of P(old) and P(offspring) . The
remainder of the strings from the new population P(new) are
selccted randomly from P(offspring). You can notiee that when
lhe parameter X is zero, lhe whole new generation is selected
only from P(offspring) . Otherwise, if the parameter X equals
lhe population size then P(new) is formed by lhe best strings
among ali lhe strings in P(old) and P(offspring) .

The idea in this method is that the elements whose distances
belong to this set of greater distances must be assigned to
different c1usters. Therefore we intend that the places in the
vector where these greater distances appear were the limits
between clusters.

3.3 Dynamic Clustering with Variable
Clusters

2.7 Mutation Operator

This operator tries to solve some inherent problems of the
genetie algorithms as regards local minima . These problems
appear because of GAs pay attention to lhe population as a
whole instead of identifying lhe best individual. As is natural in
genetic algorithms, they progress identifying high performance
regions inside the searchspace. The genetic algorithms would
be more useful in combinatorial optimization problems if they
were adapted to invoke a local search strategy to optimize the
final population members.

This method is similar to the previous one; the difference is
that lhe arnount of c1usters is not fixed (M). Instead it is
determined by the algorithrn using a parameter entered by the
user: the compression percentage.

Using this parameter lhe algorithm computes the amount of
c1usters needed and then perforrns lhe clustering process using
them.

The amount of c1usters is computed:

C [
(I OO - P) .N]=trunc -'----'---

100
The mutation operator function is select at random two objects
of the string and exchange their positions .

3 IMPLEMENTED CLUSTERING METHODS

Where:
c = Amount of clusters to be used.
P =Compression percentage entered by the user.
N =Amount of elements to be clustered.

Once the ordered element representation was obtained by
means of lhe genetie algorithm, we proceed lo make the
clustering of it With this purpose in mind, we developed four
different c1usteringmethods that are explained below.

3.4 Local Tuning

This is a c1ustering method in whieh the amount of clusters is
fixed, but not the amount of elements assigned to each of them.
This method begins by making a fixed c1ustering as it was
explained in,4.1. Once these fixed c1usters are determined we
go through the veetor ascendently, and for each last element of
a cluster we compute the distance to the centroid of the

640



40. SBAI- Simpósio Brasileiro de Automação Inteligente, São Paulo, SP, 08-10 de Setembro de 1999

cluster(Dcp) and the distance to the centroid of the next
cluster(Dcs) . If Dcs < Dcp, then we change the cluster limit
placing this element in the next cluster. IfDcs >= Dcp, we take
no action. In this way we go through the whole veetor until the
last elements of ali its clusters have been analyzed. After that
we go through the vector descendentIy and we analyze in the
same way the first element of each cluster, eomputing the
distance to the centroid of their own cluster (Dep) and to the
centroid of the previous cluster (Dca). If Dca < Dcp, then we
change the cluster limit placing this element in the previous
cluster. If Dca >= Dcp, we take no action. In this way we go
through the whole vector until the first elements of ali its
clusters have been analyzed . It is worth mentioning that each
time an element ís changed we have to recalculate the centroid
of the cluster it belonged to and the centroid of the cluster it
belongs after the change . The procedure of going through the
vector ascendently and descendentIy is performed R times,
where R is a parameter entered by the user,

6 CONCLUSIONS

Based on the results obtained and detailed ' in the previous
sections, we conclude the foUowing:

• The genetic algorithms constitute a powerful tool that can
succeed in eonstructing a clustering algorithm

• Among the methods proposed to perform the clustering,
Local Tuning and Dynamic Clustering with Variable
Clusters tumed to be the best ones.

• In spite of its simplicity, the Fixed Clustering method
produced aceptable results. Anyhow, we do not recomend
its utilization because it can be widely improved by the
Local Tuning method with almost no incrernen t in
computing time.

The results of the testing are sununarized in the table below:

4 RESULTS

In order to perform comparative testing, the following
parameters were used:

• The Local Tuning method appears to be the best one when
we have a fixed amount of clusters. As we mentioned
before, this method improves in a eonsiderable manner the
Fixed Clustering method performance . We think that an
adequate value for the R parameter, should be between 50
and 100. Below these values, its action is not so noticeablc
and above them we do not obtain any further
improvements. This ean be explained with the coneept that
with a fixed amount of clusters the image cannot be
improved further than a eertain limit. Therefore, when there
are no changes in one cycle, there is no sense in continuing
applying this method beeause the mentioned limit has been
reached.

• The Dynamic Clustering with Fixed Clusters did not
produce good results. In most of the cases, the results
obtained with this method were worse than the ones
obtained with the Fixed Clustering method. We observed
that in the images compressed by this method the clusters
created were toa big, so there were much average in them.
This characteristic can be observed in lhe images
baekgrounds which appeared to be practically uniform.
Otherwise, object details are kept in a perfectly manner .
Another problem that arises in this method, concerns lhe
defmition of the object edges which are not sharply defined .
In spite of what we have exposed here, we do not want to
completely discard this method because we think that it
could reach good results with images of other
characteristics such as uniform colors and wel1 defined
edges.

100
0.01
10
400
100

7--++65

I 15,55 20,42 14,61
1 15,97 27,62 14,88
1 15,69 20,96 14,94
1 15,72 20,88 14,39
1 15,72 29,99 14,65
2 15,73 28,50 14,54
2 15,67 22,11 14,92
2 15,31 28,28 14,44
2 15,60 26,82 14,60
2 15,75 22,05 14,70

Amount of chromosomes: 50
Amount of generations :
Mutation probability :
X :
K:
R :
% Compression :

5 CONSTRAINTS

The main constraint encountered in this work is that aU the
testing has been performed on the same image. In consecuence,
aU the evaluations and performance comparisons among the
different methods are valid in this context.

We consider that it would be important to perform tests using
other images with different sizes and characteristics to confirm
or complete the results exposed in this paper.

• The results obtained with the Dynamic Clustering with
Variable Clusters were excellent and by analyzing them we
ean observe a great improvement in the image sacrifying a
little of compression.

• As a final eonclusion we propose lhe use of Local Tuning
method when the clustering is constrained to a fixed
number of clusters, and the Dynamic Clustering with
Variable Clusters melhod when the arnount of clusters can
be increased to obtained a better representation of the
image.
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We think this work can be used as a basis to continue the
research in Image Clustering methods using GAs. In this
section we propose some research trends that can be of interest:
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FUTURE INVESTIGATION TRENDS Gordon, A. & Henderson, 1.,1977, An algorithmfor euclidean
sum of squared classifications. Biometric, 33, pp. 355-
362,1977.

Holland, J., 1975, Adaptation in Natural and Artificial Systems.
The University of Michigan Press, Ann Arbour .

• Implementation of the Local Tuning method by entering the
compression percentage as a parameter. In this way we
would let the number of clusters to be variable.

• Comparison of the performance of the different clustering
methods using different types of images. This research can
complete or confirm the results obtained in our work.

• Implementation of a clustering algorithm based on some of
the proposed methods using as parameters the maximum
and minimum error desired with regard to the original
image. The algorithm must find the amount of clusters
required to comply the specifications achieving the
maxirnum possible compression.

• Improvement of the Local Tuning method. in which the
user must not enter the number of cycles of it. The method
will detect when there are no changes in a cycle, and in this
case it will stop automatically.

• AIl the methods proposed in our work it may be possible to
add a slight modification. Once you determine the amount
of clusters to be used, fixed or variable, you can assign a
part of them to perform the clustering of the image
background and the rest of them can be used in the
clustering of the image details.

• Combination of various methods to perform the clustering
of different parts of the image. For example you could use
Local Tuning to perform the clustering of the image
background and Dynamic Clustering with Variable Clusters
to perform the clustering of the image details.
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Resumo Este artigo apresenta uma nova abordagem à aplicação
de estratégias evolutivas em problemas de identificação de
processos com múltiplos objetivos . A estratégia evolutiva
proposta combina a utilização de parâmetros reais e inteiros
para tratar simultaneamente a identificação da ordem e a
otimização (presença/ausência) de parâmetros no modelo
matemático estimado do processo. O procedimento adotado em
identificação com múltiplos objetivos utiliza um critério
combinando objetivos de parcimônia e adequação de modelos
matemáticos estimados do tipo ARMAX. (AutoRegressive
Moving Average with eXogenous inputs) e NARMAX
(Nonlinear AKMAX). Um experimento prático consiste de
procedimentos de estimação e validação realizados em um
processo não-linear monovariável - fan-and-plate - em
escala de laborat6rio.

Palavras Chaves: Computação evolutiva, identificação de
sistemas, otimização com múltiplos objetivos, processo
experimental.
Abstract: This paper presents a new approach for application
of evolution strategies in problems of multiobjective process
identification. Evolution strategies combine the utilization of
real and integer parameters to deal with simultaneous
identification of order and the optimization (presence/absence)
of parameters in the estimated process mathematical model.
The adopted procedure in the multiobjective identification uses
a criterion with several objectives as selection, fitness and
complexity of ARMAX (AutoRegressive Moving Average with
eXogenollS inputs) and NARMAX. (Nonlinear ARMAX)
estimated mathematical model. A practical experiment,
assessed in estirnation and validation procedures, is a
monovariable nonlinear process - fan-and-plate - in a
laboratory scale.

Keywords: Evolutionary computation, system identification,
multiobjective otimization, experimental processo

1 INTRODUÇÃO
A identificação de sistemas é tratada. muitas vezes, como um
problema de otimização que envolve algumas ' inedidas para
adequação de modelos candidatos a representar um processo
real. A seleção de modelos matemáticos e ajuste dos
parâmetros adequados são influenciados por diversos fatores,
entre os quais: (i) conhecimento a priori do sistema
(linearidade. grau de não-linearidade. atraso de transporte); (ii)
propriedades do modelo do sistema identificado
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(complexidade); (iii) escolha da medida de erro a ser
minimizado; (iv) presença de ruídos (Johansson, 1993). A
identificação de sistemas é um claro exercício que envolve
múltiplos e conflitantes objetivos. tipicamente complexidade do
modelo. critérios de desempenho e validação que influenciam a
seleção das estruturas de modelo matemático mais adequadas.
A noção de um "bom modelo" é .subjetiva e depende da
preferência pessoal. levando a tentativa e erro ser uma regra
relevante em identificação de processos.

Várias razões existem para manter a ordem do modelo tão
baixa quanto possível. Critérios de informação podem ser
introduzidos para combinar a necessidade de adequação com o '
princípio da parcimônia. Estes critérios. tais como critérios de
informação Bayesiana, de Akaike ou minimum description
length, combinam a variância residual e ordem do modelo
(Haber & Unbehauen, 1990). A meta do algoritmo de
otimização é a mínimização de um critério de desempenho. Se
todas as restrições e condições forem atendidas, o modelo
encontrado pode ser aceito. Caso contrário. se uma das
condições impostas é violada, todos os procedimentos de
identificação. estimação de parâmetros e diagn6stico do
modelo têm de serem repetidos até que um modelo apropriado
seja encontrado.

Muitos dos métodos de identificação. tais como os baseados em
mínimos quadrados ou máxima verossimilhança são, em
essência. técnicas de busca local guiada por gradiente e
necessitam de um espaço de busca regular ou um índice de
desempenho diferenciável. Estes métodos convencionais
podem facilmente falhar na obtenção de um 6timo global se o
espaço de busca do modelo é não-diferenciável ou o índice de
desempenho não é "bem comportado" . Adicionalmente. os
métodos convencionais de identificação sofrem de algumas
desvantagens, tais como: (i) alguma informação inicial dos
parâmetros do sistema é necessária a priori para convergência
do método; (ii) os parâmetros estimados podem ser
tendenciosos se o ruído é correlacionado; (iii) há dificuldade na
identificação do atraso de transporte; (iv) os métodos
convencionais não podem ser facilmente aplicados em sistemas
não-lineares.

Os algoritmos evolutivos (AEs) - ou paradigmas da área de
computação evolutiva - podem ser utilizados em identificação
de processos. Os AEs formam uma classe de técnicas de
otimização motivada pela observação dos sistemas biológicos
levando ao desenvolvimento de modelos computacionais para
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processos evolutivos. Os AEs têm mostrado adequação e
robustez quando empregada nos mais diversos problemas de
otimização, e permite implementações com processamento
paralelo e distribuído. Os principais AEs incluem algoritmos
genéticos (AGs) , estratégias evolutivas (EEs), programação
evolutiva e programação genética (Bãck et .alii, 1997; Coelho
& Coelho, 1999; Michalewicz, 1992).

diferenciáveis. A primeira classe utiliza informação do
gradiente, por exemplo, em métodos de gradiente descendente
e programação quadrática seqüêncial, A classe de problemas
não-diferenciáveis é frequentemente tratada por AGs, simulated
annealing e outros métodos de otimização (Hwang & Masud,
1979; Camponogara & Talukdar, 1997) .

2.1 Revisão de AEs em OM

2.2 Forma de ranking utilizada na OM
Existem diversas formas ranking em OM propostas na
literatura" entre as quais: soma dos objetivos ponderados,
ranking máximo ponderado, ranking médio ponderado, soma
da proporção ponderada, soluções não dominantes (conjunto de
Pareto). Neste artigo adota-se a soma de proporção ponderada
global (Hwang & Masud, 1979; Bentley & Wakefield, 1998).
Este método é uma variação da soma das proporções
ponderada. Os valores de aptidão (fitnessv de cada objetivo são
convertidos em proporções, propfitness, a cada geração. Mais
especificamente:

(2)

O desenvolvimento de AEs para OM tem recebido grande
interesse de pesquisadores com diferenciados enfoques,
contudo usualmente é utilizado o paradigma dos AGs. Horn et
alii (1994) apresentam a aplicação de AGs em três problemas
de OM. Fonseca & Fleming (1995) apresentam um abrangente
over,liew da utilização de AGs em OM. Kim et alii (1996)
utilizam AGs em problema de OM em linhas de montagem
envolvendo várias tarefas distribuídas entre estações de
trabalho. Camponogara & Talukdar (1997) propõem um
esquema simples de AGs não baseado em métodos de
penalização aplicado a OM. Bentley & Wakefield (1998)
apresenta um overview e descreve a aplicação de seis técnicas
de OM em quatro funções não-lineares de teste .

As EEs podem ser utilizadas para automatizar o procedimento
de gerar um modelo e testá-lo para a identificação de processos
e, simultaneamente, ser estendido para incluir variáveis
vinculadas a complexidade e estrutura do modelo. A nova
abordagem de EE adotada tem um algoritmo reformulado para
combinar .a utilização de parâmetros reais e inteiros. A
metodologia objetiva a identificação com um procedimento de
múltiplos objetivos, utilizando-se um critério que agrega
diversos objetivos referentes a seleção, adequação e
complexidade do modelo matemático estimado do processo.

O artigo é organizado da seguinte maneira. Na seção 2 são
apresentadas as noções de otimização de múltiplos objetivos. A
nova abordagem de identificação por EEs é tratad a na seção 3.
Na seção 4 é descrito o processo experimental monovariável
denominado fan-and-plate e os resultados experimentais em
identificação com múltiplos objetivos. A conclusão e
perspectivas de trabalhos futuros são tratados na seção 5,
respectivamente.

Recentemente, na literatura têm sido propostas alguns AEs em
aplicações na identificação de processos monovariáveis.
Kristinsson & Dumont (1992) propõem a utilização de AGs em
estimação de pólos e zeros e em projeto de controle por
alocação de pólos em processo monovariável simulado. Li &
Jeon (1993) tratam a utilização de AGs para identificação dos
regressores de sistemas NARX e efetuam uma comparação com
o algoritmo dos mínimos quadrados ortogonal. Kim et alii
(1996) aplicam programação evolutiva em identificação e
controle de uma mesa posicionadora.

2 OTIMIZAÇÃO COM MÚlTIPLOS
OBJETIVOS

A utilização de otimização com múltiplos objetivos (OM)
admite que muitos problemas práticos requerem um certo
número de critérios de projeto, quer podem ser conflitantes mas
necessitam ser obtidos simultaneamente, isto é:

Convencionalmente, membros de um conjunto de soluções
ótimas de Pareto são obtidas através da solução de um
problema de programação não-linear formulado
apropriadamente. Um problema de programação não-linear
pode ser categorizado em problemas diferenciáveis e não-

onde X=[XI> X2, . .. , xo] , 11 é o número de parâmetros a serem
otímízados, .Q define o conjunto de variáveis livres, x, sujeito a
algumas restrições e fi(x) são objetivos de projeto a serem
minimizados. Claramente, para este conjunto de funções pode
ser visto que não existe uma solução "ótima" ideal, mas sim um
conjunto de soluções 6timas de Pareto em que o aprimoramento
de um dos objetivos de projeto conduz a degradação de um ou
mais objetivos restantes. Tais soluções são conhecidas como
soluções não-inferiores ou soluções não-dominantes para o
problema de OM.

3 CONFIGURAÇÃO DE UMA EE EM OM

onde j={1, nobj}, nobj é número de objetivos definidos pelo
projetista, max e min são os valores máximo e mínimo de
aptid ão flx), respectivamente.

As EEs foram desenvolvidas para a resolução de problemas
técnicos de otimização em engenharia. Atualmente, constituem-
se de importantes algoritmos computacionais em problemas de
otimização de parâmetros. Os pesquisadores I. Rechenberg e
H.-P. Schwefel, na década de 60, no Hermann Fõttinger
lnstitute for Hydrodynamics da Technical University ofBerlin,
em experimentos realizados em um processo túnel de vento
desenvolveram a teoria da velocidade de convergência da
primeira EE 'desenvolvida. A EE-(1+1) trabalhava com um
simples mecanismo de seleção e mutação, onde uma solução
ancestral (jL;=1) gera ' uma solução descendente (À.=I) por
geração (Bãck & Schwefel, 1993).

Nas EEs, os componentes de uma solução são vistos como
resultado de tratamento comportamental de um indivíduo,
composto de variável objeto (vetores de solução) e parâmetros
de estratégia, ao contrário dos AGs canônicos, onde uma
solução é composta de genes em um cromossomo. As

(1)F, = min f;( x)
XE.Q
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transformações genéticas, quando ocorrem, seguem uma
distribuição Gaussiana com média zero e com desvio padrão.

A EE-(I+I), vem sendo progressivamente aprimorada por
variantes no número de ancestrais (pais), J1>1, e número de
descendentes (filhos), íl>1, por geração. Assim, as alterações
genéticas podem afetar muitas características fenotípicas
devido a efeitos de pleiotropia (um gene afeta múltiplas
características fenotípicas) e poligenia (uma característica
fenotípica é afetada por múltiplos genes).

·As EEs com múltiplos membros são divididas de acordo com o
mecanismo de seleção, em: (i) plus strategy ou EE-(j.L+À)
sugerem a Jl ancestrais produzir À descendentes, após os Jl
ancestrais e os À descendentes competem pela sobrevivência e,
(ii) comma strategy ou EE-{J1,À), onde os À descendentes
competem para sobreviver e os ancestrais são completamente
substituídos a cada geração.

Os operadores de recombinação são similares aos
implementados em representação real nos AGs, propostos por
Michalewicz (1992). Entre as opções têm-se a recombinação
discreta, a intermediária (local e global) ou mesmo a não
realização da operação de recombinação (Bãck & .Schwefel,
1993).

O desempenho das EEs, comparadas com outras técnicas de
otimização, depende da configuração adequada dos parâmetros
internos de controle do algoritmo. As EEs apresentam
facilidades no ajuste de tais parâmetros através da utilização de
auto-adaptação, enquanto nos AGs os parâmetros de controle
são ajustados por métodos heurísticos como de tentativa e erro
(Coelho & Coelho, 1999).

3.1 EE com mecanismos de auto-
adaptação e mutações correlaclcnadas

Neste artigo uma derandomized EE com mutações
correlacionadas e tamanho de passo modificado - EEMA
(Ostermeier et alii, 1995) - é adotada para otimização de
parâmetros reais. A EEMA implementada tenta ajustar o
procedimento de adaptação pela exploração da informação
acumulada em gerações (iterações) precedentes. Esta forma de
adaptação usualmente utiliza pontos selecionados (mais
especificamente: passos de mutação selecionados) no espaço de
parâmetros objeto para ajuste dos parâmetros da estratégia.
Este procedimento é relacionado a métodos determinísticos do
tipo Quase-Newton, onde a matriz Hessiana é iterativamente
. aproximada por certas regras de atualização (Bãck et alii,
1997).

As mutações Gaussianas em cada dimensão geram contornos
provavelmente elípticos. Se as mutações são independentes
através de cada dimensão, estas elipses estão alinhadas com os
eixos coordenados. Se as mutações são correlacionadas, então
as elipses podem realizar rotações arbitrárias (Rudolph, ·1992;
Bãck & Schwefel, 1993).

3.2 Operadores da EE

3.2.1 Operador de seleção

O operador de seleção (adaptação) é determinístico e objetiva
selecionar os indivíduos Jlmais aptos da população, podendo-

645

se adotar Neste artigo, os Jl indivíduos mais aptos serão
ancestrais na próxima geração (plus strategy), isto é,

(3)

onde KJ1( t) é o vetor parâmetro da geração t , sel é a
quantidade de descendentes selecionados da geração t.

3.2.2 Operador de mutação

O operador de mutação é o operador principal e introduz
modificações aleatórias na população. Os operadores de
mutação diferem na otimização dos parâmetros reais e
parâmetros inteiros, pois o mecanismo de utilizar EE
embutindo o espaço de busca Z' em 9t" através da truncamento
de parâmetros reais apresenta deficiências. Como as EEs
usualmente operam em espaço de parâmetros reais, elas
incluem características para a localização de pontos ótimos
com precisão arbitrária. Em espaço de busca no Z ' estas
características não são necessárias por causa da menor distância
em norma l i entre pontos diferentes é 1. Por conseguinte, a EE
para o tratamento de parâmetros inteiros deve operar
diretamente em espaços inteiros, senão a busca ficará estagnada
(Rudolph,1994).

3.2.2.1 Operador de mutação para parâmetros reais

A EEMA implementada realiza mutações elipsóides na direção
dos descendentes selecionados. A criação do descendente À é
dada por:

(4)

onde i=[I ,À] ; 0scadtJ são fatores de escala da geração t; çj é o
fator de mudançade passo média 1 e variância0,1 normalmente
distribuído, ou seja, (1; 0,1); Ôiso(t) é o tamanho de passo das
mutações isotrópicas da geração t; Z, é o vetor aleatório com
componentes (O;I)-normalmente distribuídas, lfIj é (0;1)-
normalmente distribuído; Ôani ( t) é tamanho de passo das
mutaçõesanisotrópicas (correlacionadas) da geração t; Ao( t) é a
orientaçãoao longodo eixo da elipse de mutação na geração t.

A EEMA apresenta a desvantagem de possuir base matemática
complexa, pois o operador de mutação atua em planos
hiperelipsoidais. A equação (3) rege a principal equação desta
técnica, todavia a equação depende de outras equações
secundárias para ajuste das variáveis que não são tratadas aqui.
Detalhes sobre a operador de mutação com mutações
correlacionadas são descritas na literatura em Rudolph (1992),
Bãck& Schwefel (1993) e Ostermeier et alii (1995).

3.2.2.1 Operador de mutação para parâmetros inteiros

O operador de mutação aplicado a valores inteiros
(presença/ausência de parâmetrono modelomatemáticoestimado
do processo) aplica o princípio da máxima entropia (Rudolph,
1992), ou seja, a configuração de uma distribuição que estende-
se tão uniformementequanto possível.

Neste caso, uma definição faz-se necessária. Considerando-se
Pk, com ke No, denota-se a densidade de uma variável aleatória
discreta. Logo,
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é denominada de entropia da distribuição, supondo-se que a
série da equação (5) converge. Existem diversas distribuições
que obedecem ao princípio da máxima entropia, por exemplo,
Poisson, séries logarítmicas e geométricas.

O operador de mutação adotado para a otimização de
parâmetros inteiros, foi proposto por (Rudolph, 1994).
Contudo, este operador não utiliza os mecanismos de mutações
correlacionadas e modifica o tamanho de passo, s, e a variável
objeto, K, de acordo com as seguintes equações:

H( p) = - L Pk log( Pk)
k=O

(5)
(i) FtJCx) composto por ISE (Integral Squared Error), variância
do erro de estimação e o número de parâmetros inteiros, tio,
presentes no modelo estimado; .
(ii) Fa/x) composto por [R2r l (inverso do coeficiente de
correlação múltipla), FPE (Final Prediction Error) e o número
de parâmetros inteiros, tio, presentes no modelo estimado.

De acordo com a equação (2), os objetivos são agrupados em
apenas um índice de desempenho tanto parafl(x) quanto para
f2(x) eh(x). As equações que regem os índices de desempenho
e os seus respectivos objetivos são dados por:

Caso 1:

s'= S· exp( 'roNCO,!)) (6) 3
fi, = L(prop_fitness)j

i=1
(9)

onde 'ro é o desvio padrão do tamanho do passo, G;(p')
denota a realização de uma variável aleatória unidimensional
com função densidade de probabilidade. A realização de
Gi ( p') pode ser gerada com a diferença de duas variáveis
independentes aleatórias distribuídas geometricamente (ambas
com parâmetro p '), A variável aleatória geométrica, G, obtida
de uma variável aleatória uniforme U sobre [0,1) c 9l de
acordo com a transformação

(10)

(11)

(12)

(13)

N

N
ftC x)=ISE = L[Y(i)- .YCiJf

i=1

N
L ([y(i )-j( i )]-eY

h(x)=(J2 _

5
Ft2'= L( prop _ fitness )j

i=3

h(x)=tio

Caso 2:

(7)

(8)

KJt+l)=KJt)+GJ p' )

P(G; =k )=2 p' J1- p' l'
-p

4 APLICAÇÃO DO PROCEDIMENTODE
OMVIAEE

o procedimento de OM por EE segue os passos sintetizados a
seguir:

(i) armazenamento dos dados de entrada e saída do processo;

1 [ y(i)]2 ]_1
f4(X)=-2 = l-=N'------

R L[Y(i)-yf
i=1

(14)

A OM trata, neste artigo, a identificação de modelos ARMAX e
NARMAX. Os modelos NARMAX são caracterizados por
equação a diferenças não-lineares estruturadas por parâmetros
lineares. Estes modelos são função da entradas e 'saídas
passadas e apresentam termos não-lineares, conforme a equação:

onde az é a variância do erro de estimação, eé a média do erro
de estimação entre a saída real e a saída estimada do processo,
y é a média das N amostras de dados da saída real do
processo. Além disso, R2 de valor 1,0 indica um modelo exato
para os dados medidos, onde R2 entre 0,9 e 1,0 pode ser
considerado suficiente para muitas aplicações em identificação
de sistemas.

(ii) determinação da configuração da EEMA. Adota-se:
• J1 =5 ancestrais, Jt=25 descendentes;
• gerações =300; experimentos =]O;
• intervalo de busca dos parâmetros inteiros: [O; 1];
• intervalo de busca dos parâmetros reais:
A(Z·I),B(z·I), C(z·l) E [-1,0; 1,0]; d.], g E [-0,5; 0,5];

(iii) inicialização dos parâmetros da população com
distribuição;

(iv) avaliação da aptidão dos indivíduos da população baseado
emranking;

(v) aplicação do operador de seleção para escolha dos J1
ancestrais para a nova geração;

(vi) aplicação dos operadores de mutação para parâmetros reais
e inteiros e conseqüente geração de uma nova população de Jt
descendentes;

{
tiO]h(x)=FPE=fdx I+Ji (15)

(vii) repetição dos passos (iv) a (vi) até que uma condição de
parada seja satisfeita, neste caso, o número de gerações
máximo estipulado.

Foram realizados dois estudos de caso com a utilização' de três
índices de desempenho distintos, flx), h(x) e f3(X), a serem
minimizados utilizando os objetivos:
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i=lj=1 k=1 m=1

onde y(t), uit), e(t) e d são a saída, a entrada, o erro estimação,
e o atraso de transporte (d=I), respectivamente. No modelo
NARMAX utilizado na identificação do processo experimental
fan-and-plate é estipulado dois coeficientes para o polinômio
B(i'), nb=2, dois coeficientes para o polinômio C(i'), nc=2, e
dois coeficientes para o polinômio A(z·J),na=2, e a potência de
expansão polinomial pep=2, e d=1. Assim totaliza-se 18 termos
reais (tnn) mais 18 termos inteiros , estes correspondendo a
presença ou não dos termos a serem estimados via EE. Os
modelos lineares ARMAX otimizados diferem do NARMAX,
conforme apresentado na equação (16), pois não apresentam os
termos dos polinômios d,fe g.

4.1· Processo experimental fan-and-plate
O sistema de controle do fan-and-plate é composto por um
ventilador acionado por um motor DC, um duto de ar de 50 em
com características de afunilamento e tem na extremidade
esquerda uma pequena placa retangular, conforme apresentado
na figura 2. O problema de controle é regular a deflexão
angular da placa (variável controlada) atuando na tensão de
entrada do motorDC (variável manipulada).

Figura 2. Configuração do processojan-and-piflte.

A entrada, composta de vários sinais degrau para diversas.
referências, e a saída doprocesso fan-and-plate utilizados no
procedimento de identificação são apresentados na figura 3.

Figura 3. Sinais de entrada e saída em experimentação em
malha aberta da planta

4.2 Resultados experimentais
A tabela 1 apresenta os resultados obtidos em identificação do
processo fan-and-plate, através de 10 experimentos com 300
gerações realizados com OM via EE. Todas as configurações
em OM utilizadas foram adequadas. Contudo, a configuração
NARMAX com trm=36, apresentou o melhor resultado na fase
de estimação. Na fase de validação (amostras 801 a 1000), esta
configuração apresentou R2=0,927. Na figura 4 são
apresentados os resultados da configuração NARMAX (caso 2,
com 12 parâmetros inteiros presentes no modelo estimado para
o processo) e a evolução dos parâmetros.

Tabela 1: Resultados em OM via EE na fase de estimação de parâmetros (amostras 1 a ·800)

configuração da OM melhor resultado dos experimentos pior resultado média dos desvio padrão dos tempoexperimentos expe rimentos
caso 1 trm* fitness tio** /SE R2 FPE d- /SE d- /SE d- /SE

, cnrO-
ARMAXI 24 FI 6 40,046 0,950 0,051 0,050 62,040 0,077 45,624 0,057 8,341 0,012 39,7
ARMAJ(l- . 12 F' I 4 39,882 0,950 0,050 0,051 44,990 0,056 41,536 0,052 2,285 0,003 40,8

36 F' I 14 37,802 0,952 0,049 0,047 40,117 0,050 38,598 0,048 · 0,982 0,001 47,7
.caso 2 irm* fitness tio** /SE R< FPE d- R2 FPE R< FPE R< . FPE cnr
ARMAXI 24 Fa 4 42,459 0,947 0,054 0,053 0,913 0,089 0,931 0,069 0,015 0,015 42 ,3
ARMAX 12 Fa 4 39,800 0,950 0,050 0,050 0,950 0,05 1 0,950 0,051 0,000 0,001 43,1

36 Fa 12 37,044 0,954 0,048 0,046 0,950 0,052 0,951 0,050 0,002 0,002 55,1

convenções

ARMAX1: na=4, nb=4, nc=4 ARMAX2:na=2,nb=2,nc=2
* trm termos reais + tim termos inteiros (presença/não) presentes no modelo completo - total de termos = trm + tim
** tio: termos inteiros obtidos via EE em OM, que compõem o modelo ARMAX ou NARMAX
# tempo médio de CPU (em segundos), para cada experimento, em processador Intel Pentium de 200 MHz
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5 CONCLUSÃO E PERSPECTIVAS

Figura 4. Sinal de saída estimado e evolução da DM do
processo fan-and-plate.
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A EE implementada apresentou robustez e adequação em
identificação com procedimento de OM do processo
experimental fa n-and-plate. Contudo, existem questões em
aberto sobre as EEs . Muitas questões relevantes quanto as
condições ótimas de auto-adaptação referentes são: (i) escolha
do operador de seleção, (ii) função densidade de probabilidade
utilizada para modificações nos parâmetros da estratégia, (iii)
teste de mecanismos de mutações correlacionadas que facilitem
uma rápida adaptação (rápida velocidade de convergência) e
grande diversidade (integridade adequada da convergência) ao
mesmo tempo.

Perspectivas de trabalhos futuros estão relacionadas a
procedimentos de análise de correlação e estudos comparativos
de EEs com outros AEs em identificação com OM de processos
não-lineares multivariáveis.
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Resumo Este artigo avalia o projeto do controle P/D digital
com sintonia pelo paradigma da computação evolutiva
denominado programação evolutiva. A descrição e o
desempenho da programação evolutiva são abordados na
síntese .do control ador P/D . Os algoritmos implementados
utilizam o operador de mutação com distribu ição Lognormal e
de Cauchy. As simulações visaram o controle de dois processos
- Um processo térmico e acionamento de um motor de
corrente contínua . O desempenho das técnicas da programação
evolutiva são apresentados e discutidos.

Palavras Chaves: Computação evolutiva, programação
evolutiva, controle P/D, controle inteligente, otimização.

Abstract: This paper evaluates the digital P/D controller
design with tuning by evolutionary computation paradigm
caIled evolutionary programming. The description and
performance of evolutionary programming in tuning of PlD
controIler 'are assessed. Evolutionary approaches are the
mutation operator with Lognormal and Cauchy distributions .
Simulations deal with the control of two monovariable
processes - a therrnal process and a DC motor drive.
Performance of the evolutionary programming techniques are
presented and discussed.

Keywords: Evolutionary computation, evolutionary
programming, P/D control, inteIligent control, optimization.

1 INTRODUÇÃO
Nos últimos anos têm sido reconhecido que para a realização
de sistemas de controle mais flexíveis é necessário introduzir
elementos, tais como lógica , raciocínio e heurísticas
incorporado aos algoritmos da teoria convencional de controle .
A utilização de métodos da inteligência computacional (/C)
para o projeto e a implementação de sistemas de controle
automático têm ' sido abordada em projetos de controle
inteligente.

Uma entre as várias definições da 'área denominada de controle
inteligente é a de constituir-se de uma disciplina em que os
algoritmos de controle são desenvolvidos para emular certas
características de sistemas biológicos ditos inteligentes, tais
como mecanismos de planejamento, aprendizado e adaptação
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(Linkens & Nyongesa, 1996). As aplicações industriais,
militares, na medicina e em produtos comerciais que empregam
com sucesso técnicas, tais como sistemas nebulosos,
computação evolutiva (CE), data mining, redes neurais
artificiais, sistemas especialistas , sistemas híbridos .inteligentes,
entre outras, têm conduzido a diversas pesquisas na área de
controle de processos (RayChaudhuri et alii, 1996).

O controlador P/D (proporcional + integral + derivativo) é o
controlador mais popular e vastamente utilizado em malhas
industriais . O P/D apresenta vantagens .vinculadas ao seu baixo
custo, simplicidade de implementação e, quando sintonizado
adequadamente, proporciona um bom comportamento dinâmico
ao processo controlado. A sintonia dos parâmetros Kp (ganho
proporcional), Ti (tempo integral) e Td (tempo derivativo) de
acordo com um período de amostragem (Ts) do P/D, por
técnicas tradicionais, baseia-se em métodos no domínio da
freqüência, Ziegler-Nichols e heurísticos de tentativa e erro,
como refinamentos para satisfazer as condições de projeto.
Contudo, estratégias auto-ajustáveis, adaptativas e da' /C têm
sido empregadas para auxiliar operadores de processos em
tarefas de estruturação e sintonia dos parâmetros do
controlador PlD (Coelho et alii, 1998; Hang et alii, 1993).

O enfoque deste trabalho é a avaliação do paradigma da CE
denominado de programação evolutiva (PE) no projeto de
controle PlD digital. A descrição e o desempenho de
algoritmos da PE são abordados na sintonia do controlador
P/D digital. As abordagens da PE utilizam o operador de
mutação com distribuição Lognormal ou distribuição de
Cauchy. As simulações abordaram o controle de um processo
térmico e acionamento de um motor De. .

Na literatura tem sido mencionado o estudo da sintonia de
controladores P/D por outro paradigma da CE; os algoritmos
genéticos (porter & Jones, 1992; Hwang & Thompson, 1993;
Krohling, 1997; Oliveira & Jones, 1998). Outras metodologias
da /C também têm sido empregadas para estruturação e sintonia
de controle P/D , tais como sistemas nebulosos (Kwok et alii,
1990), redes neurais artificiais (Chen & Chang, 1996) e
sistemas híbridos inteligentes (Li & Hâuêler, 1996).

Este artigo é organizado da seguinte forma. Na seção 2 são
apresentados os fundamentos da PE e os operadores de
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mutação utilizados. Na seção 3, o projeto PID com sintonia de
parâmetros através de PE é tratado. A descrição dos processos
utilizados nas simulações são apresentados na seção 4.
Finalmente, a conclusão e as perspectivas são apresentadas nas
seção 5.

A variância da distribuição de Cauchy é infinita . Alguns
estudos têm indicado o benefício do incremento da variância
em algoritmos de Monte Carlo. Um exemplo é a
implementação de algoritmos rápidos de simulated annealing
(Ingber, 1989).

(4)

(6)

(8)

(9)

(5)

(7)

(10)+ au(kP]

NA
J2( K p,1j ,Td)= L [le(k)1 + aL1u(k)2]

k=l

u(k) = u(k-l) + qoe(k)+ qle(k-l) + q2e(k-2)
onde

q = K (1+i: + 1d J
e p 21; ,I:

q =-K (1+ 21d
I P I: 21;

Caso 11:

A forma padrão do controle P/D digital é dada pela equação a
diferenças:

Caso I:

Os índices de desempenho adotados para a sintonia do
controladorPID digital via PE são os seguintes:

3 PROJETO DE CONTROLE PID DIGITAL
VIA PROGRAMAÇÃO EVOLUTIVA

onde NA é o número de amostras coletadas do processo, e(k) é
o erro dado pela diferença entre a saída , y(k), do processo e a
referência .desejado, y,(k), e .du(k) é a variação do sinal de
controle. Nota-se que os critérios de erro adotados apresentam
diferenças, sendo que a principal vantagem da aplicação de
funções custo com ponderação ao esforço de controle a (J2 e
J3) em relação a J1 são restrições de engenharia, tais como
energia e saturação da ação de controle u(k). No caso destas
considerações não serem levadas observadas o controlador P/D
resultante pode ser irrealista e inadequado frente ao
desempenho desejado pelo projetista.

Neste artigo adota-se para o processo térmico a=0,1 (J2) e
a=0,0 I (J3) , enquanto que para o acionamento de um motor DC
estipula-se a=1O (J2) e a=O,OOI (i3) , . A estrutura de controle
PID digital com sintonia através de PE é apresentada na figura
1.

(1)

(2)para - 00 < x < 00

I "
p( y)dy = r;;-:: e-Y 12dy

v2rc

onde t >0, é um parâmetro de escala. A função de distribuição
correspondente é:

No presente estudo aborda-se também uma variante do
operador de mutação, a distribuição de Cauchy (Yao & Liu,
1996). Esta técnica utiliza .o operador de . mutação ' com
distribuição de Cauchy (PE-C) e apresenta uma função
densidade de probabilidade centrada na origem definida por:

Uma característica relevante da PE é a de diferir do algoritmo
genético básico, pois a PE simula a evolução enfatizando mais
a ligação comportamental entre as populações geradas
(ancestrais e descendentes) que a ligação genética (Fogel et
alii, 1991). O procedimento da PE, aplicado a sintonia de
controladores P/D, constitui-sede uma otimização de vetores
reais (representação fenotípica) , .sendo que a codificação é
naturalmente através de uma string de valores reais.

Comparadas aos métodos convencionais de otimização, tais
como os métodos baseados em cálculo e estratégias
enumerativas, os algoritmos evolutivos são adequados a
efetuarem buscas globais e podem ser aplicados em diferentes
tipos de problemas sem o conhecimento do domínio específico
da tarefa. Em síntese, pode-se mencionar que o paradigma CE
focaliza a teoria de evolução de Darwin e genética de Mendel
como um processo adaptativo de busca e otimização, sugerindo
um mecanismo em que populações de possíveis soluções que
visam melhorar, em média, o desempenho geral da população
com respeito a um dado problema (Coelho & Coelho,

2 PROGRAMAÇÃO EVOLUTIVA
Os métodos de otimização e 'busca estocástica, baseados nos
princípios da evolução natural biológica, têm recebido
considerável interesse nas últimas décadas. Os algoritmos
evolutivos são agrupados em uma área abrangente denominada
CE. As técnicas da CE incluem os algoritmos genéticos,
estratégias evolutivas, programação genética e PE.

A população inicial de soluções é gerada aleatoriamente de
acordo uma função densidade, sendo após toda população
classificada em relação a um dado objetivo. Os descendentes
(filhos) são criados de seus ancestrais (pais) através de
mutações aleatórias . Tipicamente, cada indivíduo, composto de
uma variável objeto (vetor solução) acompanhado do seu
respectivo desvio padrão, tem seu valor modificado por uma
variável aleatória com distribuição Gaussiana com média zero e
termo de variância adaptável. A técnica de PE utilizada tem
operador de mutação Lognormal (PE-L) e obedece ao método
. de Box-Muller (press et alii, 1994) para a geração de valores
aleatórios com uma distribuição normal, onde

1 1 (x)F,(x)=-+-arctan -
2 rc t

(3)
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: - - . - ..... -. - . - - - - - . '" . programação evolutiva
: . PID

processo : y(k)-....--+1 Giz)

vetores ancestrais (Xi) e descendentes (Xi ') com igual
probabilidade. Em cada comparação, 'se a solução
condicionada oferece pelo menos um desempenho tão
adequado quanto o oponente selec ionado aleatoriamente,
então recebe uma "vitória".

(vi) As soluções de Xi e X;' , i={ 1,...,nv}, que possuem mais
vitórias são selecionadas para serem pais na próxima
população, sendo que os vetores a eles associados são
também incluídos.

Figura 1. ControladorPID digital com sintonia via PE.

A função de aptidão (fitness), F(J.), da PE objetiva a
maximização de

(vii) Enquanto um critério de parada não é satisfeito, o ciclo ·
evolutivo retoma ao passo (iii). O critério de parada
adotado , para os casos estudados, é de 200 gerações.

(11) 4 SIMULAÇÕES E RESULTADOS

(ii) Cada solução, x.; i={ 1,...,nv } , é classificada com relação a
F(J.).

(iii) Cada indivíduo ancestral (Xi, O'x;'), i={ 1,...,nv }, gera um
descendente (x;', O'x;'), através da equação:

onde x;(j), x;'(j), O'XJ{j), e' O'x;'lj) denotam o j-ésimo
componente dos vetores Xi, X;', O'n, e O'xi" respectivamente.
N(fl,O') denota uma variável aleatória Gaussiana com média
J1 e desvio padrão a ; O')-indicaque o número aleatório
é gerado um novo para cada valor de i. 0 é uma variável
aleatória de Cauchy centradaem zero com parâmetro de
escala de 1. Os fatores -re -r' são usualmente configurados

para 1/(.h*nv ) e y'( respectívamente (Back &

Schwefel, 1993) .

onde {J é um fator de escala. Nas implementações adota-se
/3=10 para os processos a serem controlados, e J. é a função
custo ou critério de erro adotado pelo projetista, onde n é igual
a 1, 2 ou 3. Na sintonia do controlador P/D digital , os
algoritmos da PE propostos são implementados de acordo com
(Saravanan, 1995; Coelho & Coelho, 1999):

(i) A população inicial de parâmetros do controlador PID
compreende nv (no caso, são 3) parâmetros de sintonia (Kp,
Ti, Td) . Cada uma das soluções consiste de vetores x, E 9r e
ox; onde i={ 1,...,nv }, com suas dimensões correspondendo
ao valor de nv do control ador. Os componentes de cada xi;
i={1,...,nv } , são selecionados de acordo com uma
distribuição uniforme no intervalo [0;20r Os componentes
de O'xi são selecionados de acordo com uma distribuição
uniforme no intervalo [0;5].

(15)

con oe 121 .para o processo ermico,
valores PE-L PE-C PE-L PE-C PE-L PE-C
J. 19,35 19,41 11,18 11,18 10,67 10,68
s, 1,81 1,24 1,70 1,73 1,64 1,31
Ti 0,24 0,39 0,23 0,23 0,24 0,28
t; 0,04 0,04 0,05 0,05 0,05 0,06
f sub 4 5 5 5 5 6
Ymár 3,18 3,12 . 3,03 3,07 3,04 3,04
f DicD 5 5 6 6 6 6
u, mx 5 5 5 5 5 5
u,md 2,03 2,02 2,03 2,03 2,03 2,03
u,vr 0.28 0,26 0,22 0,22 0,22 0.22

convenções: mx:máximo,md:média,vr:variância,
( fi.h: tempo de subida

4.1 Estudo de Caso 1: Processo térmico

Na tabela .1 são apresentados os resultados mais adequados
obtidos nos 50 experimentos para a sintonia do PID digital via
PE-L e PE-C para o processo térmico.

Tabela 1 - Resultados mais adequados na sintonia de
tr I PID di 'tal té ,

A seguir são abordados os modelos matemáticos de processos
reais utilizados nas simulações, isto é: i) processo térmico, e ii)
motor de corrente contínua. As simulações e resultados obtidos
no projeto de controle PID digital com sintonia evolutiva são
também apresentados. Os parâmetros adotados para as
simulações são:
• população (2N) = 30 indivíduos;
• experimentos realizados com a PE-L e a PE-C: 50;
• restrições ao controle: U E [0;5] para o processo térmico e U

E [-5;5] para o acionamento do motor DC;
• referência y,=3.

O modelo utilizado é de um processo térmico PT326, da
empresa Feedback. O modelo discreto de segunda ordem foi
obtido para um período de amostragem Ts=O,1 s, proposto por
Hemerly (1991) , é dado pela função de transferência

G ( z)= 0.00575z-1 +O.l663z":"2
p 1-1.1976z 1 +0.3477z 2

(12)

(13)

(14)

j={ 1,...,nv}

j={I ,...,nv }Xi'(j) =x,{j) + 0{0, O" x;'lj)),

X;'(j) =Xi(j) + M(O, O" x;'(j)) ,
Se PE-L então:

O'x;'(j) = O'xti) 'exp[-rN(O,I) + -r'
senão se PE-C, adota-se:

(iv) Cada vetor descendente x/, i={ 1,...,nv }, é avaliado com
relação a F(J.).

(v) As comparações são conduzidas sobre todas as x, e X;'
soluções, i={I, ...,nv }. Para cada solução, 10 oponentes
(seleção por torneio) são selecionados aleatoriamente dos

Nas figuras 2 e 3 apresenta-se a resposta em malha fechada do
processo térmico com a sintonia de controle P/D, conforme a
tabela 1, para PE-L e PE-C, respectivamente. Na figura 4 é
apresentado o gráfico da média dos melhores indivíduos de
cada geração durante o processo evolutivo na sintonia do
controlador PID digital.
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momento de inércia Ji, é acoplado a uma carga através de uma
mola com constante, k. A carga é configurada para apresentar
momento de inércia Ji2, amortecimento d2, e um momento de
carga, v, atuando de forma aleatória no sistema. As posições
dos deslocamentos angulares são designados por ql e q 2,

respectivamente. As equações que regem a dinâmica do
processo são:

(16)

(17)

(18)

(19)G ( z)= 0.848z2 -0.627z+0.313
P Z3 - 0.986z2 + 0.888z - 0.368

com função de transferência dada por

J2S
2 +d2s+k«i» J IJ2s

3 + J 1d2s
2 + k(J1 + J 2 )s+ kd ;

Os parâmetros físicos do sistema no modelo de simulação
foram: Ji l=O,l ; Ji2=O,1; k=lO; d2=1. Assim a função de
transferência discreta (Ts=O,I) obtida é a seguinte:

--d:l '0... 1

-d:í: .
" -l!fi'j . 1
:; . r; '. I! f

•.:.;:, j ... ' ;'.... ... 1""'·'- ._._·_···- i
:/ " " I:1/ . . . .:1I
.1 J li ___ """"" _ il'

Figura 2. Resposta em malha fechada do processo térmico
utilizando-sePE-L no projeto do controlador PID.
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Figura 3. Resposta em malha fechada do processo térmico
utilizando-se PE-C no projeto do controladorPID.

v

Tabela 2 - Resultados mais adequados na sintonia de
I

01----1

Figura 5. Acionamento do motor DC (Johansson, 1993) .

De forma análoga a tabela I , na tabela 2 são apresentados os
resultados mais adequados nos 50 experimentos realizados na
sintonia do PID digital por PE-L e PE-C para o acionamento
domotorDC.

contro e PID diaital nara o acionamento do motorDC.
vaiores PE-L PE·C PE·L PE-C PE·L PE-C
i, 9,38 10,3 25,4 25,4 4,5 5,29
K n 0,02 0,73 0,04 0,04 0,1 0 0,47
Ti 0,00 0,09 0,02 0,02 0,01 0,05
t; 1,76 0,01 . 0,08 0,09 O,3( 0,05
tsub 1 1 15 17 4 2
Vmdr 3,40 3-;44 3,02 3,02 3,4: 3,47
tnico 5 5 17 19 6 6
u.rnx 3,85 3,44 3,02 3,03 3,50 3,59
u,md 2,88 2,85 2,66 2,66 2,86
u, vr 0,08 0,08 0,27 0,27 o.oi 0,Q7
onvenções: .mx:máximo,md:média, vr: variância,

( no": temoo de subida

Nas figuras 6 e 7 apresentam-se a resposta .em malha fechada
do acionamento de motor DC com a sintonia mais adequada
apresentada na tabela 2, para os casos PE-L e PE-C,
respectivamente. A figura 8 ilustra a média dos melhores
indivíduos de cada geração durante o processo evolutivo.

4.2 Estudo de Caso 2: Acionamento de
motor De

j\! •

J\ -e 'l:i\
1\ \ .... .{ í \j ..- ...." .li 1;\, -,.... , i ··'i 1 .1\ \. . ' ... I. , ..·'·"'1,J-i 7-:""'-.,..."-:;;::"',,....,.=i.
• f: *<l! "'._ Oi'!"f1f!J'" i:iri . :!li>i •• • M"' _

(a) JI (b) J2 (c) h
Figura 4. Média õeL, dos indivíduos mais aptos durante os
50 experimentos para sintonia do PID aplicado ao controle

do processo térmico.

A análise dos resultados apresentados na tabela I, leva a .
concluir-se que a PE-L apresentou o resultado mais adequado
nos três critérios de erro : Contudo, observando-se a figura 4
nota-se que a PE-C com o decorrer das iterações tende a obter
um resultado em média mais adequado que a PE-L. Nota-se
pelas figuras 2 e 3, que a sintonia do controlador PID por PE
foi adequada, onde obteve-se uma saída do processo seguindo a
referência com pequeno sobre-sinal nos casos de J2 e J3, e
pequenas oscilações emJI • Outra observação relevante é que o
critério de erro J I nas simulações, conforme apresentado na
tabela I, teve minimização com maior sobre-sinal, rapidez e
variância de u(k) do que os critérios J2 e J3, caracterizando o
resultado mais adequado obtidos pelos crit érios J2 e J3•

O modelo de terceira ordem do acionamento de um motor DC,
utilizado nas simulações, foi proposto por Johansson (1993),
conforme apresentado na figura 5. Considera-se o acionamento
do motor DC com torque de entrada como a variável de
controle e a velocidade angular y = til como a variável
avaliada para medição. O acionamento do motor tem um
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5 CONCLUSÃO E PERSPECTIVAS

Coelho, L.S., O.M. Almeida, H. Simas & AAR. Coelho
(1998). ' Intelligent and Self-Tuning PID Controllers:
Methods and Application. XII Congresso Brasileiro de
Automática, Uberl ândia, MG, vol. 1, pp.

Coelho, L.S. & AAR. Coelho (1999). Algoritmos Evolutivos
em Identificação e Controle de Processos: Uma Visão
Integrada e Perspectivas. Revista SBA Controle &
Automação , voI. 10, no. 1, pp. 13-30 .

Chellapilla, K. (1998). Combining Mutation Operators in
Evolutionary Programming. IEEE Trans. oli
Evolutionary Computation, voI. 2, no. 3, pp. 91-96.

A análise dos resultados apresentados dos dois operadores de
mutação da PE tratados não serve para tirar-se uma conclusão
das características de robustez quanto a buscas locais e globais
de cada algoritmo para outros problemas de otimização e
sintonia de parâmetros, mas sim, um primeiro passo para
análise de convergência da PE-L e PE-C. .

As perspectivas de futuros trabalhos incluem um estudo
comparativo da metodologia de projeto PID apresentada: neste
artigo, com outras técnicas de ajuste automático existentes na
literatura. Além disso, a aplicação de otimização evolutiva em
configurações de controle PID neural e nebuloso.
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Os resultados sintetizados na tabela 2, indicam que a PE-L
apresentou o resultado mais adequado nos critérios de erro JI e
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Figura 7. Resposta em malha fechada do motorDC
utilizando-se PE·C no projeto do controlador P/Do

Este artigo apresentou e avaliou o projeto de controle PID
digital com sintonia via PE. Os algoritmos da PE
implementados utilizaram o operador de mutação com
distribuição: i) Lognormal, e ii) Cauchy. Os algoritmos foram
adequados a sintonia do controlador P/D, para os diferentes '
critérios de sintonia, nas aplicações em um processo témúco e
acionamento de um motor De.
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Abstract: In this papel' a hierarchical fuzzy-Iogic controlIer
(HFLC), with a self-tuning (ST) procedure based on pattern
recognition of lhe e1osed-Ioop systern response, is presented . A
real-time tuning of lhe controller scaling factors is performed
on the basis of the measured peaks in lhe error signal. In order
to show lhe improved performance and effectiveness of this
scheme, it is applied to the end milling process that is a well-
known case of highly nonlinear system. The response of the
controlled proce ss using the proposed controlIer (i.e . ST-
HFLC), as well as a Proportional plus Integral HFLC (PI-
HFLC), and a PI-HFLC with self-regulating output scaling
factor are analyzed. The ST-HFLC provides a better transient
performance than the others, Without a significant variation in
rise time, a non-o scillating response with a short settling time
can be achieved . Those positive features , in the case of our
concrete application, might represent an increase of lhe cutting
tool life as well as lhe avoidance of chatter marks due to non-
appropriate cutting conditions.
Keywords: Self-tuning control , nonlinear process control,
fuzzy control.

1 INTRODUCTION.
Adaptive and e1assic controllers have demonstrated to work
well as long as control system parameters are chosen correctly
and theoretical design conditions are mel. Nevertheless, in
practice this is not often the case, and system performance
becomes deteriorated due to actual industri al process features .
Industrial process es are generally complex and time varying
which has motivated the development 01' diverse self-tuning
techniques [1,3,11]. Among ali different self-tuning techniques,
that are commercialIy available, those based on pattern
recognition are the most popular. The basic idea behind these
techniques is to keep track of the controlIed variable and in the
same way an operator would do it.

In the last decade, Fuzzy Logic Control (FLC) has emerged as
one of the most outstanding control techniques with many
practical applications to industrial processes. The great amount
of Iiterature that has appeared on the FLC in recent years, is
evidence of the increasing importance that fuzzy controlIers
have given in control-system designo ConceptualIy, the FLC
can be seen as a mapping from an input space J(' into an output
space (!' being deterministic, time invariant and nonlinear. In-
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view of these properties, the FLC could be considered as a
generalized nonlinear form of proportional-plus-derivative-
plus-offset controller [13]. Under some restrictive assumptions,
the scaling factors at the input and output 01' the FLC are
closely related with proportional , derivative and integral
parameters of conventional PID controllers.

From the control-system design viewpoint, using skilled
operator criteria , the construction of the Iinguistic control rules
and initial membership functions of fuzzy control systems is
relatively easy. Even more , some important tasks such as the
selection of the type of fuzzy controller (e.g. PD or PI),
compositional rule 01' inference and defuzzification method are
quite simple. However, a crucial issue in this controller is the
setting of the controller parameters (e.g. input and output
scaling factors) which is not a trivial operation. Just Iike
traditional control schemes, the tuning of a fuzzy controller is
focused at achieving a suitable e1osed-loop response according
with certain design specifi cations, which are usually dictated
by the required system performance.

The idea of introducing an additional strategy to automaticalIy
compensate for changes in the process, by modifying some
parameters of the fuzzy controller, is not new. In fact , the basic
motivation for the algorithm described in this work comes from
common self-tuning strategy that has been applied to PID
controlIers [3,11], and its e1ever modification extended to a
PID-FLC [21].

In this paper the e1assic self-tuning algorithms, based on
pattern recognition of the closed-loop system response, is
generalized to be applied to fuzzy controllers, without any
restrictive assumption on the type of membership function,
compositional rule of inference and defuzzification method. In
order to reduce the oscillation and settling time of the system
time response, the proposed algorithm acts simultaneously over
the input and output scaling factors of the fuzzy controller. The
absolute peak value of error is used as a merit figure for
properly tuning the scaling facto rs. To that end , two tuning
formulas are also suggested. The resulting block diagram
considering a hierarchical fuzzy controller is shown in figure I .



Figure 2. Closed-loop response showing the peaks
considered by the tuning algorithm.

error

The real-time algorithm we propose measures lhe peak values
of error and then, acts upon lhe output scaling factor of lhe
controller (GC, which is also lhe loop gain) and the scaling
factor of lhe change in error (KCE) ' The value of GC appears to
set a trade off between response speed and system stability.
From lhe traditionallinear control viewpoint, apparently, GC is
connected with integral parameter whereas KCE is related with
derivative parameter. Typically, taking into account step-
shaped disturbances, lhe greater lhe value of GC, lhe faster and
more unstable lhe systcm response. Since, for small values of
GC lhe system response may become too slow, the adjustment
of GC is combined with an adjustrnent on lhe scale factor
(Kce)·

Where O"} are lhe peaks of the error (normalized to lhe set
point value) at lhe j-th time instant, GC;=GC1=1, KCEi= KCE1
=1.

The algorithm requires mínimal users specification and
includes the definition of a noise band Br [%]. The noise band
determines a zone where the peaks of the error are not
employed to adjust lhe controlIer parameters. This band avoids
controller's detuning caused by oscillatory disturbances. 11 is
usually selected between 5% and 10% depending on the
magnitude of the noise.

The method is very intuitive. Depending on the peaks of the
error signal (normalizcd to lhe set point value, i.e, atj-
. fime instant, GC and KCE are adjusted at the same rate,
decreasing and increasing their magnitude, respectively.
Therefore, the algorithm tries to increase lhe damping, doing
the system more stable and, at lhe same time , to keep a quick
reaction against the error . The following expressions are used
to simultaneously modify GC and KCE'

K (j+l) = Kci(j) (1)
CE l-aVI

GC(j+l)=GC(j{1-0Vj ] (2)
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2.1 The suggested self-tuning strategy

based on pattern recognition. A brief
description.

Tuning laws can easilybe established for processes perfectly
modeled. Unfortunately, real industrial processes usually
exhibit non-modeled characteristics as nonlinearity,
complexity, etc., and also may be affected by noise and load
disturbances that causes pararneter variation. The available
theory can no longer provide systematic and robust tuning laws
for these complex situations. Thus, many of the tuning laws
actually incorporate empirical evidences to compensate for
complexity and parameters variation. Compared to the existing
model-based self-tuning schemes our method is empirical
based, and emulates our performance when we, for instance,
try to manually tune a controller in order to keep lhe output of
lhe process on a fixed course.

Figure 1. Block diagram of the proposed Self-tuning
Hierarchical Fuzzy Control System (ST-HFLC).

2 HIERARCHICAl FUZZY CONTROl WITH
A SElF-TUNING PROCEDURE.

Due to its nonlinear behavior, :a machining process has been
chosen to test lhe algorithm. The main goal is to improve lhe
transient response, so that lhe effect of cutting force
oscillations over the cutting tool life and the quality of lhe
machining surface, can be reduced . In next sections the
algor íthrn is presented and lhe results are discussed .

There have been significant rcsearch efforts in lhe field of
fuzzy control toward using hierarchy and supervision to solve
complex problems [17]. Certainly; supervisory and hierarchical
fuzzy control has been applied to a great number of highly
nonlinear systems [2,6]. Hierarchical control, closely related
with traditional cascade control strategies, has lhe advantage of
allowing to take advantage of lhe regulation schemes already
installed and, in many cases, with few additional sensors.
Furthermore, hierarchical control makes possible a different
approach to optirnization problems that in turn, allows
decomposition of task and control objectives [10].

In spite of other advantages of this control architecture , in
several cases there are important requirements concerned with
lhe closed-loop system response (i.e , settling time and
osciIlation) which are almost impossible to fulfill without
adding some self-tuning technique. A great number of
theoretical tuning techniques for fuzzy controllers have been
developed [15,18 ,20] . However, many of these techniques have
not been actually applicd in practice, due to lhe high
cornplexity of the parametcrs estimation algorithms, the need
of concrete response specifications and lhe lack of empirical
formulas for users. In fact, lhe automatic tuning has been one
of lhe most researched areas in lhe last decade and it includes
tasks such as role generation and modification of membership
functions.

Among lhe above-mentioned strategies an interesting way to
tune fuzzy controllers, whose origins can be traced back to lhe
classic approaches [5], was used by Peng et aI. [19]. In this
approach lhe output scaling factors are automatically modified
in real time, taking as a basis some functions of theabsolute
value of lhe error. Recently, Haber et al. have successfuIly
applied a version of lhe self-regulating fuzzy controller to a
highly nonlinear process [4]. Nevertheless, and even when lhe
output scaling factor is bounded, under some situations lhe
response of lhe system becomes oscillatory, which basically
motivated us to develop another tuning scheme, which is lhe
one herein presented.

Among alI self-tuning techniques, those based on pattem
recognition can be considered as one of lhe most outstanding.
11 consists of recognizing a pattern in the closed-Ioop response,
measuring several indices (e.g., overshoot and period of
oscillation) and adjusting lhe controller parameters on lhe basis
of those indices. The analysis is usually carried out over lhe
error signal, which reflects any of these events,
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3 APPLlCATION OF THE SELF-TUNING
HIERARCHICAL FUZZY CONTROLLER
TO THE END MILLlNG PROCESSo

Our applied research work is aimed at improving vertical
milling by means of a hierarchical control approach. The
motivation to focus this research on control of "machining
process is the need for higher efficiency and productivity of lhe
above mentioned processoVariations in the characteristics of
the milling process, its nonlinearities and striking complexity
are the bottlenecks to developing a formal mathematical rnodel
[23] for control system design purposes . Furthermore, even
when machining processes are often assumed to be of
minimum phase, they are certainly non minimum phase
systems [14]. lndeed, this represents an additional obstacle for
their optimization [9]. Therefore, it is rather difficult to carry
out the design and implementation of classical and adaptive
control schemes in such scenery [8,22]. A feasible option is
given by the fuzzy control schemes and hierarchical strategy
approaches. The end milling process, being controIled by a
hierarchical fuzzy control1er, is schematically illustrated in
figure 3.

Looking at the controIled process from a systemic viewpoint,·
in our fuzzy control system the controlled variable is the
cutting force (F) , which is closely related to the constraint
given by the available power at the spindle shaft. The type of
machining, in this case roughing, determines the system
objectives.

A hierarchical control system manipulates the machine tool's
cutting conditions, with some further possibilities in addition to
those provided by the CNC-PLC alone. Whereas the CNC
guides the sequence of tool positions and/or the path of the tool
during machining (control of spatial coordinate of the cutting
end), the hierarchical fuzzy controller determines the proper
feed rate during the machining stage. Thus, it operates on the
basis of maintaining a constant cutting force during operation.
When the force increases (e.g, due to increased depth of cut),
lhe feed rale is reduced to keep lhe cutting force constant.
When the force decreases due to air gaps in the part, lhe feed
rate is increased to maximize lhe metal removal rate [7].

We can obtain many benefits by modifying the feed rate which,
in normal cutting conditions, is by the operator with a
conservative criterion. Adjusting this variable, the hierarchical
fuzzy control can respond to variations in work-material
hardness, depth of cut, air .gaps in part geometry, and so on.
These capabilities could be achieved by better .Iow-Ievel
controllers, although the sophisticated design and
implementation techniques necessary for those control1ers
could be its main handicap. Indeed, in any case it can not be
assured that such controIlers can .go beyond certain limits in
handling the process complexity and uncertainty.

3.1 Self-Tuning Hierarchical Fuzzy Control
for the End Milling Processo

Design procedures for designing HFLC for a rnilling process
are described in' [4]. Among several possible options, we
choose a fuzzy controller that follows rather classic patterns. Its
actual kernel output will be an on-line control action, in this
case upon the feed rate. The three basic tasks, known as
fuzzification, decisíon-making and defuzzification, are to be
performed on-line. The input variables included in the error
vector e are the cutting force error (L1F in Newtons) and the
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change in cutting force error (,12F in Newtons). The output
variable is the feed rate increment (,1f in percentage of the
initial value).

eT =[KE ·L1F KCE ·dF]; u=[GC'4f] (3)

Where KE' KCE and GC are the scaling factors for HFLC
inputs (error and change in error) and output (change in feed
rate), respectively.

The .fuzzy partitions of lhe universes of discourse and lhe
creation of the rule .basis were drawn from lhe criteria of
skilled experts. Trapezoidal membership functions were chosen
for lhe fuzzy partition of input and output variables. In figure 3
are shown those partitions.

·13 ·11 ·9 ·7 ., .] -1 1 ] $ 7 9 JJ 13
(%)

Figure 3 a) Membership functions of error (L!F ) and
change in error (dF) b) Membership functíons for

manipulated variable (j),f )

Rule basis is composed by typical Mamdani-type rules, having
the fol1owing syntax:

IF ,1F is positive AND d F is positive THEN ;jf is
Positive Big.

A matrix arrangement of this rule basis is shown in Table 1. lt
should be noted that lhe fuzzy mies are of the MISO type (two
input-one output).

=>L!F
NB NM NS ZE PS PM PB

NB NB NB NB NB NM NS Z
NM NB NB NM NM NS Z PS
NS NB NM NS NS Z PS PM
ZE NB NM NS Z PS PM PB
PS NM NS Z PS PS PM PB
PM NS Z PS PM PM PB PB
PB Z PS PM PB PB PB PB

Table 1 Role base of the proposed fuzzy controller.

The fact that Sup-Product compositional operator is one of the
most frequently used in FCS app1ications motivated its
selection to the compositional rule of inference.

In this case, 1; represents the algebraic product operation and
S/ represents the union operation '(MAX).

J.1f. L1F,t/F,4f ) =f [72[PdF, (L1F(n)),p ( L1F2 ( n)),p4/i(4f )]]

The crisp controller output, used to change the machine-table
feed rate, is obtained by defuzzification, employing the center
of gravity method defined as



In the first and second experimental runs, one step-shaped
disturbance in the depth of cut was considered, because it is the
most frequent of alI. In the third run, milling process was
applied to a quite irregular profile in lhe depth of cut, with the
aim of emulating load disturbances. Such profile consists of a
single step-shaped dislurbance (8 mm), followed by one ramp
and three step shaped disturbances (12 mm of maximum depth
of cut).

Figure 5. Experimental environment.

In order to cover typical situations of the end milling process,
two types of experiments were carried out, taking into account
that the resultant force in machining operations could exhibit
oscilIations due to cutter run out, part machinability and load
disturbance. To evaluate the performance of the proposed ST-
HFLC controller, we compared, its step and load disturbance
responses, with a PI-HFLC and PI-HFLC with self-regulating
output scaling factor .

(5)

(6)
(7)
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LflR( 4f;)·,1fi

,1/=--'-;----
LflR( ,1fi)

I1F( k ) =P, - F( k )
d F( k)=N(k )-N(k-f)

where ,1/ is the crisp value of ,1fi for some given crisp input

(M'i , 112Fi), and fl R ( 111;) is the membership function
(output possibility distribution) corresponding to the fuzzy
union. The schematic diagram of lhe control system is depicted
in figure 4.

Figure 4. Scheme of the fuzzy controller applied to end
milling processo

The values of feed rate (f) are generated on-line by the
controller, which is fed in with lhe cutting force set point ( Fr )
and measured value (F ).The selection of an optimal cutting
force reference is another design issue closely related with the
application . Considering small tool diameters (19-50 mm)
during the experiments, a reference value of 450 N was ser, At
each sampling instant k , lhe cutting force error and its first
difference are calculated as:

In order to implement the algorithm, a real-time procedure was
developed. The program includes two modules, i.e. the
hierarchical fuzzy controller and the merit-figures
measurement plus parameter tuner. The peak observer starts
when the error signal (,1F(k» exceeds some prescribed noise
threshold. Then, the program search for peaks in ,1F(k) . In
order to tune the FLC, the parameter regulator adjusts KCE and
GC simultaneously at each peak time, using equations (I) and
(2). The noise threshold was fixed in 10% for preventing
controller's over tuning.

The output scaling factor (GC) muItiplied by the crisp control
action (generated at each sampling instant) allows the final
actions that wilI be applied to the CNC set points.
,1j'!<(k)= GC ,1/(k) (8)
The strategy used to compute f determines what type of
fuzzy regulator is to be used, which in our case it is a PI-wise:
f *(k)=f(k-l)+ó.f*(k) (9)

3.2 Experimental setup and evaluation
indices.

The experimental tests were conducted on a IOHP-4 axis
milling machine, that was interfaced with our computer by
means of a RS-232 communication link, at 9600 bauds.
Whereas the low-level control (i.e. CNC-PLC) includes the
servo-control and the interpolator, whieh coordinates the
machine axial motions, the upper-level incorporates our ST-
HFLC. The experimental environment is depicted in figure 5.

The radial depth of cut was kept constant during each test. That
is, spatial position of the cutting tool was fixed manually by the
operator, and for our experiments it was always at a constant
vertical to01 position. Machining was supposed to be done in
one direction only.

For the current exper imental works, new milling cutters are
used. A two-flutted milling tool 25 mm in diameter was
chosen. As nominal spindle speed and feed rate were selected
800 rpm and 100 mm1min, respectively . To see how self-tuning
procedure would perform when material properties changed,
the controller is run for 7075 and 201 I aluminum alloy.

The control system behavior was evaluated by assessing
accuracy, settling time, overshoot and oscilIations. In order to
evaluate the accuracy of the hierarchical fuzzy controller, the
average absolute error (AAE) and the mean square error (MSE)
were caIculated. The transient response was also studied in
detail, because undesirable oscillations could be harrnful to
surface quality and tooI. Moreover, the overshoot (Mpt) should
be tracked as a warning of dangerous situations (exceeded
maximum allowable value for tool breakage) and proximity to
the control loop's instability. Beyond basic performance
indices, an important industrial criterion for evaluating the
benefits of the proposed controller is the machining time, since
it is closely related with productivity improvement in roughing
operations.

3.3 Experimental study.
Figure 6 shows the improved step response of the self-tuning
hierarchical fuzzy controller when compared with the
responses corresponding to the other two controllers (i.e., PI-
HFLC and PI-HFLC with self-regulating output scaling factor),
showing a shorter settling time and less overshoot. The
improvement in transient response, might diminish the harrnful
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aftereffects in cutting tool given by a oscilIatory response as
welI as enhance lhe quality of finishing surface. .r-fil

N.-.,. Jfl. ..
.-) I

2 \
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Figure 8 a) 7075 aluminium alIoy profile used for testíng
two tuning strategies b) behavior of the cutting force using

(I)HFLC with self-regulating CC, (2)ST-HFLC.
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The results of lhe experimental test show that, when applying
self-regulating CC, lhe machining time can be considerably
reduced, whereas by means of simultaneously modification of
KCE and CC, a better transient response can be yielded. Figure
8b) shows an obvious improvement of the load disturbance
response with regard to lhe PI-HfLC with self-regulating CC.
The proposed ST-HfLC controller yields a non-oscillating
system regardless of disturbances and nonlinearities, thereby it
could be lhe right choice to face such dras tic disturbances as
changes of tool conditions, that usuaIly leads to production
standstills. AdditionalJy, it could compensate for a wide range
of variation in material properties.
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Figur e 7. Testing the ST-HFLC when miUing difIerent
materiais.
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Just like was explained before, the performance when lhe
material properties vary has been considered. In figure 7 lhe
step responses of lhe controlled process, machining two kinds
of aluminum alJoys (second run), can be observed.
[N)600

F 350
o
R 300
C
E 250

. Alu ruinium 2011 /. - 100mmlmin s,=850 rpm
[ NJ 650

C 600
U
T 550
T
I 500

Figure 6 Step responses of PI type HFLC, PI-HFLC with
self-rcgulating output scaling faetor and the proposed ST-

HFLC controller,

IMpt Tp TS ME WfSE " na

%) sec.) sec.) %) %) peak:
IPI-HFLC 137.7 ".75 14 .46 10.9 Yes
IST-HfLC 19.5 s.s .2 .70 10.8 No
second run)
ST-HfLC "3.1 2.6 7.2 4.21 9.2 No
(first run)
PI-HfLC- 37.1 14 5.05 9.9 lYes
egulating CC
Table 2. Performance índices of three implemented

schemes.
Because of the tradeoffs lhat have to be made to deal wilh lhe
complexity and to fulfill lhe performance requirements, lhe
choice of the self-tuning technique is one of lhe most important
issue. For this purposes third test was carried out, where only
lhe .results of applying two self-tuning algorithm (i.e, self-
regulating only CC and simultaneously adjusting both, KCE and
CC), are analyzed . In order to perform the evaluation, lhe
single step is replaced by anolher profiJe (see figure 8a). In this
manner, lhe effects of load disturb ance can be also
investigated.

4 FINAL REMARi(S.
This work introduces a self-tuning algorithm for a hierarchical
fuzzy contro l loop, so lhat a non-oscilJating response with short
settling time can be yielded. Indeed, lhe results of real time
implementation of lhe system show a remarkable improvement
of lhe transient response. It has been shown that lhe osciJIations
and its negative effect on lhe tool useful life and surface finish
are reduced. On lhe other hand , lhe cutting force was kept
constant during machining, in spite of disturbances and severe
nonlinearities of lhe end milling ·process. These assertions,
concerning lhe behavior of lhe control loop , are endorsed by
lhe values of lhe merit figures included in Table 2
representative of good transient response, minimum steady
state error and striking reduction of lhe settling time.
A fuzzy control loop togelher with a self-tuning algorilhm on a
first hierarchical levei could become a feasible option to face
lhe severe nonlinearities and very changing pararneters of lhe
end milling process oUnlike conventional controllers, which are
designed for certain cutting conditions, lhe controJler herein
introduced could be applied to a wide range of cutting
conditions. Hence , lhe successful generalization of lhe
proposed algorilhm could be a solution to the new
requirements of manufacturing industry.
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Resumo: Mostra-se nesse texto que a detecção e diagnóstico de
falhas em ausência de um modelo analítico do processo é
realizável exclusivamente por técnicas lineares de
reconhecimento de padrões. Esse fato normalmente não se
considera na literatura onde em geral se usam métodos não
lineares de classificação, por exemplo o perceptron multi-
camada da área das redes neurais artificiais.

Palavras Chaves: Diagnóstico de falhas, Controle,
Reconhecimento de Padrões.

Abstract: It is shown in this paper that model -free fault
detection and diagnosis for steady states in a controlled process
can be realized exc1usively by linear pattem recognition
techniques. This fact is normally not considered in the literature
where nonlinear c1assifiers are usually employed for this task,
e.g. multilayer perceptrons from the field of artificial neural
networks.

Keywords: Fault detection, control, pattem recognition

1 INTRODUCTION
Model-based fault diagnosis of a process assumes a sufficiently
reliable mathematical model of the dynarnic and static behavior
of the process, see e.g . Isermann (1993). The faults are defined
within this model as non-permitted deviations of the process
parameters or process states from their nominal values. The
drawback of this approach is the limited class of processes
which allow to derive the process model.

Model-free fault diagnosis of a process is based on training data
which is used to generalize about the states of the processo The
advantage of this approach is the absence of a mathematical
model. The knowledge about the process has to be generalized
from an appropriate training set. The drawback of this approach
is the usually limited training set, i.e . it can happen that during
process operation, faults occur for which there never had been
any training data . Hence the classifier which diagnoses the
faults has not been trained for those situations and one can
expect unreliable results. Application of model-free fault
diagnosis mainly based onneural nets are e.g . Sorsa and Koivo
(1993), Zhang and Morris (1994), Zhang et alii (1996) or Sidhu
et alii (1998).

For the normal situation and for the fault classes data is
accumulated which serves as the basis to train a classifier. If the
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process is controlled then process states are mainly steady-state,
both the normal situations and the faults. Usually nonlinear
c1assifier models are used to realize the fault detection. From
the area of artificial neural nets the perceptron with one hidden
layer is the most popular architecture encountered. oEven if the
c1assification is only made in steady-states, generally nonlinear
c1assifiers are proposed. This approach was e.g. pursued in
Sorsa et alii (1991) , Venkatasubrarnanian et alii (1990) or
Kavuri and Venkatasubramanian (1994).

This paper suggest that linear classifiers are absolutely
sufficient for fault detection and diagnosis if only steady states
are considered in the context of controlled processes. This fact
is due to the linear relationship among the different classes
caused by the multidimensional constant offset from one
process situation to the other. This is true even for highly
nonlinear relationships among the involved variables o (input
variables, state variables, output variables, physical
parameters). First the theoretical concepts about linear
classification are outlined. An illustrative example is given for
fault detection of a system consisting of a pump, a pipeline and
a valve . In this system the material flow is controlled and kept
constant. A more complex example is a simulated chemical
process, consisting of a continuously stirred tank reactor, a heat
exchanger and a pump/pipe system. Also in this case it is shown
that linear pattem recognition is sufficient for fault diagnosis.

2 CONTROLLED PROCESSES IN
STEADVSTATE

Using the terminology o of (1993) we consider a
dynarnic nonlinear model of a controlled processo In steady
state we can set the time derivative of the state vector as the null
vector. This means that the involved input variables, output
variables, state variables or any other non-constant quantities
have an algebraic relationship among themselves. This
relationship is generally nonlinear. (It is assumed that periodic
signals, for instance rotational positions and angular velocities
have appropriately been transformed to a static representation,
e.g . from the time domain into the frequency domain).

The following extremely simple process c.f, Isermann (1984)
serves as an iIlustrative example to explain the main idea of the
paper. Consider a circular pipeline with a pump and a valve Iike
in Figure 1. For the sake of simplicity no controller, input or



outlet pipes are shown. The objective of the closed loop control
is to keep the flow rate of the material M in the pipeline
constant. In order to reach that goal (within certain limits) the
valve can be opened or closed. We have five quantities involved,
the pressure-difference of the pump àp , the sectional area of the
valve A, the flow rate M of the liquid, the constant Cv of the
valve and the constant cR of the material. In steady state M is
constant and we have the relationship

(1)

Steady state a is expressed in a finite nurnber n of non-dynamic
(algebraic) relationships among the involved variables x aj as .

= O, k = 1, ... , n . To reach another steady state b we
have to add the offset to the state vector, i.e,

= + =O, k = 1, ... •n.

It should be mentioned that the normal operation states of the
process for different values of the involved variables are alI
considered as different classes. The final decision if the process
is in normal state can then be made on a higher leveI but it is
avoided that the normal class stretches along a line in pattern
space or hasa multimodal distribution.

It is assumed that only two of the five quantities can vary, àp
and A, since M is kept constant by a controller and Cv and <«

constants a priori.

A (O.OOlm'l
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Normal and Faulty States

Figure I - A system with a pipe, pump and valve

3
lfwe consider the relation between A and t1p in (1) we have a
2-Dspace which characterizes the current steady-state of the
process by the two variables A and Sp . For a constant
(controlled) value of M the relationship between A and ãp is
nonlinear, namely t1p cc A-2. In model-based approaches we
could consider this 2-D space as the state space. In the
terminology of pattern recognition this 2-D space is the feature
space. For the noise-free analytical case, a normal behavior of
the process in steady-state is a point (t1Pn' An) in this 2-D
space, a fault another point (t1Pf.Af) on the image of the
relation. A fault for instance is a decreasing pump pressure
difference t1pf which has to be compensated for by the opening
of the valve, increasing the sectional area of the valve to Af ' (In
noisy pattern classification these two points are the expected
values (centers) of member patterns belonging to the respective
class.) Although the two points lie on a nonlinear curve defined
by the nonlinear relationship (1) between t1p and A, there is a
constant hence linear offset (d Sp, dA) which transforms the
normal class into the faulty class as follows:
(t1Pn' An) + (dt1p . dA) = (t1pf' Af) . In Figure 2 these facts are
outlined.

Similarly one could imagine other situations, i.e, other value
pairs (t1p. A) , each with a different meaning (different faults or
different normal situations) . Important however is the following
fact:

Although the relationship among the involved variables
is in general nonlinear there exists a constant hence

linear offset to change the state of the process from one
steady state into the other, regarding the vector space of

alI involved varíables.

In order to use the terminology of pattern recognition we will
merge alI involved variables xj of the process into a
multidimensional vector -!.

Even if the number of variables is much higher and even if the
nonlinear relationships among them are extremely complex,
there is always a constant offset from one state into the other.

Figure 2 - Relationship between the two variables A and àp
in steady state. The following values were used in (1):

-4 3 2
Cv = 6.7x 10 (m /kg) , CR = 5Pa/(kgls) ,

M = lOkgls . A may vary between the two extremes
2 2Amin = 0.002m and Amax = 0.008111 . Two different

process situations are shown.

The consequence of the linear transition from one class to the
other in the variable (=feature) space is that linear classification
is sufficient to separate the two classes, or in general among
normal and different fault states , see Figure 3.

In higher dimensional feature spaces the class separators are
hyperplanes. Figure 3 shows the noise-free case. In a real-world
diagnostic task the states would be represented by a scatter of
data points around their expected value. This is due to the
intrinsic noisy nature of sensorial data acquisition and external
and internal disturbances of the processo

t1p = X2

\ Non linear rclatiooshlp
V
\. "Normal·2"
... X',\/ -0
,

"Fault-2"

..--_.! __o ••
Figure 3 - Linear separation of the process classes, each
class representing a steady state. As an example the 2-D
feature space of the pipeline example is used. First feature
Xl = A , second feature x2 = Sp . The definition of which
state is normal or faulty is arbitrary.
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4 KNOWLEDGEACQUISITION 6.1 Steady-State Transition of Patterns
Different steady states wilI be considered which represent the
process in one of the normal or faulty situations. The situations
listed in Table I were implemented in the simulation of the
processo

For instance the fault SI "Input pipe partially blocked" was
implemented as a reduction of the input flow from 2.5kgIsto
2kgl s , After one or more faults have been activated. the
controllers of the process take care of the disturbances and lead
the process into another steady state, however with different
(constant) values of the involved variables. Figure 4 shows the
evolution of the 13 variables of the process that define its state.
They are the features .f = (XI' . .. . X13/ in the tenninology of
pattern recognition. One can observe that after an event occurs,
i.e. a fault or the modification of the setpoint of the normal
operation, the variables are stabilized to a new steady state
situation by the controIlers.

Let us assume that we want to classify the process situations
that appear in Figure 4. We have to acquire training data for 4
different classes, So. S6' S4' and (S4 and S8)' Since the fault
detection is assumed to be performed onIy in steady state we
have to coIlect the example data after the stabilization of the
variables. The values of Table 1 were taken immediately before
a change of the state and should represent the noiseless case in
which each class can be modeled by a single data vector. The
vectors are the representatives of the process classes (states) in
the sense ofFigure 3.

In model-free fault diagnosis all knowledge must be derived
from training data . This data is composed be a finite number of
training patterns T = {(.fp' C1>p)}; = I , each pair consisting of
the feature vector representing a steady state and the class label
representing a process situation. When nonlinear classifiers are
presented as a solution to the fauIt diagnosis problem they are
usually trained by iterative, non-deterministic methods, for
instance the error backpropagation algorithm if the multilayer
perceptron is the classifier. The essence about the training of the
classifier from the previous ideas is that because of the linear
separability of the classes an iterative, usual ly time-consuming
training phase is not necessary.

As a linear classifier one could e.g. employ the ADALINE
(Widrow-Hoff, 1960) together with a deterministic training
method using the pseudoinverse, c.f. Annex 2. This reduces the
knowledge acquisition phase of the fault diagnosis system to an
extremely fast step.

5 PRINCIPALCOMPONENT ANALYSIS
The intrinsic linear relationship of variables in steady states of
controIled processes also explain the popularity of Principal
Component Analysis (PCA) (JoIliffe, 1986) as a linear tool to
eliminate redundant information in model-free fault diagnosis.
Since there is a linear offset frorn state to state in the variable
space and since furthermore not alI variables are usualIy
affected by a state change, a highly linearly correlated
redundancy be expected among the variables. Consequently
PCA achieves a high compression rate of the original variable
space by projecting the variables onto their eigenaxes thus
eliminating linear correlation. The use of PCA can for instance
be found in Zhang et alii (1996) or Dunia and Qin (1998).
EmpiricaIly it can be observed that only a few non-zero
eigenvariables remain from the original set of variables after the
PCA analysis. In future work it wilI be tried to discover the
formal mathematical relationships between the original
variables and the principal components in a steady state model-
free fault diagnosis.

6 EXPERIMENTAL RESULTS

Table 1 - Process states
State

Normal
Input pipe partiaIly blocked
Input concentration of A high
Recycle flow set point high
Fouled heat exchanger
Temperature control valve stuck high
Leak flow in reactor
Recycle flowmeter stuck high
Malfunction in pump

Syrnbol

Figure 4 - A typical scenario for the control of the reactor
processo Starting from a normal situation SI' the first fault
S6 occurs after SOOs, then retuming to SI again . At 3S00s
fauIt S4appears , then at SOOOs fault S8. causing a situation
of multiple faults . Finally at 6000s retum to normality SI-
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A more complex example to ilIustrate the linearity properties of
steady state fault diagnosis.is a process simuIation that has been
used extens ively in control and fault deteetion and diagnosis
(Oyeleye and Kramer, 1988), (Sorsa et alii, 1991), (Sorsa and
Koivo, 1993), (Zhang and Morris, 1994), (Zhang et alii, 1996).
A similar process is described in Venkatasubramanian et alii
(1990). The continuously stirred tank reactor is the object of
study that shows typical qualities of an industrial processo
Details can be found in Annex 1. In Rauber and Munaro (1997)
the process was also used with an emphasis on general purpose
pattem recognition applied to fauIt diagnosis. Different fauIt
. situations were simulated in the process and the behavior of the
variables in steady and transient states were observed. It was
observed that in the steady state linear pattern recognition
techniques, Iike Linear Discrirninant Analysis and PCA were
absolutely sufficient to classify the faults , thus motivating the
main ideas of this paper. In the foIlowing experimental results
will be presented which empirically show the validity of the
concepts outlined here.
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Figure 5 - Sammon plot of the 13-D process statesvectors.

. Table 2 - Process states as classes and their representative
variable vector (feature vector)

Since there exist more than two classes to be separated we must
use a piecewise linear classifier, for instance a Linear Machine
(Duda and Hart, 1973), implemented by an ADALINE (Widrow
and Hoff, 1960) andoshown as the dashed lines in Figure 5
which represent the projected piecewise hyperplanes of the
original 13-D space, Nevertheless the classification is stiU
linear.
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Figure 6 - Multiple faults

The Sammon plot of the 200 training samples can be observed
in Figure 7. Obviously the noise in the training data has caused
a dispersion of the data points around an expected value. In the
case of the two classes So and S4 the dispersion has caused an
overlapping of the two classes. Nevertheless a linear separation
is by no means worse to distinguish the classes since a
nonlinear classifier cannot improve the classification result.
This affirmation is based on the fact that the covariance matrices
of the classes have zero elements outside the main diagonal due
tothe uncorrelated Gaussian noise and therefore the decision
boundaries are linear (Duda and Hart, 1973) .

This step seems necessary due to the extremely different scales
of the involved variables in order to democratize the influence
of each variable.

Another possible fault scenario can be observed in Figure 6. At
l0000s the fault event "Fouled heat exchanger" S4was caUed,
lowering the surface area of the heat exchanger from 40m2 to
5m2

• at 30000s the fault "Leak" S6' introducing a leak flow of
lkgls, at 50000s the "fault "Input pipe partially blocked" SI
which lowers the input flow rate Fo from 2.5kg/s to 2kg/s .
The sampling intervals were defined each as l00s before a new
event occurred with a resolution of 2s resulting in 50 samples
for each of the four classes. Observe that the first class is So, the
second S4' the third S4and S6. and finally the fourth S4 and S6
and S( thus partiaUy representing multiple faults .

Varíable (=feature)

a2
al
cB
cA
FP
FW
TM
LM
TR
FR
cAO
TO
FO

Sompling Intervals

Class
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(2.5301200 7 37.803 58 3.291.520.16 1I80 35.84 0.087)T
(2.5301200 7 37.62 3 58 3.88 2.5 20.16118035.49 0.I49)T
(2.5 30 1200 7 37.77 3 58 3.87 2.5 20.16118051.83 O.I40l

Although the dimension of the variable space has increased to
13, their is stiU the same relationship among the classes as in
the 2-D space of Figure 3, namely there is a constant offset
which transforms one class into the other. The Sammon plot of "
the 13-dimensional state vector is a mapping which conserves
the reiative .Euclidean distances among the data vectors
(Sammon, 1969), see Figure 5 for the mapping of the four
vectors of Table 1. It can be neatly seen that there is a linear
separability among the classes .

Table 3 - Estimated error using Leave-One-Out error
estímatíon with different nonlinear classifiers compared to a

Linear Machine implemented by an ADALINE.

An empírical comparison of the performanceof different
nonlinear classifiers to an ADALINE "trained" by a
deterministic pseudoinverse corroborates this. For this purpose
an error estimation using a Leave-One-Out error counting
method (Devijver and Kittler, i982) was used to determine the
error rate of the different classifiers. In Table 3 one can observe
that nonlinear classification techniques show no qualitative
improvement over the Linear Machine. (The slight advantage of
.the Multilayer Perceptron can be explained by overfitting to
noise.

6.2 Simulation of Noisy Acquisition of
Sensor Data

The foregoing experiment helped to explain the situation in the
variable space in the case where no. external or internal
disturbances influence the values of the 13 involved variables.
In reality we must reckon with an addition of random noise that
is due to the imperfections of the acquisition process and
natural stochastic phenomena of the process environment.
Besides classification techniques in most cases are based on the
assumption that noise is contained in the measured data.
Artificial neural networks and more traditional pattern
classification techniques are based on the stochastic nature of
the processo

For the following experiment white Gaussian noise with a
standard deviation of (J = 0.05 was added to the variables to
achieve the stochastic behavior of the measured values.
Additionally the values of alI variables were previously scaled
to the range near unity by dividing them by their default values.

Linear Machine
Quadratic Gaussian

Multilayer Perceptron

5.30
6.37
8.33
4.90
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were made in order to complete or modify process values and
equations supposedly not appropriate for the simulation:
TR=36°C, Tou/=57.9°C, 0,=35.5 ,
Amax =0.001, bracketing (RTM) always, settingF =Fp+FR,
LM = (lI(pAM»(Fo-Fp-Fleak) , using Fw directly as the

controlled variable of controller CT and substituting the PI-
controllers by a PID-controller for CT with TD = 200s. The
other parameters for the controllers are (using the terrninology
of Isermann (1989»: K = -1 for all controllers, TI = lOs for
CL and TI = 15s for CT and CR •

Figure 8 - The continuously stirred tank reactor

-0.4

Normal o

Fouled heat exchanger •
Fouled heat exchanger + Leak o

Fouled hea; exchanger + Leak+ Input pip e partial/y blocked •

0.4
c

0.2

O

::;: ' -0.2

It has to be mentioned that the observations of the similar
classification performance have been made in this particular
case in which white Gaussian noise was added to the simulated
process variables. Further studies especially in the context of a
real world process could clarify the facts stated so faro

Annex 2: Classification by Linear Machines
and Training by Oeterministic
Pseudoinverse Method

The sirnulator was coded in C, the soIution of the ordinary
differential equations was done by a fourth-order Runge-Kutta
method and the nonlinear equations for the flow parameters Fp
andFR were soIved by bisection (Press et alii, 1988).

with dimensions (nx(D+1»«D+1)Xc) = (nxc) . Pre-
multiplying (3) with XT yields '(,TXW = XTT. Pre-rnultiplying
again by the inverse of XTX which for this overdeterrnined

T -1 T T -I Tsystem usually exists gives (X X) X xw = (X; X) X T or
equivalently W = X*T where x- = (XTxf XT is the
pseudoinverse of X.

There are c classes roi' i = 1, ... , c, each meaning a process
state . Each class roi is represented by a linear decision function
di (:f ) = !!!;:f with the class-specific weight vector !i' i as its free
parameter. The augmented (i.e. always 1 at position O) (D + 1) -
dimensional vector :f is the actual state of the processoA Linear
Machine is implemented by the following decision rule:

d(:f) = roi' if di (:f) >d/:f) , for i. j = l...c , i* j (2)

This role divides the D -dimensional state space into convex
piecewise linear decision regions .

AlI training samples T = H :fp ' ropn; =, consist of the feature
vector x, and the class labeI rop ' pe {l, .. .,c}. The class
membership of a training sample is coded in the c-dimensional
target vector l = (tI' .. ., tc{ , using the l -out-of-c coding, i.e.
:f e roi t =.(0, O, .... O. 1, O. ... , O, O{ with 1 at the r-th
position such that !!![:fp = tp ' AlI training data can be merged. . I d . ith T T T T hmto a smg e ata rnatríx X WI X = .. .. -!p' ... , JinJ ,w ere

T ' •
J:p = [xpl' .. .. xpDJ . AlI target vectors lp can be merged mto

. T T T Tthe target rnatnx T = [tI' .. .• lp, .. .. (n l where
íp = [ xp l' .•.• xpc{ ' Finally merging alI class specific weight
vectors !!!i into the weight matrix W = [!!!, ... !!!) allows the
formalization of the whole mapping process of the lraining data
in a single system of linear equations

(3)XW = T

ANNEX

Annex 1: Oescription of Continuously Stirred
Tank Reactor

Figure 7 - Sammon plot of the training data acquired from
the scenario of Figure 6

The purpose of this paper was to show that in model -free fault
detection and diagnosis based on pattern recognition techniques
linear classifiers are sufficient when it comes to the
classification of steady process states in a controlled processo
Future research wiII try to analyze the role of Principal
Component Analysis and wiII try to corroborate the ideas of the
paper in practice.

7 CONCLUSIONS ANO FUTURE WORK

The specification of the continuously stirred tank reactor of
Sorsa et alii (1991) was adopted, see Figure 8. A chemical
agent A is poured into a tank reactor where an exotherrnic
reaction A -t B takes place. A enters with a flow rate Fo'
temperature To' and ano input concentration of cAo. The
processed product ís transported out of the tank by a pump with
flow rate F. Products A at concentration cA' B at cB' both with
flow rate Fp are leaving the processo

In order to keep the temperature in the tank constant, a part of
the liquid is conducted back into the tank at temperature TR
through a heat exchanger where energy is transferred into a
cooling circuito The cooling fluid enters with flow rate Fw at
temperature Tin and leaves at temperature Tou/'
Three variables are controlled, the leveI of the tank LM at set
point Ls by controller CL' the recycle flow rate FR at Fs by CR
and the temperature of the reactor TM at Ts by CT'

The 13 features that are used for fault detection and diagnosis
are the 11 encircled variables plus the 3 manipulated variables
ofthe three controllers, ai ' a2 and Fw' Variable Fw has been
already included before as a measured variable, and is therefor
counted only once.

Slight changes to the specifications given in Sorsa et alii, 1991)
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Abstract, The design phase of Automated Manufacturing
Systems comprises many different tasks and among them
stands the design of a control architecture. Actually for highly
distributed control systems the choice for a specific
architecture has great impact on the overall system 's life cycle .
In such cases the designer is faced with lhe paradox of having
to propose early enough in Lhe system 's design phase a control
architecture which rnust fulfill functional requirements such as
response time. This work presents a framework for validating
distributed control architecturcs by modeling lhe system 's
distributed features with tools from Structured Analysis and
further 'translating ' its dynamic behavior into Timed Colored
Petri Nets models for simulation . A case study is provided as
an application in a didactic automated platform.

Keywords: distributed controI, simulation, Timed Colored
Petri Nets, response time.

1 INTRODUCTION
The life cycle of an Automated Manufacturing System

(AMS) begins with a specification and design phase. This
phase compr ises the following activities:
• analysis of the user's needs, which rcsults in lhe definition

of the System's Requirements;
• prelirninary design of the system , by specifying its general

properties;
• lhe specification and design of its control subsystem;
• the specification and design of its operational subsystem;
• several validation steps, for each design activity generates

models which shall be validated prior to rcaching the
system's construction phase and the remaining of its life
cycle.
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The design of the control architecture of an AMS leads to
defining theallocation of the system's control functions to lhe
available control devices.

UsualIy this task is placed among the control subsystem 's
specification and design activities, i.e. in lhe middIe of the
specification and design phase, which is perfectIy acceptable
for systerns with simple control architectures, rnostIy made of a
single control device.

However, in order to achieve higher leveIs in -flexibility and
reactivity in the industrial environment, AMS control systerns
are often conceived as distributed. For exampIe, the operational
system may be controlled by several programmable logical
controllers (PLC), these being directed by a supervisory
system; lhe data exchanges among the several deviccs being
assured by a local network. Therefore, it becomes quite
difficult for the designer to choose a proper control architecture
for the distributed system, specially with regard to response
time. Moreover, equipment manufacturers have perfect
knowledge of their control system components taken
individually but, in general, they lack of information about how
various components and different influence parameters
interact.

Thus, for an AMS with a strongly distributed control structure,
most of the following activities of its life cycle depend on the
choice of a proper controI architecture. The designer must then
evaluate his choices of controI architecture early enough during
the system's design and specification phase: in fact, during the
preliminary design of the system. The next chapters show a
structured framework for achieving this goaI.
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PLC2

Figure 2 - Example of material arehiteeture.

Figure 1 - Schematie model of functional
arehitecture: (a) flow of data between funetions;

(b) GRAFCET of process T3.

(b)

(a)

Figure 3 - Example of operational archítecture,

Supervisory
System

2.3 Operational Architecture .
The operational architecture describes lhe partition of lhe
control system's proeess and data among lhe available
equipment by assigning lhe entities of the functional
architecture to the components of the material architecture.
Figure 3 shows lhe model of operational archítecture issued
from the previous examples.

The choice of a control arch itecture for a system aims to
determine which equipment will be used and how lhe various
process and functional requirements shall be distributed among
lhe available equipment components in a given application. In
arder to. consider both functional and material aspects of lhe
control subsystem, lhe control architecture for a distributed
system is modeled according to three different points of view
(Denis , 1997).

Figure 1 shows an example of functional architecture mode\. In
this example, as well as in the remainder of this work, we use
variations of the dataflow diagram (functional) and the state-
transition diagram (behavior): the method SADT (Structured
Analysis and Design Teehnique) (Ross, 1977) and lhe
GRAFCET (Graphe Fonetionnel de Commande Etape -
Transitian) (lEC848, 1988) respectively, both of thern well
accepted in lhe field of industrial automation.

The functional architecture describes alI lhe data processing
issued from control functional requirements. It is generally
modeled as if lhe physical structure of the control system
consisted of a single piece of equipment, i.e. one does not
consider its phys ical distribution. It should assure lhe
following:
• represent alI lhe functions of lhe control software 'as well

as alI data that should be stored or circulate among these
functions;

• specify when the control functions should be activated,
namely define which events are necessary for lhe
triggering of a function ;

• specify data Iifetime, e.g. define whether data is consumed
in the trans fer between two functions (producer and
consumer) or it is necessary to assign a store for the
information.

Therefore lhe functional architecture is expressed by a
consistent set of functional models (those describing functions
or process), behavior models (which describe lhe evolution and
activation of funct ions) and information models (describing
relationships between different data) . Thus, dífferent design
methods can deseribe the functional architecture as a whole.
We have chosen the approach known as Structured Analysis
(Gane & Sarson , 1979) (DeMarco, 1979), these three kinds of
models being combined as in lhe work ofYourdon (1989).

2.2 Material Architecture

2.1 Functional Architecture

2 DESIGN OF THE CONTROL
ARCHITECTURE

The material architecture is in fact a representation of lhe
available physical means to respond to a specific problem,
These consist of control equipment and industrial computerized
devices (Fig. 2).

Despite the diversity of lhe equ ipment that may be used in an
AMS, lhe different components of lhe material architecture can
be grouped into generie classes:
• processors (PLC, industrial caleulators, computers, etc.);
• man-machine interface (control consoles, dialogue

stations, supervisory sys tems, etc.);
• communication links (point-to-point Iinks, networks, etc.).
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Figure 4 • (a) TCPN model of a PLC; (b) TCPN
model of a logical process; (c) projection of the

process model onto the PLC model.

4 STUDY CASE: THE ASSEMBLY
STATION

3 VAlIDATION OF RESPONSE TIME
THROUGH TIMED COLORED PETRI
NETS

In order to simulate and to evaluate the operation al architecture
models, we have opted for Design/CPN, software maintained
by the CPN group of lhe University of Aarhus, Denmark.
DesignlCPN is a TCPN editor and simulator. Besides, this
software allows the construction of hierarchical models
through the following mechanisms (Maciel et al, 1996):

• transitions themselves can contain subnets, which allows a
structured process of design in eilher top-down or bottom-
up fashion;

• plaees in different subnets can be "melted" together as if
Ihey were just one, even Ü they are in different regions of
the model, allowing . the various subnets to connect,
forming an on1ynet,

The function subnets, derived from lhe functional architecture,
are then coupled to lhe equipment component subnets (Figure
4). The TCPN in Figures 4a and 4b use DesignlCPN own
syntax. Even if these subnets are in different regions of lhe
model, their places are logically connected by lhe mechanism
caIled "fusion of places" . These specific places carry a label
with lhe inscription FG (meaning Global Fusion) and are
connected to their counterparts (e.g. the two places carrying FG
STüRE_WR are lhe same place and they obviously have the
same five tokens) . Figure 4c shows explicitIy their behavior.

Finally, the tokens in DesignlCPN carry a time . stamp,
indicating the instant when a given token arrived in its last
place. During simulation, these time stamps permit the
intervals of the many flows of data to be coIlected or even
plotted, so lhe designer can evaluate lhe given architecture.

At this point of the design of lhe control architecture, various
operational architectures may be carried out. Each one
presenting a different behavior, specially with regard to lhe
system's time response. The designer has to validate lhe
dynamic behavior of the operational architecture models in
order to evaluate their temporal performance and finally define
lhe control architecture for lhe system.

For each process (Ti), one determines which processor should
assure its execution. Each data store function (Ei) can be
aIlocated either to a processor (into its memory) or to a specific
data storage device . The flows of data circulate among process
and stores by a communication link, e.g. a local network.

To validate lhe temporal behavior of lhe different operational
architectures one must create a dynamic model by joining lhe
models of lhe various process and components (Denis, 1997).
These models should be generic for they could be freely
coupled to each other according to the different architectures
proposed.

Timed Colored Petri Nets (TCPN) permit lhe construction of
such a dynamic model , The eolor feature aIlows to create
generic models, in which a subnet can retain the same structure
(places, transitions and ares) independently of its position in
the architecture: on1y the different colors of tokens
(representing, for instance, different kinds of data) indicate its
role in relation to the other subnets. In addition, the time
feature is essential to model the temporal behavior of lhe
dynamic model,
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As an application of this rnethodology, we have used one of the • the setof cylinders in the upper part of the station handles
working stations of a didactic automated platform (Rosário et the previously stored cubes (Set Cube and Cube Bolder)
al, 1995). This platform results from the co-operation between and assembles them onto the plate (Cube Assembler);
the Laboratório de Automação Integrada e Robótica at 5 Plote Holder sets the plate onto Lift, 'which brings it down
UNICAMP, in Campinas, BraziI and the Laboratoire back to the transfer system.
d 'Ing énierie Integrée des Syst êmes Industriels at CESTI-
ISMCM, in Toulon, France. It is an experimental AMS for 4.2 Control Architecture
research in the automation field.

4.1 System's requirements
The platform automatically assembles LEGO"'" pieces. It is
composed of four working statlons and a transfer system,
which interact to correctly assemble a deterrnined sequence of
cubes on a Iarger plate . Each different sequence of cubes on a
plate is considered as a distinct type of product (Fig. 5).

Functional architecture

The main controI functions of the Central Assembly Station
were modeled through the SADT method. A model of these
functions consists of (Fig. 7a):
• "to process code", namely to identify it and further

transmit the information about the type of product to the
other controI functions;

• ''to handle the plate", namely to controI the alternare
operations of Lift and Plate Holder cylinders, i.e, receiving
the plate and its evacuation after the product is assembled;

• ''to assemble cubes", namely to controI the cylinders and
sensors responsible for assembly of lhe cubes.

(a)

PlaleHolder

Plate Holder

"Wailing"

"Wailing"

"Wailing"

Message!llProctsS Cod.

Old:rs loe}lincIn

-7

Statíon
Block

Cube Asscmblcr

CubeHolder

Figure 5 • Example of product made by the platform,

The Central Assembly Station assembles up to two cubes onto
the central position of the plate, according to an attached code
(by bar code or by magnetic label) which specifies the type of
product to be made by the platform. The work in the Central
Assembly Station can be resumed by the following sequence of
operations (Fig. 6):

Figure 6 - Structure of the Central Assembly
Station .

• the plate arrives through the transfer system's conveyor
and its code is read;

• the plate is raised by Lift and carried into the station by
Plate Holder;

(b)

Figure 7 ..Central Assembly Station's functionaI
architecture: (a) SADTaction diagrama
(b) Handle Plate function's GRAFCET.
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Figure 9 • Response time for two control archítectures.

4.4 Simulation and results
DesignlCPN permits, with the addition of programming code,
to plot selected pararneters in graph form during simulation.
The following are some of the measures of system's response
time.
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.. ....-...-....•-...•
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400
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300
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Figure 9 shows, in the vertical axis, several measures of lhe
time elapsed since there is signal in the plate holder IN sensor
until Cube Assembler cylinder is activated, through
communication between two control devices. These values
come from the simulation of successive operation cycles
(several plates being worked, the horizontal axis showing the
moment plote holder IN sensor turns on). For this parameter,
the traffic of data in the network and the hierarchy of access to
the médium (whether a master or a slave device communicates)
result in a better response time for Architecture 2 (average of
220 ms) compared with that of Architecture 1 (average of 340
rns).

RC"IpoaKTiroe{rut.) Architcctnrc 1li ...·····...-....-........-.-.- (.C:ubeAoocm'k,
_. Dctectl ono fpb(l'_hokSer_IN (. )

o o 30 60 !lO 120 ISO J!O 210 240 270 300

Material architectures.
Two material architecture configurations are intended to
control the station:
• the first consists of three PLC linked by an UNITELWAY

PLC network, whose protocol has rnasterlslave access
control;

• the second material architecture consisting of .two PLC
plus a dedicated embedded controlIer responsible for
rnagnetic label reading/writing, alllinked by UNITELWAY
PLC network; the embedded controller only supports
network connection in slave mode.

Operational architectures.
These are the models to be simulated and evaluated in various
scenarios. They come from the projection of the system's
functions onto the previous material architectures. For
exarnple, we may have "Architecture I" as being:
• process code onto the master PLC;
• handle plate and assemble cubes onto each one of the

slavePLCs.

And, as "Architecture 2":
• process code onto the embedded controlIer (slave);
• handle plote onto the rnaster PLC;
• assemble cubes onto the slave PLC.

These two last functions are interdependent thus exchanging
synchronization messages that assure the co-ordination
between positioning the plate inside the station and setting the
cubes on the plate.

The time-dependent behavior of these functions, above alI the
sequence of data exchanges among them is described by their
respective GRAFCETs (Fig. 7b).

4.3 Performance indicators
As seen in the functional architecture model (Fig. 7), there are
several flows of data among the control functions. In fact, these
communicate in order to perform their tasks, by exchanging
activation or synchronization messages. Thus, the performance
indicators to be collected during sirnulation will be lhe time
intervals between cause and effect in two different
functions. For example, the time elapsed since the detection of
plate arrival at the lift (input in Process Code) until the action
of lifting the plate (output in Handle Plate), these being
separaled by the emission and reception of a message (Fig. 8).

5 CONCLUSION
Timed Colored Petri Nets are a powerful paradigm to model
dynamic systems . Combined with the present methodology, it
is possible to conceive the design of controI architectures of
distributed systerns in a systematic and structured way.
Besides, compared to analytic validation or prototype building,
this rnethodology permits to define project guidelines at a Iow
cost and before affecting posterior phases of system's life
cycle.
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Resumo Neste artigo trata-se aspectos de projeto, sintonia e
aplicação prática de controladores PID . Três estratégias são
consideradas: i) PID auto-ajustável com método do relé, ii)
controlador PID nebuloso auto-ajustável, iii) PID nebulosos
com regras nebulosas para o escalonamento dos ganhos. Os
controladores são aplicados a um processo prático de
características não-linear denominado "fan-and-plate".
Aspectos relativos ao desempenho 'das diferentes abordagens
são apresentados e analisados, frente a situações de mudanças
de referência e a presença de perturbações de carga, para
estabelecer a estratégia mais adequada ao controle do processo.

Palavras Chaves: controlador PID auto-ajustável, controle
nebuloso, controle adaptativo, controle inteligente.

Abstract: This paper describes and evaluates ·approachs for
systematic design of auto-tuning PID controllers and fuzzy
auto-tuning PIO controlers. Three schemes are reviewed and
implemented i) Auto-tuning PIO controllers relay based, ii)
Fuzzy Auto-tuning PIO controllers relay based, and iii) Fuzzy .
gain scheduling of PIO controllers. Practical experiments in a
nonlinear system called fan-and-plate are given to show lhe
effectiveness of lhe control structures. Experimental results are
carried out to observe lhe servo and regulatory behavior and to
evaluate lhe features and performance.

Keywords: auto-tuning PIO controller, fuzzy control, adaptive
control, intelligent controI.

1 INTRODUÇÃO
o controlador PID (proporcional + integral + derivativo) é a
estratégia de controle mais utilizada na malha de controle de
processos industriais devido a sua simplicidade de
implementação e robustez. Processos industriais, geralmente,
apresentam características de atraso de transporte, não-
linearidades, modelos de ordem elevada além de serem
afetados por ruídos, perturbações de cargas ou outras condições
que causam mudanças repentinas na estrutura do modelo.
Assim grande esforço de pesquisa a nível acadêmico e
industrial vem sendo realizado no sentido de implementar
controladores PIO que proporcionem um adequado controle de
tais sistemas, superando as complexidades e viabilizando

dinâmicas assint6ticas à planta controlada. Técnicas de
inteligência computacional vem sendo empregada com sucesso
para melhorar o desempenho dos controladores PIO, ( Âstrõm,
1991; Yager, 1994; Coelho, 1998; Chia et al., 1992; Lee, 1990;
Shi-Zhong et aI, 1993; Mendel, 1995; u», 1997, Qui , 1994,
Qui, 1998; Zhen-Yu, 1993; Coelho et aI. 1999; Coelho et alo
1998). Controladores PID nebulosos podem ser vistos como
controladores PIO não-lineares cujos parâmetros são
determinados a cada período de amostragem em função do erro
entre a referência e a saída do sistema.

Este trabalho tem como objetivo a implementação prática de
um controlador PID nebuloso auto-ajustável, cujos ganhos (Kp,
K, e são escalonados por um conjunto de regras nebulosas
(pIDN-AT-GE - controlador PID Nebuloso Auto-ajustável com
Ganhos Escalonados). Comparações de desempenho com o
controlador PID Nebuloso Auto-ajustável (PION-AT),
proposto por Qui (1994) , e com um controlador PIO Auto-
ajustável linear (pIO-AT) cuja origem do projeto foi proposta
por Astrom (1988), são realizadas com o propósito de
investigar a desempenho do controlador PION-A-GE em
relação aos demais. Os controladores são aplicados a um
processo não-linear (Fan-and-Plate), Devido às características
. não-lineares do controlador PION-AT-GE, objetivos
conflitantes de controle, tais como, reduzido tempo de subida e
sobresinal máximo da variável controlada podem ser obtidos.

O artigo está organizado da seguinte forma . Na seção 2
apresenta-se as abordagens de controle PID. Na seção 3 avalia-
se experimentalmente as abordagens de projeto PIO e PIO
nebulosos em um processo prático de fase não-mínima e não
linear (''fan-and-plate''). A descrição do processo também é
apresentada. Conclusões e perspectivas são tratadas na seção 4.

2 ESTRATÉGIAS DE CONTROLE NO .
PROJETO PIO

Três estratégias de controle são apresentadas. A primeira
refere-se ao projeto de um controlador PIO auto-ajustável
linear (pID-AT) apresentada em Astrom (1988) e Coelho et aI.
(1998) que utiliza uma não-linearidade tipo relé com o
propósito de identificação do processo e implementação das
escalas nas abordagens dos controlador PID nebulosos. A
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segunda estratégia implementa um controlador PID nebuloso
auto-ajustável (PIDN-AT), cuja estrutura foi proposta por
Malki et al (1997) e Coelho et aI. (1999) e possui ajuste
automático de escala proposto por Qin (1994). Em seguida
apresenta-se o projeto de um controlador PID nebuloso (pIDN-
AT-GE) cujo ganhos são escalonados por um conjunto de
regras nebulosas proposto por Zhao et ai (1993).

A partir das especificações de fase e ganho para o sistema
compensado, obtêm-se os parâmetros de sintonia (k", Ti e Td)
para o controlador PID, como segue .

Supondo-se que a função de transferência para o sistema
compensado seja

(2.4)

Im[G(s)l

2.1 Controlador PIO Auto-ajustável

(2.7)

(2.5)

(2.6)

G I (jw ) = G p (jw)G c (jw )
obtém-se
K = rI cos( qJI - qJP )

P r
p

. 1
tan( qJI - qJp) = (wT d - -T )

w i

onde r, e <rs são o módulo e · a fase especificada
respectivamente.

Portanto da equação (2.7) resulta que:

r, =-21 [tan( qJs - qJp) + + tan 2 (qJ I - qJp )] (2.9)
W d

1
Ti =C;Td (2.10)

O controlador obtido a partir das equações (2.6), (2.9) e (2.10)
desloca um ponto determinado pela função de transferência de
malha aberta do processo, cuja frequência é determinada pelo
ponto de operação obtido da interseção dos lugares geométrico
de G(jw) com o inverso negativo da função descritiva do relé,
no plano_G(s) para o ponto especificado por <rs, rs.

o ganho ' kp do controlador é calculado através da equação
(2.6) . A equação (2.7) tem dois parâmetros (Ti e a serem
determinados e um grau de liberdade. Uma condição adicional
deve ser introduzida para determinar os parâmetro Ti e Td• Um
método comum é especificar uma relação constante entre esses
dois parâmetros, garantindo que o controlador tenha estrutura
PID , tal que:
Td=<xTi (2.8)

com O < ex < 1, uma solução usual para <X é 0.25 (Astrom,
1984).

2.2 Controlador PIO Nebuloso Auto-
ajustável.

Processo

Re[G(s)1

r(t)

A partir da interpretação do método de Ziegler-Nichols no
domínio da frequência, toma-se simples generalizar um método
de cálculo automático dos parâmetros do controlador onde
outros pontos do diagrama de Nyquist são deslocados para
posições especificadas em termos de fase e ganho para o
sistema compensado (pID + Processo).

Figura 2.1 - Processo em malha fechada com uma não-
linearidade do tipo relé

Este controlador tem estrutura PID convencional (linear). Para
a sintonia automática dos .parâmetros do controlador utiliza-se
uma não-linearidade tipo relé na malha de realimentação do
processo com o propósito de identificação (Âstrõm, 1991),
figura 2.1. Este método pode ser visto corno o método de
Ziegler-Nichols frequencial, modificado no sentido de
possibilitar especificações de fase e ganho para o processo
controlado. Com estas duas especificações diferentes
desempenhos podem ser obtidos.

A figura 2.2 ilustra a situação em que um ponto P de ganho rp e
fase <r" é movido para um ponto S de ganho r, e fase lps através
da ação de um controlador PID.

com,

Figura 2.2 - O ponto P é movido para o ponto S pela ação
do controlador PIn.

Com um relé com histerese na malha de realimentação, o valor
da função de transferência do processo na frequência w de
oscilação pode ser determinada por:

G p (jw) = rpe j tp p (2.1)

nar =-
p 4d

(2.2)

(2.3)

O controlador PID nebuloso implementado foi apresentado por
(Malki et ai, 1997; Harris et aI. 1993) e consiste de um
controlador incremental (PD+D nebuloso. A equação de saída
do controlador é dada por,
UPlD (t) = UpD (t) + ui(t) (2.11)

onde
UPD(t) =-uPD(t-I) + KUp[)oL1UPD(t)
utt) = utt-I) + KUJ.Autt)

KUPD e KUJ são os ganhos de controle incrementaI tipo
proporcional mais derivativo e integral respectivamente. O
diagrama básico do controlador é apresentado na figura 2.2.

onde "I;;" e "d" são parâmetros do relé e "a" é a amplitude de
oscilação da saída do sistema.
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onde Ti é a constante de tempo integral para um controlador
PIO e T, o período de amostragem.

O ajuste automático dos fatores de escala seguem portanto, três
passos básicos: i) identificar por meio de experimento com o
relé um ponto no diagrama de Nyquist do processo em malha
aberta, ii) determinar os parâmetros do controlador PID (Kp• Ti,
Td) através do método de seção 2.1, ii) calcular os fatores de
escala PION-AT através das fórmulas (2.12), (2.13) e (2.14)

Figure 2.3 - Diagrama básico do FLC-(PD+l) incrementai
O controlador da figura 2.3 foi utilizado na implementação do
controlador PION-AT.

S, =S4,Tj rr,
S !>IIPD.I =3S lJ.eK P

(2.13)
(2.14)

(2.15)
(2.16)
(2.17)

Na figura 2.4, apresenta-se o esquema utilizado na
implementação do controlador PIDN-AT-GS. Neste esquema
os parâmetros do controlador PIO (Kp, K , K.t) variam em
intervalos pré-estabelecidos dados por [Kp,min, Kp,maxl e

para os ganhos proporcionais e deriva tivos
respectivamente, conforme equação (2.1). O ganho integral é
determinado em função do ganho derivativo.
KpJIlin=O.l x; Kp_max=Kp
Kd_min=Kd; KdJll1u=1.5 x;

r(l)

2.3 Controlador Nebuloso PIO com Ganhos
Escalonados

A implementação de controlador PION-AT-GS baseia-se em
um conjunto de regras para os ganhos. derivativo (Kj), integral
(K) e proporcional (Kp) , proposto em (Zhao et aI., 1993). Um
ajuste automático de fatores de escala para o erro e sua
derivada foi adicionado conforme por Qin (1994) e apresentado
no item 2.2. .

Para efeito de projeto, os ganho do controlador são
normalizados para variações entre zero e um, através da
transformação linear dada pelas equações

= o;-Kp,minY( Kp.max .Kp,mjnJ (2.18)
K'd=(Kr Kd,mj,,)/( Kd,mtU .Kd.min) (2.19)

Os valores dos parâmetros do controlador PIO, em torno dos
quais os ganhos são escalonados, foram obtidos utilizando-se
uma não-linearidade tipo relé na malha direta do processo .

As regras nebulosas para este controlador são da forma,

Figura 2.4 - Diagrama de blocos do controlador PIDN·AT
GS

onde (X é um parâmetro de projeto do controlador nebuloso,

onde Ai, Bi, Ci e Di são conjuntos nebulosos . <Xi é uma
constante e n o número de regras.

Se e(t) é Ai e Ae(t) é B i , Então Ci éDI e a =ex. ; i =1,2 ...,0
(2.20)

abela 2.1 - Rearas nebulosas vara a UPD(t) e ult

NB NM NS W PS PM PB
NB NB NB NB NM NM NS 20
NM NB NB NB NM NS 20 PS
NS NB NM NM NS W PS PM

e(l) W NB NS NS W PS PM PB
P NM NS 20 PS PM PB PB
P NM 20 PS PM PB PB PB
PB 20 PS PM PM PB PB PB

Com o objetivo de simplificar o processo de desnebuliz ação,
utilizou-se funções de pertinência [Il(t)] triangulares para o erro
[e(t)] , derivada do erro [L1e(t)] , [UPD(t)] e[ ult)], conforme
figura 2.3. (Valores linguistico: "Positivo Grande - PB", "Positivo
Médio - PM", "Positivo Pequeno-PS", " Zero -ZO", "Negativo
Pequeno - NS","NegativoMédio- NM""Negativo Grande - NB")

o e(t) ar

Figura 2.3 - Funções de pertinência para e(t), L1e(t), up/ft) e
ult) ·

Com propósito de simplificação, utilizou-se a base de regras
para os controladores PI e PD nebuloso, conforme indicado na
tabela 2.1.

NB NM NS J1 W PS PM PB

T

Para o ajuste automático dos fatores de escala das variáveis e(t)
e e e do controlador nebuloso utiliza-se os
parâmetros do controlador PIO linear determinados a partir do
método apresentado na seção 2.1 (Qin, 1994).

O universo de discurso é divido em intervalos iguais de [O..
S!>u] para variáveis e [O..S.] para e(t) e [O.•St.e]
para a variável e A figura 2.3 representa a forma das
funções de pertinência simetricamente divididas em cinco
funções triangulares .

Conforme (Qin, 1994) relações baseadas na mudança da
referência são definidas como segue:

(2.12)

Quando ocorre mudança no sinal de referência Ysp o fator de
escala para a mudança no erro é proporcionalmente recalculado
de forma que grandes mudanças ou pequenas mudanças no
sinal de referência são trata das com pesos iguais. A constante
é geralmente escolhida menor do que a unidade e está

relacionado com o atraso de transporte e constante do tempo
dominante do processo (Qin, 1994)
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(2.24)
m

L u , = 1
l- I

Pode-se demostrar que, para este caso(Zhao, 1992)

(2.21)
(2.22)
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Os conjuntos nebulosos Ci e Di, associados aos parâmetros do onde JlAi e JlBi são os valores das funções de pertinência dos
controlador, podem ser "Big" ou "Small" cujas funções de conjuntos Ai e B, para o erro e derivada do
pertinência são apresentadas na figura 2.5, e dadas por (2.21) e
(2.22)

JlBilx) =-1/4 ln(x)
Jlsmatlx) =-1/4 ln(1-x)

(2.25)

(2.26)

(2.27)

K = f /l iK
i=d

K; = f /lIK; .i
; =1

a = f /l ia i
1.1

onde K 'P,ie K'd.i são os valores de x, and K'd, correspondente ao
grau a ith rule.

para m regras ativas. O processo de defuzificaçao é realizado
utilizando-se as equações (2.25), (2.26) e (2.27).BlgSmall

o x= K'p orK'.

Figura 2.5 - Funções de pertinência para x',e K'd
A figura 2.6 apresenta a funç ão de pertinência singleton para a.

S MS M B Os fatores de escalas, dados pelas equações (2.12), (2.13) e
(2.14) são utilizados conforme (Qin, 1994),

i) identificar o processo através de um experimento com o rel é
e calcular os parâmetros iniciais para os parâmetros do
controlador PID (Kp, Kj e Kct); ii) determinar Se , S<\e através das
equações (2.13) and (2.14) ; iii) determinar Kp,min Kp•max. . Kct.inin
e Kct.max através das equações (2.15), (2.16); iv) normalizar os
parâmetros do controlador Kp equações (2.17) e (2.18); v)
determinar os parâmetros K p, K, e a através do conjunto de
regras nebulosas da forma da equação (2.5 ); vi) calcular os
parâmetros Kp , K, e Kct através das equações (2.25), (2.11),
(2.26) e (2.27) vii) aplicar os parâmetros determinados ao
sistema em malha fechada; viii) quando houver mudança de
referência, repetir os passos de (ii), caso contrário de (iii)

O algoritmo de controle PID nebuloso com ganhos escalonados
consiste dos seguintes passos:

3 DESCRiÇÃO DO PROCESSO E
RESULTADOS DE IMPLEMENTAÇÃO

db Ia ea , - earas ne u osas e ajus te para p
.ó.e(l)

NB NM NS ZO PS PM PB
NB B B B B B B B
NM S B B B B B S
NS S S B B B S S

eú) ZO S S S B S S S
PS S S B B B S S
PM S B B B B B S
PB B B B B B B B

T b l 22 R

a
Figura 2,6 -Função de pertinência SingJeton para (X S:

SmalJ, SmalJ, M: Medium, B: Big

As regras de ajuste para K'p , x, e a são dadas na tabela (2.2),
(2.3) e (2.4), respectivamente.

Da inferência sobre a ith regra, obtém-se pelo produto dos
valores de pertinência dos antecedentes da regra.

Neste item apresenta-se uma descrição do processo "fan-and-
plate'' , assim corno resultados de experimentações prática
utilizadas para avaliar os desempenhos das metodologias
desenvolvidas no trabalho.

3.1 Descrição do Processo "Fan-and-
Plate"

oprocesso "jan-and-plaie" é utilizado pala avaliarosalgoritiIros PID. O
processo foi rrojelado no DepaI1aIrento de Automação e Sistemas da
Universidade Federal de Santa Catarina (DASlUFSC). Adicionais
intormações estão disponíveis em em Simas and Coelho (1997) e
hUp:l/www.lcmi.ufsc.bdlq:>.Afigura. 3.1 apresenta um diagrama
esquemático do JIOCCSSO. Um motor De acelera o jató de ar através de
umtúnelde caracteóslica afunilada. Na extremidade do túrel encontra-se
posicionada uma placa retangular. O objetivo de controle é regular a
deflexão angular (9) da placa. O tamanho do túnel; assimcorno entradas
laterais de ar podem ser reguladas provocaOOo pettubações de carga.
Pel1mbações elélricas podem também se adicionadas ao sistema. O
protótipo é caractmzado por fase não-mínima, atraso de transporte, e
fluxo turbulento e ressonante e pode ser utilizado pala validação de
técnicas de controle auto-ajustãvel, predilivo, nebuloso sob díâceis
condições de operação.(2.23)

d A' te

d

boI

b I

TbJ 24 R

a e a - earas ne u osas e ajuste para or
õe(l)

NB NM NS . ZO PS ' PM PB
NB S S S S S S S
NM B B S S S B B
NS B B B S B B B

e(l) ZO B B B B B B B
PS B B B S B B B
PM B B S S S B B
PB S S S S S S S

a e a - earas ne osas e ,JUS : para (X

Õe(l)
NB NM NS ZO , PS PM PB

NB 2 2 2, 2 2 2 2
NM 3 3 2 2 2 3 3
NS 4 3 3 2 3 3 4

e(l) ZO 5 4 3 3 3 4 5
PS 4 3 3 2 3 3 4
PM 3 3 2 2 · 2 3 3
PB 2 2 2 2 2 2 2

T b J 23 R

=J.LAi[e(k)]
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"""'"3lO
lteraçOes

Figura 3.4 - Controlador PID-AT

.
W' \ 7·.I .... ..•. ••• J

I u :z2

1

0
0

fase(<A,=14.9017") e ganho(r.=(l.0806) puao sistema (PIDtpocesso) em
rnalha fechada e os parâmetro docontrolador (Kp= 0.1020, TpO.2011 e
T<F 0.0516) f9I3ID obtidos. Para o controlador PIDN-ATutilizou-se 25
regras e setefunções depertinênciacomfutoresde escala (Se=1)e (SlIlFI)
para o erroe variação do erro,respectivarrente, Estes parâmetros foram
obtidos considerando umPIOcomparâmetros (Kp= 0.1020,Tp 0.2011 e
T<F 0.0516) e modarça de referêocia igual a. Volts). Para o
controlador PIDN-AT-GS, utilizou-se os intervalos pua escalonamento
dos ganhos (Klunin=O.0120, Kp_IDaX = 0.1020, K'Unin = 0.00526,
Kd_max=0.00789) e umconjuntode9 regras.
O comportamento dosistema com o controllidor PID-ATà medarçade
referência é apresentado na figura 3.4. A figura 35 apresenta o
comportamento com o controlador PIDN-AT e a fugura 3.6 o
comportamento quando o sistemaé controlado pelo controlador PIAN-
AT-GS.Osgráficos apresentamossinais de sàída, controle e referência

Figura 3.2 - Relação entre referência para os controladores
e ângulo de abertura do "fan-and-plate"

.e ..
e

e ..
e
L o
o
"2
5. 20

"," . .
u ;t,p,;

Figura 3.1 - Diagrama esquemático processo "fan-and-
plate"

Na figura 3.2 apresenta-se um grafico que relaciona o sinal de
referência em volts e abertura do "plate" do processo, em um
controle de malha fechada com erro de regime nulo. Pode-se
observar da figura caracteristica não lineares do processo .

.
Relerêncll!l8m Volts

3.2 Identificação do Processo "Fan-and-
P/ate"

Para ideotíficação da função de transferência doprocesso utilizou-se um
período de amostragem (Ts=Q.2s).Utilizou-se umrelé comalturaaltura(d
=16") e largura da histerese (8=4.8"). A função de transferência do
processo em malha abertaG(jw) em urna freqüência (w) próxima da
frequência dos módulos dominantes do sistema foi determinada corno
sendo [G(j8.a7lO)=-O.2301-jO.8302] e a freqüência (w=8.0710Id1s). A
figuro 33 apresenta a saídadoprocesso Jan-and-plate" sob o controle do
reIé.

@
Iterações

Figura 3.5 - Controlador PIDN-AT

• 0

'.0
O'

m
Õ
>

R..... oi ....

• ' -- ....... .1 L · -
.. l'I\ ......,..

3.4 índices de Desempenho
Quatro índices de desempenho são utilizados para avaliar os
controladores .

A partirdas figuras 3.3,3.4 e 3.5observa-se que, a saída apresenta um
comportamento mais oscilatório quando são utilizados os
controladores PID-AT e PIDN-AT. Se o tempo de estabilidade é
criticoentãoa melhorestratégiaestá no projetoPIDN-AT-aS.

00

m
nereç ões

Figura 3.3 - Processo Implementado (Fan-and-Plate) sob o
Controle do Relé

3.3 Avaliação Experimental dos
Controladores

Para aValiação experimental dos controladores, utilizou-se ensaios
compostos de 800 iterações comperíodo de amostragem (f.=(l.2s). Nas
iterações 200e 400 provocou-se mudanças de referência como objetivo
de avaliar o cornpoItunento dos controladores frente à mudanças de
referência Em torno da iteração 500 aplicou-se no sistema urna
pertmbação de aproximadamente 0.4Voltspua avaliar o desempenho
napresença de perturbação, O controlador PID-AT-foi projetado a partir
dosdadosobtidos da identificação como relé, através da especificação de

Iteraçôe s

Figura 3.6· Controlador PIDN-AT-GS

N
J I = L k[e(t)] 2

1=1

(4.1)
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Novos trabalhos estão sendo realizados no sentido de empregar a
abordagem PIDN-AT-GS em outras maIhas de controle tais como
controle de nível, controle de fluxoe de tempemtura. Estudosestãosendo
realizados no sentido de estabelecer ascondições de estabilidade para este
controlador.
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(4.2) ponto critico, geralmente utilizado, Em seguida implementou-se um
controlador PID nebuloso anto-ajustãvel, utilizando-se os parâmetros do
controlador PID implementado para ajustar automaticamente as escalas
do controlader nebuloso. Um controlador PIO nebuloso com ganhos
escalonados, que utilizou os dois projetos anteriores, foi implementado
com o objetivo de melhorar o desempenho do sistema. O desempenho
dos controladores foram testado utilizando-se um processo com
características nãolirear "fim-and-plate".

esem e o a mu ancas e re erencra
Controlador

lndíces PID-AT PlDN·AT PIDN-AT-GS
J1 8525.8 1883.1 463.99
J2 153.59 279.96 109.09
J3 3.4095 3.3551 3.4313
J. 406.952 610.065 333.447

penho rente a presença e pertur açao
Controlador

Índices PID·AT PIDN-AT PIDN-AT-GS
J, 203 .1124 130.09 45.3285
1, 45.3245 130.3432 10.4929
J3 3.0859 2.8226 3.1897
J. 124.4249 264.910 1 63.0037

Tabela 3.1 - Índices para as amostras de Oa 600.
D oh' d d ferênci

Tabela 3.2 • Índices para as amostras de 400 a 600.
Desem f d b - de carga

N
J 2 =I, [u(t)-ilf

1= 1

1 N .
J 3 = - L: u (t )

N 1=1
N

J 4 = I, [y(t)- ff
1= 1

O índice J1 , equação (4.1), corresponde à integral do erro quadrático
multiplicado pelo tempo, J2 , equação (4.2),corresponde à soma da
variância de controle, J3, equação (43),corresponde ao valermédia da
entrada eJ4, equação (4.4),àsomadavaríância dasaída

Um conjuntos de 600 amostras confonre figuras 33, 3.4 e 35 são
utilizadas para avaliar os desempenhos dos controladores frente à
mudança de referência, da iteração 400 a 600 avalia-seos desempenhos
napresença dasperturbações aplicadas. Nastabelas (4.1)e (42) apresenta-
seosresultadosparaosfudices avaliados.

onde, e(t)é o erro entrecontrole e referência, u(t) e li são controle e
média do controle respectivamente, y(t) e y são saídado processo e
.mediadasaída, respectivamente.

Da tabela 3.1observa-se quemenores índices de variância do controle e
da saída, frenteà mudança de referência, são obtidos quando utiliza-se o
controlador PID-AT-GS. Obteve-se uma melhora de 39.96% quando
comparado como controlador PID-ATe 71.02% quando comparado ao
controlador Comrespeito à variância da saídaà mudança de
referência obteve-se umamelhora de 43.35% e 18.07% respectivamente.
Com respeito à perturbação de carga, tabela 32, também obteve-se
menores índices de variância do controle e saída, quando utiliza-se o
controlador PID-AT-aS. Obteve-se uma melhora de 7.67% quando
comparado como cOntrolador PID-ATe 23.15% quando comparado ao
controladorPID-N-AT. Comrespeito à variância da saída, obteve-se uma
melhora de 23.78%e 50.63%respectivamente

Como controlador PIDN-AT-GSobteve-se maiorrapidez de resposta à
mudanças de referência, rápida rejeição à perturbações e menor
sobresinaI.

4 CONCLUSÃO
Neste trabalho apresentou-se três abordagens para o projeto de
controladores PID. Na primeira abordagem implementou-se um
controladorPID auto-ajustável atravésde uma abordagemmodificada
do método frequencial de Ziegler-Nichols. Para isto a identificação
da função de transferência do processo foi feitaatravés de um relé na
malhadireta, o quepossibilitou a determinação de umpontodiferente do
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Resumen: En este trabajo se disefía un regulador Petri y un
regulador Neuro - Petri para el control de las composiciones
dei destilado y deI residuo en una torre de destilación de
mezela binaria de metanol y agua, torre estudiada por los
investigadores Wood y Berry, la cual es un proceso
multivariable con fuerte ínteracci õn.

Se realiza un análisis comparativo entre la estrategia de control
Petri , Neuro - Petri y un regulador convencional PI multilazos,
con y sin desacopladores, cuyos parámetros son ajustados por
el método Biggest Log Modulus Tuning (BLT).

Los índices de comportarniento usados en la comparación son
el ITAR (integral deI tiempo por el error absoluto), tiempo de
establecimiento y desviación máxima absoluta.

De acuerdo a los resultados obtenidos en los índices antes
sefíalados se observa que para el proceso bajo estudio, el
regulador Neuro - Petri presenta la mejor ejecución, seguido
por el regulador Petri y por último el regulador PI
convencional.

Palabras claves: Redes Neuronales; Redes de Petri; Sistemas
de Inteligencia Artificial.

Abstract: In this work are designed a Petri controllerand
Neuro ·- Petri controller for the control of the compositions of
the distilled and of the residual in a tower of distillation of
binary mixture of methanol and water, tower studied for the
Wood and Berry investigators, which is a multivariable
process with strong interaction.
It carrled outa comparative analysis between the strategy of
Petri control, Neuro- Petri and li conventional controller PI
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roultiloops, with and without uncouplers, whose parameters are
fit for the method Biggest Log Modulus Tuning (BLT).

The indexes of behavior used in the comparison are the ·ITAE
(integral of lhe time for lhe absolute error), time of
establishment and maximal absolute deviatíon,

According to the outputs gotten in lhe indexes before signal it's
observed that for lhe process under study, lhe Neuro - Petri
controller introduces lhe better execution, followed by lhe.Petri
controller and lastIy lhe conventional controller PI.

Keywords: Neural Networks; Petri Nets; Artificial Intelligent
Systems.

1 INTRODUCCION
En los últimos tiempos, en la literatura especializada sobre
Control de Procesos, han aparecido varios trabajos
relacionados con Ia aplicación de Ias Redes Neuronales y con
las Redes de Petri a diferentes sistemas.
En este trabajo se disefía un regulador Petri, y se entrelazan
ambas técnicas por medio deI disefío de un regulador Neuro-
Petri para una torre de destilación de mezela binária.

En Ia Revista Cheroical Engineering Science [8], se reporta el
resultado deI trabajo realizado por los investigadores Wood y
Berry en una torre de destilación de mezela binaria a escala de
planta piloto. Dicha torre de destilación separa una mezeIa de
metanol y agua en dos productos relativamente puros . EI
esfuerzo de control es mantener las dos composiciones, Ia deI
tope y Ia deI fondo de la torre en el valor deseado, en presencia
de perturbaciones. EI modelo de la torre, determinado
experimentalmente por Wood y Berry es eI siguiente:
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2 DESARROLLO

Los parámetros de ajuste de los reguladores diagonales PI,
obtenidos para ambos lazos (en el trabajo antes mencionado),
por el método Biggest Log Modulus Tuning (BLT), resultaron
ser los siguientes:

En [6], Pardo y colaboradores utilizan una configuraci6n de
control multilazos, con controladores de acci6n PI,
persiguiendo como objetivo lograr eI control de las
composiciones deI producto deI tope o destilado (x,J y deI
producto deI fondo o residuo (xg), variando los fiujos de
retorno deI destilado a la torre (LR)y deI vapor de agua (Gç).

xci, xl>(moi %)

0.8

50 100 150
Cambio en F. Regulador PI
con deaacopladore•.

Fig la. Respuestas Transitorias.

Del anãlisís de la Fig.l puede observarse que el uso de los
desacopladores no influye favorablemente si · el cambio es.
producido en la carga (perturbaci6n) debido a la persistencia de
la interacci6n entre los lazos.

_

35

1 I -S'

15

1-1S.ge LR(5) 3.Be
, 215 +1 + 14.95+1 F(5)
-19.4e-35 5 4.ge-3.45
14.45+1 Gv( 13.25+1

12.Se-5
16.75+1

6.6e-7s
10.95+1

Cambio de 0.75 moI % en el valor deseado de Xd.
Cambio de 0.50 moI % en el valor deseado de Xb.
Cambio de 0.34 Ib/min en el fIujo deI alimentado F.

Las respuestas transitorias de las variables controladas,
obtenidas para un cambio en el fIujo deI alimentado (F), de
magnitud de 0.34 Ib/min cuando se usaron reguladores PI con
y sin desacopladores, se muestran en las Fig.I. y la,
respectivamente.

Se trabaj6 con el Símulink deI programa profesional MatLab,
construyéndose los diagramas de bloques deI sistema a lazo
cerrado para el caso en que se usan s610 reguladores diagonales
PI así como cuando se usan reguladores PI con
desacopladores. A partir de dicho diagrama de bloques se
efectuaron los siguientes análisis:

LazoXd-LR.

Kci = 0.376
Ti = 8.24 mino

LazoXb- Gv.

Kci= -0.075
Ti = 23.46 mino

Para el disefio de los reguladores Petri y Neuro - Petri, se
parti6 de considerar una estructura multilazos para el sistema
de control, es decir, un regulador para cada lazo principal de la
torre de destilación, o sea, el deI control deI destilado (xd) y el
deI controI deI residuo (xb),

2.1 Diseíio de un regulador Petri.
EI regulador Petri fue disefiado por media de una red de Petri
híbrida (interpretada- continua), la cual se muestra en la Fig. 2.

En esta red, los lugares PI - P8 corresponden a la Red de Petri
Interpretada y ellugar P9 a la Red de Petri Continua.

En la red de Petri Interpretada, las transiciones tienen asociadas
las siguientes condiciones o eventos (E):

El: Si el error < O.

E2: Si el error> O.

E3: Si el error < - 0.2.
xd.xblmol%l

0.8 E4: Si el error < O.

E5: Si el error = O.

E6: Si el error> O.

E7: Si el error> 0.2.

-0.2 . t (mIn)
O 50 100 150 200

Cambio en F. Regulador PI.

Fig 1. Respuestas Transitorias.
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P3

2.2 Dtsetio de un regulador Neuro - Petri.
EI disefío dei regulador Neuro - Petri es original, no se conoce
(por parte de los autores) de ningún trabajo precedente.

Para la parte neuronal dei regulador, en el entrenamientode la
red neuronal para ambos lazos, como topología de la misma se
utiliz6 una red feedforward con tres capas: 2 neuronas en la
capa de entrada. 30 neuronas en la capa oculta y 1 neurona en
la capa de salida. .

Como patrones a la red se le presentaron los errores dei sistema
y los errores retrasados en un paso. EI entrenamiento se realiz6
con el algoritmo Backpropagation (BP), con la función de
activaci6ntangente hiperbólica.

También se disefí é un bloque neuronal el cual permite la
medici6n de la perturbaci6n (en este caso, el flujo deI
alimentado F) y por tanto, realiza una compensaci6n de la
misma.

Fig 2. Red de Petri híbrida,

Los lugares en la Red de Petri Interpretada tienen .asociados
tareas o procedimientos (P) los cuales se ejecutarán mientras el
lugar estéhabilitado (marcado) y son los siguientes:

PI: Determina si el error es <=> que cero .
P2: Analiza la ocurrencia de E3 o E4.
P3: Conmutar hacia el valor de ganancia K para cuando el error
es<O.

P4: Permite la extracci õn de marcas de la Red de Petri
Continua.

P5: Sin procedimiento asociado.
P6: Analiza la ocurrencia de E6 o E7.
P7: Afiadir marcas a la Red de Petri Continua.
P8: Conmutar hacia el valor de ganancia K para cuando el error
es>O.

P9: Lugar que corresponde a la Red de Petri

Los parámetros de ajuste dei controlador Petri son la ganancia
K y el parámetro cantidad de disparos (qf) (quantity of firing)
el cual está asociado a la magnitud dei error.

·0.05

'--__--'- __---' ...Jt(mln)

O 40 60 00
Cambio en F. Regulador Neuro _ Petri.

Fig. 4 Respuestas Transitorías.

En las tablas que se muestran a continuaci6n aparecen
recogidos los resultados de los índices de comportamiento
ITAE (Integral dei Tiempo por el Error Absoluto), tiempo de
establecimiento (ts) (min) y desviaci6n máxima absoluta (dma)
(moi %) para los reguladores estudiados.

xd ,ab(mol%) Todos los valores de esos indicadores fueron obtenidos
considerando cada respuesta transitoria desde su inicio hasta
entrar en una zona de ± 0.05 mol % para cada variable
controlada. EI valor de ITAE que se muestra en las diferentes
tablas es el resultado de la suma dei ITAE para la variable xd y
para la variable xb (área total bajo la curva para ambas
variables). En dichas tablas:

RP: Regulador Petri

PI: Regulador PI.

RNP: Regulador Neuro - Petri.

'PI (d): Regulador PI con desacopladores.

20 40 60
Cambio en F. Regulador Petrl.

Fig. 3. Respuestas Transitorias.

0.1

O

0.4

0.3

0.2

-0.1
-0.2 '--__..........--'__--L-. __

o 00

Tabla # 1 Modelo original de la torre•
. Para un cambio en elflujo dei alimentado F de rnagnitud 0.34
lb/min .
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Indices. PI PI (d) RP RNP
ITAE 1511.90 2904.50 52.61 7.23
ts 138.50 166.20 19.18 13.13

dota (xd) 0.12 . 0.18 0.08 0.04
dma (xb) 0.64 0.73 0.52 0.08

Se variaron hasta un 50% (modelo modificado), los parámetros
dinámicos, es decir, las constantes de tiempo y los tiempos
muertos del modelo original de la torre , obteniéndose:

Tabla # 2 Modelo Modificado.
. Para un cambio en el tlujo deI alimentado F de magnitud 0.34
Ib/min.

ai obtenido con los reguladores PI con y sin
desacopladores.
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Del análisis comparativo de las diferentes estructuras de
control analizadas en la torre de destilaci6n se concluye que:

1. La estructura de control multilazos con regulador de acci6n
PI (sin desacopladores), con parâmetros ajustados según el
método BLT, demostr6 no ser satisfactoria ante los
diferentes cambias efectuados, por tanto no es
recomendable para el control de la torre de destilaci6n
analizada.

2. La estructura de control del regulador PI (con
desacopladores), con parámetros ajustados según el
método BLT result6 ser la peor estructura para cambios en
la carga (tlujo dei alimentado F) .

3. La estructura de control con regulador Petri present6
valores muy adecuados 'en los diferentes índices de
comportamiento estudiados.

4. Con la estructura con regulador Neuro- Petri se obtuvieron
los mejores resultados para cambios en el flujo dei
alimentado F, es por eso que esta estructura es la más
recomendable para el control de la torre de destilación.

5. En general, las estructuras de control basadas en redes de
Petri (regulador Petri y Neuro- Petri), mostraron valores
muy satisfactorios en cuanto a los índices de
comportamiento analizados.

6. Apesar que para un cambio en un 50% de los parámetros
dinámicos del modelo de la torre de destilaci6n, los índices
de comportarniento del regulador Neuro- Petri siguieron
siendo los menores, ai igual que había ocurrido con el
modelo original, sin embargo, dichos índices
experimentaron un mayor porciento de cambio en relaci6n
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UM SISTEMA INTELIGENTE APLICADO NA ESTIMAÇÃO DO
COMPORTAMENTO DINÂMICO DE AQüíFEROS SUBTERRÂNEOS

Ivan Nunes da Silva, Nílton José Saggioro, José Angelo Cagnon
Depto de Engenharia Elétrica - UNESPIFFJDEE

Av. Luiz Edmundo Carrijo Coube, S/N
CEP 17033-360 - Bauru - SP

Resumo: A água distribuída através de sistemas de
abastecimento público são oriundas de dois tipos de
mananciais: superficiais e/ou subterrâneos. Os sistemas
oriundos de mananciais subterrâneos normalmente apresentam
a configuração poço-reservatório-rede de distribuição,
privilegiando totalmente o consumo e, principalmente após um
certo período de operação, desconsideram as condições
estruturais do aqüífero. Estas condições geralmente podem ser
monitoradas . em função da variação do comportamento
dinâmico do aqüífero. Neste artigo, redes neurais artificiais são
utilizadas para estimar o nível do aqüífero em função da vazão
extraída, do tempo de operação e também do tempo de repouso
dos poços que compõem o aqüífero. Resultados de simulações
são apresentados para validar a abordagem proposta.

Palavras Chaves: Redes Neurais Artificiais, Controle de
Processos , Sistemas de Abastecimento, Identificação de
Sistemas. .

Abstract: The systems of water distribution from groundwater:
weUs can be monitored using the changes observed on its
dynamical behavior. In this paper, artificial neural networks are
used to estimate the depth of the dynamical water leveI of
groundwater weUs in relation to water flow, operation time and
rest time. Simulation results are presented to demonstrate the
validity of the proposed approach.

.Keywords: Artificial Neural Networks, Process Control,
System Identification, Groundwater Wells .

1 INTRODUÇÃO
Redes Neurais Artificiais (RNA) são sistemas dinâmicos que
exploram arquiteturas de processamento inerentemente
paralelas e adaptativas, e que são constituídas por vários
elementos processadores com elevada conectividade entre si.
Este trabalho está relacionado com o desenvolvimento e
implementação de redes neurais artificiais visando a
identificação do comportamento dinâmico de níveis de água de
poços profundos durante períodos de bombeamento e
repouso .

A dificuldade operacional que se apresenta é saber qual será o
nível dinâmico do aqüífero após um determinado período de

687

operação de uma bomba , ou mesmo saber qual é o seu nível
atual, sem a necessidade de medir-se manualmente através de
equipamentos específicos.

Os sistemas de abastecimento público oriundos de mananciais
subterrâneos, normalmente operam - na configuração poço-
reservatório-distribuição, ou seja, . um conjunto motor-
bombeador do tipo submersível com acionamento elétrico é
instalado a uma certa profundidade no interior do aqüífero e
bombeia água para um reservatório pr óximo, posicionado no
ponto mais elevado do setor a ser abastecido, e por gravidade a
água é distribuída à população.

Devido ao crescimento populacional natural dos municípios,
exige-se um aumento correspondente na produção e na oferta
de água tratada. Para suprir esta demanda crescente, nos
últimos anos na maioria das cidades brasileiras, ocorreu um
elevado incremento na extração de água dos aqüíferos.

Considerando-se que o limite geográfico dos municípios
manteve-se inalterado, aumentando-se apenas sua densidade
demográfica , o aumento da produção de água se deu de duas
maneiras: i-) aumentando-se o volume diário extraído em um
determinado poço, quer através do aumento da vazão horária
(obtido através da substituição do conjunto motor-bombeador
submersível), quer através do aumento do período diário
(número de horas) de operação do conjunto motor-bombeador
original; ii-) perfurando-se novos poços intercalados aos já
existentes .

As duas soluções acima significam um aumento no volume de
água extraído do aqüífero que, como conseqüência, implica em
um rebaixamento em seu nível e numa redução na vazão
específica máxima dos poços.

Diante destes fatos, toma-se necessário identificar como varia
o nível do aqüffero ao longo do tempo de operação do poço,
tendo por objetivo evitar-se que o mesmo entre em colapso, ou
seja, que seja retirado mais água do que o poço está sendo
capaz produzir.

A capacidade de Redes Neurais Artificiais em mapear sistemas
complexos, sem se ter a necessidade de conhecer eventuais
modelos matemáticos que descrevem o seu comportamento,
têm as tornado uma ferramenta atrativa que pode ser aplicada



MODELOS MATEMÁTICOS APLICADOS
AO PROCESSO DE EXTRAÇÃO DE
ÁGUA

3

Um dos modelos mais utilizados para representar o
comportamento dinâmico de aqüíferos confinados é o modelo
de Theis (Driscoll, 1986; Sugahara , 1996).
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em processos relacionados ao comportamento dinâmico de modelo computacional que simule o comportamento dinâmico
aqüíferos subterrâneos. do aqüífero, ou seja, expresse como varia o nível do aqüífero

(em um determinado poço) em função da vazão extraída, do
tempo de operação da bomba e do tempo de repouso deste
poço.

A organização deste artigo está como segue. A Seção 2 aborda
os aspectos característicos relativos ao sistema de extração de
água dos aqüíferos. A Seção 3 apresenta a modelagem
matemática normalmente envolvida no processo de extração de
água de aqüíferos. A Seção 4 descreve o mapeamento do
problema de identificação do comportamento dinâmico do
aqüífero através de redes neurais artificiais. Resultados de
simulações e avaliações dos resultados são fornecidos na Seção
5. Finalmente, as conclusões e os pontos chaves deste artigo .
são apresentados na Seção 6.

O modelo proposto por Theis é o modelo mais simples de
aqüífero , o qual fornece solução para fluxo não permanente.
Adota-se neste modelo as hipóteses de aqüífero confinado,
homogêneo, isotrõpico, de espessura constante, não limitado
horizontalmente, com poço penetrando toda sua espessura e
produzindo uma vazão constante.

onde:
IV é o parâmetro de Laplace.
S é o coeficiente de armazenamento.

Então, a solução para o rebaixamento no espaço de Laplace . é
dada por:

-( ) -!L Ko(rd(S IT).w) (8)s r,w = 27ff . w

(1)

(9)

(2)
(3)

(4)

(10)
ce

s=-!Lfe-Y dy=-ª-W(u)
41ff y 47ff

u

Este modelo proposto por Theis pode ser representado pelo
seguinte sistema de equações :

a2s +1. as = s.. as
ar2 r ar T ar
s(r,O) =o
s(oo,t) = o
lim[r(as)]=_-ª-

ar 27ff

onde:
s é o rebaixamento do aqüífero.
Q é a vazão extraída do poço.
T é o coeficiente de transmissividade.
r é a distância horizontal do poço ao ponto de observação.

Aplicando a transformação de Laplace nas equações acima,
tem-se:

d2s- 1 ds- S ---+-·_=_·ws (5)
dr2 rdr T

s-(r,w) = AKo.(r..J(S IT) .w) (6)

lim[r(ds)] = (7)
dr 27ffw

cuja expressão no espaço real é:

ho - h(r,t) = s(r,t) = !la- .c 1[

A solução apresentada por Theis é definida por:

onde:

Entretanto, a curva de rebaixamento determinada a partir do
teste de vazão é representativa do poço apenas naquele
momento, sofrendo enormes variações ao longo dos anos. Estas
variações são devidas a uma série de fatores, dentre eles
destacam-se : i-) alteração na capacidade de recarga do
aqüífero; ii-) interferência de poços vizinhos Perfurados
posteriormente ou com alterações em sua condição de
exploração; iii-) alteração do nível estático do aqüífero quando
do início da operação da bomba; iv-) ciclo de operação da ,
bomba; e v-) tempo de repouso do poço.

Um aqüífero subterrâneo pode ser definido como uma unidade
geológica saturada, permeável, capaz de transmitir
economicamente quantidades significativas de água para
poços. Os aqüíferos mais comuns são areia não consolidada e
cascalho. Rochas sedimentares permeáveis como arenito e
calcário, rochas vulcânicas e cristalinas fraturadas também
podem ser classificadas como aqüíferos .

Ap6s a perfuração de poços profundos, quando estes são
executados com equipamentos modernos e de acordo com as
normas técnicas atuais, é realizado o chamado "teste de vazão"
do poço (Domenico, 1972). Este teste consiste em se extrair
continuamente uma 'vazão conhecida e de crescimento
escalonado ao longo do tempo, medindo-se periodicamente seu
nível dinâmico, sendo que no instante inicial do teste o nível
medido é considerado como sendo o nível estático. Com os
resultados obtidos deste teste, determina-se o ponto máximo de
trabalho deste poço, ou seja, qual deverá ser a vazão máxima
extraída e qual será seu nível dinâmico para esta situação. Uma
outra característica determinada é a "curva de rebaixamento"
do poço, a qual representa o rebaixamento do nível dinâmico
em função da vazão de trabalho do poço (Domenico, 1972).
Esta curva normalmente é de segundo grau e oferece pequeno
grau de precisão .

2 O SISTEMA DE EXTRAÇÃO DE ÁGUA
DOS AaüíFEROS SUBTERRÂNEOS

Na realidade, toma-se muito difícil se conhecer com precisão a
influência dos diversos fatores citados acima no
comportamento de um determinado poço e, mesmo que uma
vez definidos estes fatores de influência, é muito difícil mantê-
los atualizados , visto que são variantes no tempo. Assim,
desenvolve-se neste artigo um modelo que, uma vez
alimentado com informações do teste inicial de vazão e
atualizadas em períodos relativamente longos, seja capaz de
responder a todas as situações intermediárias reais c/ou
simuladas de operação e recuperação deste poço.

Mais especificamente, propõe-se neste trabalho o
desenvolvimento, utilizando-se redes neurais artificiais, de um
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Quando se deseja saber o nível do aqüífero no interior de um
poço em um determinado instante, ou fazer-se uma previsão de
qual será o nível no poço após um determinado tempo de
operação e uma dada vazão, adquire essenc ial importância o
conhecimento do ciclo de operação do poço, ou seja, o tempo
de operação e repouso anteriores e atual (ou a ser previsto) e as
vazões de exploração anterior e atual (ou a ser prevista).
Assim, o modelo matemático que se propuser a representar o
aqüífero deverá ser capaz de fornecer todas estas respostas.

Também deve ser considerado que os aqüíferos de urna
determinada região apresentam uma contínua variação em sua
condição de exploração, variações estas que são motivadas
pelas próprias empresas oficiais (empresas municipais - DAEs ,
SAEs, etc ou estaduais, SABESP, CEDAE, etc) que exploram
os aqüíferos, através da perfuração de novos poços ou então da
variação da condição de exploração de um determinado poço ,
ou ainda motivadas por terceiros que perfuram novos poços,
muitas vezes sem conhecimento das empresas oficiais.
Certamente estas variações provocarão alterações nos modelos
elaborados , exigindo sua adequ ação à nova realidade. Por sua
vez, as alterações poderão ocorrer a qualquer momento,
exigindo adequação imediata do modelo, sob pena de perda de
precisão do mesmo.

Sabe-se também que o nível do aqüífero no interior de um
determinado poço varia em função da vazão de exploração, do
tempo que o equipamento bombeador está ligado, do nível do
aqüífero no instante do ligamento do bombeador e,
logicamente, das características do aqüífero explorado. Além
desses fatos, um outro poço existente nas proximidades do
poço em análise e explorando o mesmo aqüífero, poderá causar
interferência neste, ocasionando um rebaixamento adicional do
'nível do aqüífero. Esta variação no nível do aqüífero provoca
uma variação na vazão do poço, pois normalmente ocorre um
rebaixamento neste nível e consequentemente um aumento na
altura manométrica percebida pelo equipamento bombeador,
reduzindo assim sua vazão. Outro fato que provoca mudanças
na vazão de exploração é o desgaste dos próprios equipamentos
bombeadores.

Z'Camada
Neural
Escondida

I' Camada
Neural
Escondida

4 MODELO COMPUTACIONAL
UTILIZANDO REDES NEURAIS
ARTIFICIAIS

.Considerando-se que é difícil conhecer com precisao a
influência dos diversos fatores citados acima no
comportamento de um determinado poço e; mesmo que uma
vez definidos estes fatores de influência, é muito difícil mantê-
los atualizados, uma vez que são variantes no tempo, então
propõe-se desenvolver um modelo que, uma vez alimentado
com informações do teste inicial de vazão e atualizadas em
períodos relativamente longos, seja capaz de responder a todas
as situações intermediárias reais e/ou simuladas de operação e
recuperação deste poço.

Baseado nestas questões, desenvolve-se um sistema inteligente,
utilizando redes neurais artificiais, que simule o
comportamento dinâmico do aqüífero, ou seja, expresse como
varia o nível do aqüífero em um determinado poço , em função
da vazão extraída, do tempo de operação da bomba e do tempo
de repouso deste poço . Observa-se que o' problema apresentado
é representado por um mapeamento não-linear, cuja
determinação de valores reais ou simulados deverá ser feita em
função de valores experimentais, fornecidos à rede para
treinamento. Considera-se também que há necessidade de
referenciar valores intermediários aos de treinamento, por
exemplo, o nível estático obtido após o repouso do poço deverá
ser considerado como sendo o nível inicial do novo ciclo de
bombeamento.

Assim, entende-se que seja possível representar o
comportamento de aqüíferos utilizando-se de modelos
matemáticos e um complexo sistema computacional.
Entretanto, a modelagem do aqüífero desta maneira deverá ser
um trabalho árduo, que exigirá conhecimentos específicos e
que, provavelmente, deverá ser executado por pessoas
especializadas, pois a sua atualização deverá ser frequente, sob
pena de perda de precisão do modelo .

As redes neurais utilizadas no desenvolvimento desta
abordagem são todas do tipo perceptron multicamadas
(Haykin, 1994; Kosko, 1992).

Figura 1 - Rede Perceptron Multicamadas
Uma rede perceptron típica, com m entradas e p saídas, é
ilustrada na Figura 1, onde cada círculo representa um neurônio
artificial. A ' arquitetura "feedforward" da rede perceptron
multicamadas implica que o fluxo de informações é executado
em um única direção, não possuindo retroalirnentação entre os
neurônios. A camada inicial, onde as informações são
introduzidas na rede, é denominada camada de entrada;
enquanto a última camada, responsável pela resposta da rede, é
denominada camada de saída . Todas as outras camadas

(11)

(12)

rZs
u= 4Tt

Então, a partir da equação (10) , obtém-se:

W(u) = 2 *c{ /T).W)]

onde:
ri é operador inverso de Laplace.
Koé a condutividade hidráulica.
Analisando-se o equacionamento proposto no modelo de The is,
observa-se facilmente que para o modelamento de um aqüífero
específico exige-se um profundo conhecimento deste aqüífero,
o qual é mapeado a partir de algumas hipóteses, a saber:
aqüífero confinado, homogêneo, isotrópico, de espessura
constante, não limitado horizontalmente, com poço penetrando
toda sua espessura e produzindo urna vazão constante. Além
destes fatos, considera-se que outros parâmetros do aqüífero
em exploração também são conhecidos, tais como: coeficiente
de transrnissividade, coeficiente de armazenamento e
condutividade hidráulica. Portanto, os modelos matemáticos
exigem o conhecimento de conceitos e técnicas de
hidrogeologia.
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intermediárias são chamadas de camadas escondidas ou vetores do conjunto de treinamento foi da ordem de 300
ocultas. vetores.

Xl

X2 Y

,./
b

A segunda rede (RNA-2) é responsável pela análise do
rebaixamento do aqüífero durante o processo de extração.
Aplicando-se o nível do aqüífero no instante do ligamento da
bomba (obtido pela rede RNA-l), a vazão de exploração
desejada (vazão de exploração) e o tempo que a bomba
permanecerá ligada (tempo de funcíonamento), a rede estimará
o nível do aqüífero (nível dínâmíco) após um determinado
tempo de operação . A arquitetura da RNA-2 é constituída por
uma rede perceptron com duas camadas escondidas. Cada
camada escondida da rede é formada por dez neurônios, sendo
que a quantidade de vetores de treinamento foi da ordem de
600.

Figura 2 - O Neurônio

Cada neurônio da rede pode ser modelado como mostrado na
Figura 2. A equação que descreve o comportamento deste
neurônio é dada por:

A primeira rede (RNA-l) determina o nível do aqüífero após
um determinado período de repouso, ou seja, aplicando-se o
nível do aqüífero (nível atual) no instante do desligamento da
bomba e o tempo que a bomba permanecerá desligada (tempo
de paralisaç ãoi, a rede estimará o nível do aqüífero (nível de
operação) no instante que a bomba será ligada novamente. A
RNA-l é constituída por uma rede perceptron com somente
uma camada escondida. O número de neurônios usados na
camada escondid a foi no total de IO, sendo que a quantidade de

Nível Tempo de Nível de Nível de ErroAtual Paralisação Operação Operação Relativometros) (horas) (RNA-l) (Real)
115,55 4 103,59 104,03 0,43 %
125,86 9 104,08 104,03 0,05 %
141,26 9 105,69 104,03 1,58 %
137,41 8 102,95 104,03 1,05 %

Vazãode Tempo de Nível Nível ErroOperação Funcionamento Dinâmico Dinâmico
(m3th) (horas) (RNA-2) (Real) Relativo

145 14 115,50 115,55 0,04%
160 2 116,10 116,14 0,03%
170 6 118,20 117,59 0,52%
220 21 141,30 141,26 0,03%

5 RESULTADOS DE SIMULAÇÃO

A Tabela I apresenta os resultados de simulação obtidos pela
rede RNA- I para um determinado poço. O nível de operação
estimado pela rede em função do nível atual do aqüífero e do
tempo de paralisação da exploração foi comparado com os
valores verdadeiros (reais).

Tabela 1-Valores Estimados Pela RNA-l

Após os processos de treinamento das redes, as mesmas foram
utilizadas para a estimação do nível dinâmico de aqüíferos. Os
resulladosde simulação obtidos pelas redes são apresentados
naT abela 1 e na Tabela 2.

Tabela 2 - Valores Estimados Pela RNA-2

Os resultados de simulação obtidos pela RNA-2 são fornecidos
na Tabeia 2. O nível dinâmico estimado pela rede é computado
em função do nível de operação (obtido pela RNA-l), da vazão
de exploração e do tempo de funcionamento da rede. A
comparação destes resultados com os valores verdadeiros
(reais) são também apresentados na Tabela 2.

A partir da análise dos resultados mostrados na Tabela 1 e
Tabela 2, verifica-se que o erro relativo entre os valores
obtidos pela rede e os valores reais são bastante pequenos. Para
a RNA-l, o maior erro relativo foi da ordem de 1,58%, e para a
RNA-2 este valor é de 0,52%.

6 CONCLUSÃO
Neste artigo, a estimação do nível dinâmico deaqÜíferos é
efetuada através de duas redes neurais do tipo perceptron
multicamadas. Os resultados de simulação confirmam que a
abordagem proposta pode ser utilizada eficientemente nestes

(13)

Nível
din âmico

Nível de
operação

RNA-l
(MLP)

Nível
atual

n
y =g(L,. WjXj +b)

j=1

Tempo de
paralisação

Vazão de __-+tRNA-2
exploração (MLP)
Tempo de

funcíonamento

Figura 3 - Arquitetura do Sistema
A o arquitetura do sistema desenvolvido para a estimação do
nível dinâmico de aqüíferos consiste de duas redesperceptron
multicamadas (Multi Layer Perceptron) conforme ilustrado na
Figura 3.

onde:
n é o número de entradas do neurônio.
Wj é o peso associado com a í-ésima entrada .
b é o limiar associado ao.neurônio.
X j é a í-ésima entrada do neurônio.
g(.) é a função de ativação do neurônio.
y é a saída do neurônio.

o O processo de treinamento das redes, o qual é responsável pelo
ajuste dos pesos , foi feito util izando o algoritmo de
aprendizagem "backpropagation". Uma análise detalhada deste
algoritmo pode ser encontrado em Haykin (1994) .
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tipos de problemas. Pode-se por exemplo, através do modelo
proposto, estabelecer critérios operacionais para o poço em
análise, simulando-se várias situações e escolhendo-se a mais
viável.

As principais vantagens em utilizar a abordagem desenvolvida
são: i-) Rapidez: a estimação dos valores dos níveis dinâmicos
são obtidos quase instantaneamente, possibilitando aplicações
em tempo real ; ii-) Economia e Simplicidade: diminuição dos
custos operacionais, tais como redução de pessoal e
equipamentos de medição; iii-) Confiabilidade: .os valores
obtidos pela rede fornecem valores bem próximos dos valores
reais.

Deve-se ressaltar que o modelo proposto utiliza dados de
campo para o treinamento das redes e a faixa de valores usada
para este treinamento poderá sofrer uma variação ao longo dos
anos. Assim, sugere-se que pelo menos a cada cinco anos estes
valores sejam verificados em campo e caso haja variação, as
redes propostas deverão ser novamente treinadas.
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UMA APLICAÇÃO DE REDES NEURAIS ARTIFICIAIS EM PROJETOS DE
ATERRAMENTO ELÉTRICO
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Depto de EngenhariaElétrica - UNESPIFElDEE
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Resumo: Sistemas baseados em redes neurais artificiais
fornecem altas taxas de computação devido ao uso em larga
escala de elementos processadores simples. Neste artigo. um
sistema baseado em redes neurais artificiais e em técnicas de
otimização é utilizado para contornar problemas normalmente
encontrados nas diferentes etapas de um projeto de aterramento
elétrico. Mais especificamente, o sistema desenvolvido utiliza
redes neurais do tipo perceptron que auxiliam no processo de
estratificação do solo em camadas horizontais de diferentes
valores de resistividade. Resultados de simulação são
,apresentados para justificar a validade da abordagemproposta.

Palavras Chaves: Redes Neurais Artificiais, Sistemas
Inteligentes, Sistemas de Aterramento Elétrico.

Abstract: Systems based on artificial neural networks have
high computational rates due to the use of a number of simple
processing elements and lhe high degree of connectivity
betwecn these elements. In this papel', a neural approach is
developed to aid in designs of electrical grounding. More
specifically, artificial neural networks are used for mapping of
lhe ground in horizontal layers. Simulation results are
presented to demonstrate lhe validity of lhe proposed
approach .

Keywords: Artificial Neural Networks, Intelligent Systems,
Electrical Grounding Systems.

1 INTRODUÇÃO
o objetivo principal de um sistema de aterramento elétrico é
proporcionar segurança para os seres humanos como também
zelar pela integridade dos 'equipamentos protegidos por tal
sistema.

Tendo especificado o local para a instalação do sistema de
aterramento .dar-se-a início ao projeto do mesmo através da
obtenção das medidas de resistividade (P) do solo para
diferentes espaçamentos (a) entre as hastes. Os métodos de
medição são obtidos a partir dos resultados advindos da
análise das equações de Maxwell do eletromagnetismo. as
quais são aplicadas ao solo (Kindermann e Campagnolo,
1992).
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Na curva da resistividade em função da profundidade,
levantada pelas medições realizadas em campo, está
fundamentada toda a metodologia utilizada nos métodos de
estratificação do solo, a qual permite então a elaboração do
projeto de aterramento.

Entre os métodos de estratificação do solo que empregam em
seus cálculos a curva da resistividade em função da
profundidade pode-se citar:

• Método de Estratificação em Duas Camadas.
• M étodo de Pirson.
• Método Gráfico.
Neste artigo. utiliza-se o método de Pirson corno base para o
desenvolvimento do trabalho. Este método tem sido escolhido
visto que o mesmo representa uma extensão do conhecido
método de duas camadas.

A organização deste artigo está como segue. Na Seção 2, o
processo de estratificação do solo é formulado em sua forma
convencional. Na Seção 3, introduz-se o método de Pirson que
é utilizado como base para o desenvolvimento deste trabalho.
Na Seção 4, a abordagem neural desenvolvida para auxiliar nas
fases dos projeto de aterramento elétrico é descrita. Resultados
de simulação são apresentados na Seção 5 a fim de validar a
abordagem proposta. Finalmente. na Seção 6, as conclusões e
os pontos chaves deste artigo são apresentadas.

2 PROCESSO DE ESTRATIFICAÇÃO DO
SOLO

Considerando as características que 'normalmente apresentam
os solos, em virtude de sua própria formação geológica ao
longo dos anos, a modelagem em camadas estratificadas, isto é,
em camadas horizontais, tem produzido resultados expressivos
que são comprovados na prática.

A modelagem matemática do solo em duas camadas
horizontais geralmente é feita aplicando-se ao .mesmo os
fundamentos e teorias do eletromagnetismo. Com o auxílio das
medições efetuadas pelo Método de Wenner (Leite e Pereira
Filho, 1995), permite-se que seja encontrado a resistividade 'do
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1

onde Pzrepresenta a resistividade da segunda camada.

.,

1.% 1 .4 1 .6 1.' l!
a

(a) Curva Para KVariando Negativamente

p(al) .•

PI

..

Com base na família de curvas teóricas das Figuras 2(a) e 2(b),
é possível estabelecer um método que faz o 'casamento da curva
(p x a) , medida por Wenner, com uma determinada curva
característica. Esta curva particular é caracterizada pelos
valores de Pio K e h que definem o processo de estratificação
do solo (Kindermann and Campagnolo, 1992).

Para se estratificar um solo em duas camadas, primeiro é
necessário traçar em um gráfico a curva (p x a) obtidapelo
método de Wenner. Nesta curva não existirá o valor da
resistividade superficial, ou seja , o valor da resistividade 'do
solo (Pl) quando h/a for zero é desconhecido. Logo, este valor
deve ser estimado segundo algum método numérico
extrapolativo. Desta maneira é recomendado que se façam
várias medidas pelo método de Wenner para pequenas
distâncias. Isto se justifica porque a penetração de correntes se
dá predominantemente na primeira camada.

1.2 1. ... 1.' 1 • • h.
a

(b) Curva Para K Variando Positivamente

Figura 2 - Curvas (p xa) Descendente e Ascendente

Observando o comportamento da curva (p x a) determina-se o
sinal de K, de forma que:

• Se a curva for descendente, o sinal de K é negativo;
• Se a curva for ascendente, o sinal de K é positivo.
Em seguida, escolhe-se arbitrariamente um valor de
espaçamento a lo pertencente ao conjunto de medições, e
calcula-se então p(al)/Pl ou PI/P(al)' A partir das curvas
teóricas correspondentes, mostradas na Figura 2, obtém-se os
valores correspondentes de K e h/a. Com estes valores, gera-se
uma tabela com valores de K e de h/a (multiplicado pelo valor
de ai escolhido anteriormente) que servirá para se plotar

(3)

Primeira
Camada

Segunda
Camada

A
/////////////////////. . .. . . ... ........ . . . .

oc

onde: Vp é o potencial de um ponto p qualquer da primeira
camada em relação ao infinito; p, é a resistividade da primeira
camada; h é a profundidade relativa à primeira camada; r é a
distância do ponto p à fonte de corrente A; e K é o coeficiente
de reflexão definido por:

P2 _)
K == P2 - Pt ==..f!L.-

P2+PI P2 +1
PI

A partir da análise da equação (3) verifica-se que a variação do
coeficiente de reflexão é limitada no intervalo 1].

Aplicando-se esta formulação à configuração . de Wenner
obtém-se que a resistividade relativa à resistividade superficial
para um espaçamento a pode ser expressa por:

p(a) = 1+4i [ K
n

K
n

] (4)

Pl 11=1 J J

Figura 1 - Esquema de um solo de duas camadas

No método de Wenner, uma corrente elétrica I fluindo através
do ponto A, num solo de duas camadas conforme
esquematizado na Figura 1, gera potenciais na primeira camada
que deve satisfazer a seguinte equação:

V2V==O (1)

A partir do desenvolvimento da equação (1), para qualquer
ponto p pertencente à primeira camada do solo e distanciandor
da fonte de corrente A, possui um potencial Vp definido por :

V K
n

] (2)
p 21rr 2

n=1Vr + (2nh)

solo da primeira e da segunda camada, bem como suas
respectivas profundidades.

Como a variação do coeficiente de reflexão K é pequena, e está
limitada entre [-1 , 1], pode-se então traçar uma família de
curvas de p(a)/PI 'em função de h/a para uma série de valores
de K negativos e positivos, cobrindo assim toda a sua faixa de
variação. As curvas traçadas para K variando na faixa negativa
estão representadas na Figura 2(a) e as curvas traçadas para K
variando na faixa positiva estão na Figura 2(b).
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um gráfico (K x h). Outro valor de a é escolhido e o mesmo
procedimento é repetido até a plotagem de outro gráfico
(K x h), o qual deve ser feito no mesmo gráfico (K x h)
utilizado para ai.

A interseção das duas curvas de (K x h) num dado ponto
resultará nos valores reais de K e h, ; consequentemente,
através de equação (3), o valor de P2é obtido.

3 'MÉTODO DE PIRSON
O método de Pirson pode ser visto como sendo uma extensão
do método de duas camadas. Ao se dividir a curva (p x a) em
trechos ascendentes e descendentes fica evidenciado que o solo
de duas camadas pode ser analisado como seqüência de
curvas de solo equivalente ao de duas camadas.

Considerando o primeiro trecho como um solo de duas
camadas,' obtém-se os valores de Ph P2 e h-, Ao analisai o
segundo trecho, deve-se primeiramente determinar uma
resistividade equivalente, vista pela terceira camada. Assim,
procura-se obter a resistividade P3e a profundidade da camada
equivalente. Esta metodologia é ,seguida para a determinação
da resistividade de outras camadas.

No método de Pirson, o procedimento para estratificação é
semelhante ao de duas camadas, de forma que primeiramente é
necessário traçar em um gráfico a curva (p x a) obtida pelo
método de Wenner. Novamente, nesta curva não existirá o
valor da resistividade superficial, ' ou seja, o ' valor da
resistividade do solo quando h/a for zero.

Em seguida, a curva (p x a) é dividida em trechos ascendentes
e descendentes. Estes trechos são identificados a partir dos
pontos de inflexão, ou seja, onde a concavidade da,curva altera
de sinal. Os pontos de inflexão podem ser obtidos através da
seguinte equação:

d 2 p-=0 (5)
da 2

Os valores de Ph P2 e h[ são obtidos da mesma forma corno
apresentado no método de duas camadas. '

Considerando o segundo trecho da curva (p x a), deve-se
calcular a resistividade equivalente vista pela terceira camada,
assim estima-se a profundidade da segunda camada h2 pelo
método de Lancaster-Jones (Kindermann and Campagnolo,
1992), isto é:

A A 2

onde:
di=h, é a espessura da primeira camada.
J2 é a espessura estimada da segunda camada.
h2 é a profundidade estimada da segunda camada.
a, é o espaçamento relativo ao ponto de transição do segundo

' 2trecho,'o qual é obtido quando = O'
da2

Por conseguinte, calcula-se a resistividade média equivalente
estimada vista pela terceira camada, utilizando a fórmula
de Hununel (Kindermann and Campagnolo, 1992), que é a
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média harmônica ponderada da primeira e segunda camada, ou
seja:

(7)

Para o segundo trecho da curva, repete-se todo o processo de
duas camadas visto na seção anterior, considerando p! como a
resistividade da primeira camada. Assim obtém-se os novos
valores estimados de 133 e h2 •

O processo é repetido para os demais trechos da curva e a
estratificação pelo método de Pirson é então concluída.

4 A ABORDAGEM NEURAL
Neste artigo, uma abordagem neural é desenvolvida com a
finalidade de que na estratificação de solos, seja em duas ou
mais camadas, os processos de estimação/aproximação sejam
efetuados com mais eficiência.

A necessidade da redução das etapas de aproximação está no
fato de minimizar as imperfeições acarretadas em função das
interpretações experimentais envolvidas ao processo. Esses
tipos de procedimentos que estão presentes no projeto de um
aterramento elétrico geralmente não seguem uma metodologia
explícita para a sua estimação, mas sim depende muito da
intuição e da experiência de quem o executa. Desta forma,
algumas etapas da estratificação tornam-se empíricos e os
resultados obtidos por qualquer um dos métodos apresentados
dependerá não apenas da eficiência do mesmo, mas também,
de quem os interpreta.

Etapas como o da extrapolação da curva (p x a) a fim de se
obter o valor da resistividade da primeira camada são
freqüentemente simplificadas através da extensão da curva até
a interseção com o eixo das ordenadas. Outro processo de
aproximação existente é o lISÇ> de curvas padrão, o que
implica, novamente, em leituras de valores diretamente nos
gráficos.

Para contornar estas imperfeições, propõe-se uma nova
metodologia ao assunto onde são desenvolvidas redes neurais
capazes de estimar os valores que anteriormente eram obtidos
através de aproximações.

A abordagem aqui proposta para o processo de estratificação
do solo para aterramento elétrico é composta por quatro fases
principais.Estas fases são definidas como segue:

Fase (1): Obtenção das medidas de resistividade em função do
espaçamento.

Fase (lI): Estimação do valor da resistividade da primeira
camada através da RNA-l.

Fase (Ill): Identificação dos pontos de inflexão através da
aplicação de um método numérico.

Fase (IV): Estimação dos valores das profundidades h/a
através da RNA-2.

Na Fase (I), as medidas de resistividade (p) em função do
espaçamento (a) são obtidas em campo através do método de
Wenner.
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Na Fase (III), a identificação dos pontos de inflexão que
definem os trechos ascendentes e descendentes da curvas foram
obtidos automaticamente através da aplicação do método de
Newton (Bazaraa e Shetty, 1979) utilizado para identificar
zeros de funções.

Figura 3 - Arquitetura da RNA-l

Na Fase (Il), o valor da resistividade (Pt) é obtida através de
uma rede neural do tipo perceptron com atraso de tempo
(Time-Delay Neural Network - TDNN) (Haykin, 1994)
conforme ilustrada na Figura 3. Baseado nos valores de
resistiv idade obtidas inicialmente na Fase (1), determina-se
outros valores intermediários que são utilizados como vetores
de entrada para o treinamento da TDNN. Após .o processo de
treinamento, a rede é capaz de estimar o valor da resistividade
(Pt) que implica numa estimação de um passo a frente. A
ordem de predição (P) adotada nas simulações foi p =5.

T b I 1 D d d M d' -a ea - a os e e tcao
Espaçamento Resistividade

a(m) o<n.m)
1 11.938
2 15.770
4 . 17.341
8 11.058
16 5.026
32 3.820

A Figura 5 ilustra o gráfico da resistividade (p) em função do
espaçamento (a).

Obtenção da Curva (o x a) Fase I

Através do método de Wenner é obtido , em campo, um
conjunto de medidas de espaçamento e resistividade do solo ,
apresentados na Tabela 1.

RNA-I
(TDNN)

K

5 .RESULTADOS DE SIMULAÇÃO
Para elucidar a abordagem proposta, descreve-se a seguir os
resultados obtidos com a aplicação das quatro fases definidas
na seção anterior.

Figura 4 - Arquitetura da RNA-2

Na Fase (IV), a estimação dos valores das profund idades h/a
são obtidas através de .uma rede perceptron multicamadas
(Haykin, 1994; Kosko, 1992) com uma camada escondida
(Figura 4). As variáveis de entrada utilizadas no treinamento da
r ede foram o coeficiente de reflexão K e o valor de p(.at)/Pt ou
p/p(a.). O número de neurônios usados na camada escondida
foi no total de 10, sendo que a quantidade de vetores do
conjunto de treinamento foi da ordem de 1000 vetores.

Após a execução destas quatro fases , o processo de
estratificação do solo em aterramento elétrico pode ser
concluído com a aplicação das equações definidas na Seção 3.

35302515 a 20.105
0.2L---'---"'---'----'-----'----'-----l
o

Figura 5 - Gráfico da Resistividade (p) em Função do
Espaçamento (a)

Estimacão do Valor de 01 - Fase 11

Através da RNA-l, estima-se o valor da resistividade (p.) da
primeira camada. Este valor é obtido através do cálculo da
resistividade no ponto de espaçamento {a = O} . Após o
treinamento da TDNN, o valor de Pl obtido através da
estimação de um passo a frente é dado por P.=8.575 n.m.

Identificação dos Pontos de Inflexão - Fase III

Procedendo com o método numérico utilizado para a
identificação dos pontos de inflexão, obteve-se um único ponto
de i nflexão na curva da Figura 5, cujo valor é dado
por a,= 8,0174 m.

Estimação dos Valores de h/a - Fase IV

Através da RNA-2, obteve-se os valores mostrados na Tabela 2
tendo levado em consideração os valores de aI e seus
respectivos valores de resistividade.

h/a
RNA-2
(TDNN)

. ,Pt/P(al)
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a)d t h df da e a - ores es una os seaun o rec o a curv
AIa3=8m; P{a3)/ pz =0,5997 a4=16m; p(a4)/pz =0,2726

K 1L.(m) hem) K ..!l..(m) hem)a3 a4
-0,1 - - -0,1 - -
-0,2 - - -0,2 - -
-0,3 0,2701 2,1611 -0,3 - -
-0,4 0,4472 3,5778 -0,4 - -
-0,5 0,5543 4,4342 -0,5 - -
-0,6 0,6413 5,1306 -0,6 0,1871 2,9935
-0,7 0,7114 5,6908 -0,7 0,3432 5,4907
-0,8 0,7694 6,1551 -0,8 0,4232 6,7714
-0,9 0,8234 6,5873 -0,9 0,4862 7,7799
-1,0 0,8754 7,0035 -1,0 0,5383 8,6123

T b I 3 Vaia)t h dti d ( .e a • a ores es ma os tprrmerro rec o acurv
a l=lm; 01/0(0,)=0,7183 02=2m; 01/0(a2)=O,5475

K A(m) hem) K 1L.(m) hem)ai az
0,1 - - 0,1 - -
0,2 0,2161 0,2161 0,2 - -
0,3 0,4502 0,4502 0,3 0,1101 0,2201
0,4 0,5943 0,5943 0,4 0,2671 0,5343
0,5 0,7074 0,7074 0,5 0,3942 0,7884
0,6 0,8074 0,8074 0,6 0,4922 0;9845
0,7 0,8894 0,8894 0,7 0,5703 1,1406
0,8 0,9765 0,9705 0,8 0,6443 1,2886
0,9 1,0465 1,0465 0,9 0,7174 1,4347
1,0 1,1246 1,1246 1,0 0,7834 · 1,5668

Tab I 2 V I

Efetuando os traçados das curvas K x h (Figura 6) e aplicando-
se um método interpolativo, as mesmas se interceptam no
ponto:

hl = di = 0,6266 m; K = 0.4439

A interceptação das curvas é mostrado na Figura 7, cujos
valores são dados por:

h2= 6,0041 m; K = -0,7439

-0.5 O k 0.5

20

O

-20

-40
h

-60

-8ó

-100

-120
-1 -0.5 O k 0.5

Portanto, a solução obtida, segundo a abordagem proposta
neste artigo, foi um solo estratificado em três camadas, como
ilustrado na Figura 8. .

Superfície
do Solo

PI=8.575Q.m

P2=22.265 Q.m

2.708 Q,m

Primeira
Camada

Segunda
Camada

Figura 7 - Curvas h x K (Segundo Trecho da Curva)

Assim, obtém-se os valor de 0:
AI I+K

P3 = pz ·1-K
1+(-0,7439)

P3 =18.4401_(-0,7439)

0,6266 + 4,7183 = 1875911 m
0,6266 + 4,7183 . .
8.575 22.265

Figura 6 - Curvas h x K (primeiro Trecho da Curva)

Utilizando a equação (3), calcula-se o valor de P2 que é dado
por:

P2 = 22.265 11.m.
Considerando o segundo trecho da curva (p x a), deve-se
estimar a profundidade da segunda camada. Aplicando-se a
equação (6) do método de Lancaster-Jones, tem-se:

A A 2
bz =dl +dz = "3ar
A A 2hz = 0,6266+dz ="38,0174
hz. = 5,3449m
dz =4,7183m

A resistividade média equivalente pode ser calculada pela
equação de Hummel (7), ou seja:

Repetindo os procedimentos anteriores para o segundo trecho
da curva, gera-se através da rede neural desenvolvida (RNA-2)
os vàlores apresentados na Tabela 3, adotando-se os valores:

03= Sm, com resistividade P(a3) = 11.058 O.m
as=16m, com resistividade p(a4) = 5.026 11.m

0=2.708Q.m
Figura 8 - Solo estratificado em três camadas

A partir da Figura 8, verifica-se que a resistividade obtida para
a primeira camada foi Pl=8.575 11.m, com uma profundidade
.de 0,6266 metros. A resistividade obtida para a segunda
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camada foi P2=22.265 Q.m, tendo uma profundidade de 6,0041 gráficos. Em função disto, o processo em si toma-se mais
metros. Finalmente, para a terceira camada obteve-se uma rápido devido ao tipo simples e eficiente que as redes oferecem
resistividade P3=2.708 Q.m. para o processamento dos dados colhidos em campo.

6 CONCLUSÃO

A Tabela 4 compara os resultados obtidos pela rede com
aqueles fornecidos pelo método de Pirson apresentado na
Seção 3.
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AUTOMATIC ADVANCED CONTROL
OF A DI8TILLATION PLANT
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Distillation is not as simple as is generally believed. Given the very high nuinber of components in
wine, the phenomena involved are infinitely complex, The lack of precise mies and the initiative
Ieft up to each distiller mean that Distillation is an Art rather than a technique.

The distillation method used at MARTELL in COGNAC, a finn founded in 1715, follows the main
principies of Charente Distillation. It is the outcome of years of observation and countless triaIs .
This vast experience has always been guided by the best tasting specialists.

Distillation lasts from November 1st to March 31st• The "eau-de-vie" is obtained after two
distillations or "heats" . First the wine is distilled to produce the "brouillis" and then the larter is
distilled in tum to produce the "eau-de-vie". The two "heats" are done in different boilers (the first
with a125 hl capacity and the second 25 hl). Nevertheless, the operating principie is similar in the
two cases, as illustrated in the flow chart given on Figure 1.

St:d<
(I\:ir,Tdr)

Ibd

111>
<_ inlnodr
sprib-

'Rne:Sbd<_ 11m:Sbd<larJl'I1lIln
Td.:1i:Ild1l!rrp!r1lbft
Tat::SMnd<"""""""

AIatdanrtby\dllT<"lhe cbolI'

Q!:cw_ftown* 11(:CW_lmpnOln
Q1: 1JlliI*1ow....Td:I-.1mpnIln
TAVd:Alatdanrtby_lnlhe.-
Thp

Fig.l - Distillation flow chart ("brouillis" and "eau-de-vie")
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1. Introduction: Distillation in the Charente tradition
The first "heat" may be broken down into four stages, as summed up on the flow chart ofFigure 2.

J "Mise au Courant", the first stage, lasting roughly an hour and a half, during which the
liquid is brought to a boil.

J First run, lasting roughly fifteen minutes , during which the initial product may be removed
ifthe wine's quality is doubtful.

J "Brouillis" run, lasting eight hours on an average, through to the cut (stage at which the
alcohol content reaches 2%). The "brouillis" will be the charge in the "good heat",

J Cut stops the distillation and the remaining content in the boiler is removed .

W
: ,---- - - -- --- -- r -ines Boilers 125 hl__

Boilers 25 hl

Mise au
courant

mmm
First run Brouill is '" 50hl

--1----r Boilers 25 hl

"Good
heat" J "Good

heat"

_,I First run "Hearts'U'Seconds" First run "Hearts" "Seconds"-I-+-__ - I I
__.. -1- .. J ..J

Fig.2 - Flow chart of double distillation process (MARTELL distilleries)

The "good heat" may be broken down into four stages as summed up on the flow chart Figure 2.

J "Mise au courant", the first stage, lasting roughly an hour and three quarters, during which
the liquid is brought to a boil. -

J First run, lasting thirty to thirty-five minutes . These runnings will be reinjected into the wine
for another first "heat" ,
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,f "Hearts" run, lasting five and a haIf hours on an average, through to the cut at 60 (stage at
which the alcohol content reaches 60%). The "hearts" make up the spirits which the distiller
will use to make "cognac".

,f "Seconds" run, consists of running the rest of the charge, for as short a time as possibIe,
until the cut at 2. (the alcoho1 content reaches 2%). The "seconds" are reinjected into the
wine and the first runnings to undergo a whoIe new distillation.

2. Towards a computerised management of the process controI
There were aIready two distilleries at the Gallienne site in Javrezac, one of them older (which was
shut down in 1996) composed of small 18 hl boilers and the other, more modem, installed at the
beginning ofthe 70's. The new project was located in the prolongation ofthe rnost recent distillery.

The innovations in the Gallienne distillery lie in the nature of both the distillation automation
process and the auxiliary shops. For example, the coId water production circuit (closed loop) is
located outside the buildings, but is an essentiaI link in the good operation of the distillery. Any
failure at this leveI wouId have an immediate impact on the regularity of the run temperature and
thus on the quality ofthe "cognac".

The main innovation in the distillery invo1ves the procedure to automate the stills. The project led
to MARTELL's developing an in-house process computing department. The ·obj ective of the
automation approach implemented was to determine the most effective still controI system possible,
whileat the same time developing a tool to observe, describe and better understand the phenomena
involved in the running cycles. This approach had .a twofold objective: to acquire a rationaI
technical observa-tory capable of modifying the distillation parameters on-line; and to compile a
technical data base on distillation that can provide research guidelines. The final quality of the
product has been one of the constant concems underlying this endeavour.

The [mal focus of the research was to achieve better control over distillate running. The principIe
behind MARTELL'S distillation method imposes very precise flow rates and temperatures throughout
the entire running phase. The initial idea was to succeed in controlling the operation of the bumer
and the cooling water circuit on the basis of real-time measurement of the running rate and distillate
temperature.

Until now, the gas pressure and cooling water flow rate commands were set at the beginning ofthe
"heat". Those curves, the result of experience, were set according to the amount of distillate to be
run and the alcohol content by volume of the "brouillis" to be distilled. These commands were then
applied by the operators to the actuators in chronological arder, with the flow rates and temperature
read and compared to the distillers' objectives.

The approach taken was to reverse the problem, by defining the distillate flow rate and temperature
curves desired by MARTELL and then by adapting the commands to be applied on-line so as to
obtain the specified result. In automation, this is known as switching from an open to a closed loop.
This was made possible by acquiring real-time measurements on system inputs and outputs and
storing those measurements in a monitoring system. In particular, the distillate flow rate was not
measured, so the necessary instruments had to be installed. Finding the right flowmeter for the
product and the flow rates was a problem; many different sensors were tested before one
compatible was found.
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3. Systems approach to automation: Modelling and identification

The first stage, typi cal of any advanced process control study, was to build a mathematical model of
the system ' s behaviour. A simple behavioural model, of the input-output type, was chosen to
represent the processo However, the multivariable aspect of the system (two inputs - gas pressure
and cooling water flow rate, and two outputs - distilled product flow rate and temperature)
complicated the representation (Figure 3) and, more importantly, made obtaining. the modeI
experimentally more difficult. .

This identification phase was conducted for several distillation campaigns, without disrupting the
plant's operation, simpIy by anaIysing the signals registered, with a sampling period Te = I min ,
during the different "heats".

Distillate flow-

temperature Td

'essure Pg rate Dd...• DistilIation ...
process ....

ng water DistillafeCooli
flow-rate De

Gas pr

Fig. 3 - MultivariabIe input-output modelling

Model definition . With the objective of implementing control techniques on this system, which
particularIy require the definition of an input-output numerical modeI, this model was identified
under the following MIMO transfer function:

A(q - I )y(t) =B(q - I )u(t - d) (1)

with:
[
Y I (t)] [Dd ]Y(t ) : vector of the 111 sys tem ou tputs y(t) = = ;
Y2 (t) Td

[

U I (t)] [Pf!;]u(t): vector ofthe m controI signals applied to the system u(t) = = ;
. U2(t) De

where it is assumed that det A is not equal to zero and d corresponding to the deIay time of the
system is chosen equaI to 1.
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Method. The best prediction of the system outputs at time t +1, using data up to time i, is obtained
from Eq. 1 under the foIlowing vector form [13] (Ê>i is the estimate ofthe parameters vector Si):

with:

j\(t + 1/ t)= Ê>T (t) for 1s i 2

(t) =[-YI (r), ... ,- Yl (t +1- na )'''':'Y2(t), "',-Y2(t +1- na),
uI (t), ""UI (t - nb),u2(t), ... ,U2(t - nb)Y

SJ =rail 1, ··· , a il ll ,ai21, ..·,ai2ll ,bilQ, ... ,billlb,bi2Q, ... ,bi2n], a , , a' , . ' , b

(2)

The ê i vector is then obtained through a recursive least squares algorithm with forgetting factors,
according to the classical set of equations [8],[9]: .

êi(t + 1) = Ê>i(t)+ F(t i(t + 1)

F(t+1)=_1_[F(t)- ]
111(t)

c .(t+1)=Yi(t +1)-êJ
I

(3)

(4)

(5)

The identification of a simple model but including sufficient information (mainly dealing with the
coupling terms) has been performed with the tuning: na = 2; nb = 1 ; 111 (t) = 0.95 ; 112 (t) = I.

Validation. A parameters set has been first estimated using a particular data file, then the quality of
this rnodel has been tested comparing the estimated and real outputs using another data file . The
results of Figure 4 show that the estimated and real outputs completely agree. Other tests looking at
the evolutions of the estimated parameters, the a posteriori errors, bode diagrams and step responses
of the transfer functions have been performed and enable to validate the adopted approach.
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Fig. 4 - Comparison between the estimated and measured outputs
(with identification coming from another data file)

Thus the models derived from Eq. (1):

y(t) =H(q-I)u(t -d) (6)
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representing the different boilers of same capacity, showed a superimposable behaviour in the
frequency band useful for controI. Figure 5a shows the Bode plots of distillate flow rate and gas
pressure identified transfer functions for different boilers. Bode plots of distilled product
temperature and cooling water flow rate transfer functions for different boilers are given Figure 5b.

. Fig. 5a - Frequency-response
.gas pressure => distillate flow rate

Fig. 5b - Frequency-response
water flow rate => distillate temperature

This analogy provided the foundations for robust control, that is, the use of a single controller
structure for all MARTELL's boilers of same capacity, moreover identical for the"hearts" or
"seconds" runs.

4. Distillate flow-rate and temperature P.I. control
In light of the available equipment, and as a first experience in control, a structure as simple as
possible was chosen to make it easier to implement on site.

Basic PID theory. A desired form of response (in terms of stability, rapidity and accuracy) is
generally attained by incorporating some form of controller in the loop, namely acting on the error
signal to generate an appropriate input signal for the processoThe general structure of such a
controller is called the Proportional Integral Derivative (PID) structure [11], [12], which includes
three complementary actions: .

,f The proportional action Up(t) = Ke(t) , or Up (8) = Ke(s) (with s the Laplace variable),
which aims at increasing the transient velocity when increasing the proportional gain, but
may damage stability, .

t

,f The integral action Ui(t) =K fe(t)d't, or Ui(s) = K e(s),whiçh cancels the steady
T t:»
1 o I .

state error when the input signal is constant, which is commonly a system requirement, but
tends to destabilize the system,
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./ The derivative action ud(t)=KTd de(t) , or Ud(S) =KTd sc(s), which may increasedt
stability but aIso amplify any high frequency noise present in the signal.

Globally, the transfer function of such a PID controller is given by the following relation:

I
Rp/D(s) =K(l +- + Td s)li s

(7)

where K is the proportional gain, li is the integral time constant (in sec) and Td the derivative
time constant (in sec).

From this relation, and with Te as sampling period. :the discrete form of (7) can be derived
considering the Euler approximation for the derivative action and the rectangular approximation for
the integral action, leading to:

Finally, the controllaw can be rewritten under a RST form, Ieading to the difference equation:

(8)

with:

S(q -I) u(t) = -R(q -\) y (t ) +T(q -I) w(t)

S(q-l) = l-q-I

R(q-I)= T(q-l) =K(I + Te + Td ) _ K q-I (I +2Td ) +K Td q-2
li Te Te Te

(9)

(10)

where u(t) is the controI applied to the system, y (t ) the system output and w(t) the setpoint.

Experimental results for the "Good heat" case. Using only the diagonal terms of the H(q -I)
matrix, two single-variable P.I. controllers were synthesised (with Td =O), one controlling the gas
pressure depending on the distillate flow-rate, and the other controlling the cooling water valve
depending on the distillate temperature, as indicated on Figure 6.

Equivalent flow-rate .
. polynomial control1er ,-----,

f--------------,

T"

Fig. 6 - Monovariable PI control ofthe distillation process
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The supervision showed that ramp demands as flow rate setpoints seemed more fitting than step
setpoints as initially planned. In fact, such setpoints avoid sudden variations in gas pressure, known
as "gunshots", and at the same time any major disturbances in the distillate temperature.

However, this structure which is appropriate for the "hearts" runs, must be modified during the
"seconds". In that phase, a phenomenon specific to the product arose. The charge, as its alcohol
content fell, modified the behaviour of the overall system, inducíng a flow-rate drift in the system
(actually a derivative effect), causing a closed-loop static error which increased constantly as the
distillation continued.
The solution chosen was to opt for an adaptive controller, to compensate for that error by increasing
its gain over time, í.e. as a function of the alcohol content by volume.

This approach, tested and validated on a numerical simulator of the instaIlation designed on the
basis of the modeIling made, was successfully implemented on the real system. Experimental
results given on Figures 7 ando8 correspond to lhe foIlowing tunings:

i. For the "hearts " runs:
.t Distillate flow-rate P.I.:
.t DistilIate temperature P.I.:

ii. For the "seconds'':
.t DistilIate flow-rate P.I.:
00.1 DistilIate temperature P.I.:

K =1.23;1';= 3min
K = - 750; 1';= 10min

K =1.23up to 6;1';= 3min
K = - 5000;1';= 10min

H----- --- - --- ------- o--

Fig. 7a - Distillate flow-rate controlled by PI /
RST (during the "hearts"),

Flow-rate setpoint (litre/h), distillate flow-rate
(Iitre/h) and gas pressure (gram) versus time

(min)

0'-_- 0_

lSo:JO O 0_l

- .- -- -+---,--

Fig. 7b - Distillate temperature controIled by PI / o
RST (during the "hearts" and "seconds").
Temperature setpoint (100 x "C), distilIate

temperature (100 x "C), cooling water flow-rate
setpoint (litre/h) and measured cooling water

flow-rate (Iitrelh) versus time (min)

We can see on Figure 7b that the control leeway is not as broad and that some of the setpoints
requested cannot be reached: for example, as when t < 75min , distilIate is toa cold, even though
lhe water valve is c1osed.
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Chaudiàre 25 - Distillatian du3OAl1l1996
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Fig. 8a - Flow-rate control without an adaptíve
gain (during the "seconds")

Chaudiére25 - Dislillatian du llill3Il996

Fig. 8b - Flow-rate controI with an adaptive gain
(during the "seconds")

As it can be seen on Figure 8, the static error is Iower as Iong as the actuator is not saturated (in
other words, as long as the maximum gas pressure has not been reached). However, once the vaIve
is open full (roughly t =:= 430 min), we retum to the preceding problem, since we run up against the
system's constraints. Efforts must be made to define the ideal controI strategy whíle taking the
installation's constraints into consideration,

Experimental results for lhe "Brouillis" case. After solving the probIem of the "good heat", the
study then focused on the "brouillis" run: the first "heat" 125 hl capacity boiler were identified, the
models of the different 125 hl capacity boilers show similar behaviours of those used for 25 hI
boilers. Thanh to this simiIarity, the use of P.I. controllers was tested on the numerical simulator
and the experimental results of Figure 9 prove the excellent behaviour of this distillation phase.

.'

Fig. 9 - Distillate flow-rate and temperature controlled by PI / RST.
Temperature setpoint (100 x,°C), distillate temperature (100 x 0C), flow-rate setpoint (litrelh),

distillate flow-rate (litre/h) versus time (min)

5. Predictive Control

5.1 Monovariable GPC controllers

A Generalised Predictive Control structure (OPC) [1], [4], [5] and [6] has been studied, to improve
performances obtained with P.I. control previousIy developed.
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Basic ideas. Predictive Control philosophy ean be summarised in five main ideas, whieh are
eommon to alI methods:

I) Definition of an anticipative effeet by using the explicit knowledge of the evolution of the
trajeetory to be followed in the future (this knowledge is at Ieast neeessary over a few points
horizon from present time) .

2) Definition of a numerieal model of the system, used to predict the future behaviour of the
system. This discrete time mode! is often obtained through a preliminary off-line
identification. This main feature enables to include Predictive ControI within the 'Model
Based ControI' family.

3) Minimisation of a quadratic cost function over a finite future horizon, using future predicted
errors , difference between predicted system outputs and future setpoint values or values of a
reference trajeetory which is in fact a filter of the setpoint.

4) Elaboration of a sequence of future controI values, optimaI according to the previous cost
function, but only the first value is applied both on the system and on the mode!.

5) Repetition of the whole procedure at the next sampling period according to the receding
horizon strategy.

Output j :

Setpoint IV

Future control values

The polynomiaI predietive controller
performed through the minimisation of
the cost function and modelIed in a RST
form enables the predicted output to
tend toward the setpoint or the reference
trajectory over a prespecified prediction
horizon.

Fig. 10 - Predietive Control strategy

Past Future t + h

. Due to the receding horizon strategy,
only the first control value u(t) is
applied to the system. Thus it will be
possible to decrease the number of
computed controI values in the
sequence.

Some elements 01 resolution. Taking only the diagonal terms of the MIMO representation Eq. 1,
the mono-GPC law uses a SISO externai representation form, under the polynomiaI form [3]:

(11)

II is the controI signal applied to the system, y the output of the system, Ll(q -\ ) =I - q -I the
differenee operator, A and B polynomials in the backward shift operator «' . of respective order
na and nb' ç, an uncorrelated zero-mean random sequence.

From the previous model Eq. 11, a polynomial optimaI predictor is designed:

y(t+j / t) =Fj (q-l)y(t) +Hj(q-l)LlU(t -1) +Gj(q-I )Llu(t + j -1)+Jj(q-l )ç,(t+ j) (12)
• v I \ v '

free response forced response
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Unknown polynomiaIs Fj , Gj' H j and J j are derived soIving Diophantine equations, with
unique soIutions. In the further developments, the term related to future disturbances is taken equaI
to zero, corresponding to the best prediction of (t + j).

The criterion is a weighted sum of square predicted future errors and square controI signaI
increments:

N 2 NII

J= :L (jJ(t + j)-w(t+ j)f+À:L.ó.u(t+ j_l)2
j=N1 j=1

With the matrix form ofthe predictor Eq. 12:

y=Gõ + if y(t) + ih .ó.u(t -1)

the minimisation ofEq. 13 written in a matrix form provides the future controI sequence:

(13)

(14)

õ = M [w -if y(t) - ih .ó.u(t -1)] (15)
with:

if = [FN
1
(q-l) FNz(q-I)]'

ih = [HN1(q-I) HN/q-l»)'

õ = [.ó.u(t) ... .ó.u(t+Nu -1»)'

y = [y(t+NI ) y(t + N2»)'
w= [w(t+NI ) w(t+N2»)'

N1 N1gN, gNt-1
N1+I N1+1

G= gN1+I gN1

N2 N2 Nz
g N2 gNrl gN2-NII 1-1

M =[G'G+ÀINII ]-IG' dim V, x(N2 +1)

The GPC controller is implemented under a RST form through the same difference equation Eq. 9
as defined for the P.I. controI, with:

S(q-I) =1+ml ihq"":l
R(q-I) =ml ifq-I

T(q) =m, [qN1 qN2 ]

dO[S(q-I)]=

dO[R(q-J)]= dO[A(q-I)]

é[T(q)] = N 2

Autotuning strategy. With the polynomial model of the controller and the definition of transfer
functions, the stability of the controlled loop may be examined for specific parameter values. From
this frequency study in the Bode and Black planes, a method which generates sets of parameters
(N I ,N2' Nu'À) assuring closed Ioop stability can be elaborated. These results offer the non
specialists a method to compute these parameters in a transparent way. The main points of the
method, completely developed in [2], [3], are the following.
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./ The selection process for the RST parameters is accomplished by generating a large parameter set
(N1 ' N 2'N ú ' Â. ) assuring closed-loop stability. This set is denoted as admissible parameter values.
The proposed approach considers a restricted area in the Black plane, which ensures a minimal
stability requirement. Thus a set of parameters is admissible if the frequency curve of the loop
gain remains outside the restricted area illustrated in Figure 11.

25 ,-- - - .,--- - - ,--- - - -,-- - ----,
Module [dB] : :

I I

20 -- -- .. - -- : - - .
I I
I I

I
I
I

• _ I .. . _

I
I
I

I

I Phase [degree)

I

5

o

10

15 - .. Complementary sensitivity funct ion 3 dB ..

\

-210 -180 - 150 - 120

Fig. 11 - Restricted area in the Black plane

This area is the region outside where the direct sensitivity function is greater than 6 dB:

cr -
d

and outside where the complementary sensitivity function is grea ter than 3 dB:
-IBRo =--q..::....-_-

C

(16)

(17)

In particular, this restricted area ensures a minimal phase margin of 45° and a minimal gain
margin of 6 dB. The delay margin is also examined .

./ Systematic studies and observations of different stable, monovariable, non derivative systems
within the automatic control field has lead to the following remarks or empirical generalization
related to the evolution of the phase and gain margins as functions of the tuning parameters:
i) The parameter N 1 is fixed, equal to the deadtime of the system.
ii) N induces small evolution of the phase and gain margins, thus choosing large values of

/I

this parameter increases the complexity of the algorithm without improving the stability.
iii) For a particularN 2 ' there exists values of Â. providing a maximum phase margin.

Based on these remarks or observations, two relations can be established:

i) N is chosen equal to one due to its fair influence on the stability margins:
li

N =1
li

(18)

ii) The 'optimal' Â. is bound to the gain of the system through the relat ion:
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(19)

This fundamental relation decreases the range of admissible values and hence, search can
be carried out over a smaller range of values. In particular, the search range is one decade
above and below the nominal values, Eqs. (18) and (19).

J The search phase is perfotmed according to stability and robustness, considering the variations
ofonly two parameters, as follows:

N = dead - time of the system =1
1 sampling period

N 1 N
response time of the system+ S S

1 2 sampling period
N =1

/I

0.1 Àopt =0.1 tr(GTG) S À S 10 Àopt =10 tr(GTG)
Simulation results. This GPC law was designed only on the "good heat", which is considered as the
. most important distillation phase, and during which the trajectories are more precise and difficult to
foIlow. This controllaw has been first tested in simulation.

Parameters Description Choice

N, Minimal prediction horizon 1
N z Maximal prediction horizon 5
N Controlhorizon 1

/I

'A Control weighting factor 0.125
Sampling period 1 min

Umin'umax Control signal constraints 50, 1000 gram

Table 1 - Definition of the distillate flow-rate 100pGPC parameters

Parameters Description Choice

N 1 Minimal prediction horizon 1
N 2 Maximal prediction horizon 5
N ControI horizon 1

11

À Control weighting factor 0.1
T Sampling period 1 mine

Umin ' Umax Control signal constraints O,lOV

Table 2 - Definition of the temperature 100pGPC parameters

Two monovariable GPC controllers, one for the distillate flow-rate, another for the temperature, are
designed using the polynomial approach and the RST structure, this form being well adapted to a
real time implementation and making a simple transition from the P.I. controllaw. To obtain a very
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simple controller, easy to implement in the current numericaI environment of the plant, the choice
ofthe maximum prediction horizon N 2 was chosen equaI to 5 (TabIes I and 2).

The results obtained in simulation, with two mono-Gl'C controllers for the distillate flow-rate and
the temperature, presented on Figure 12, are very interesting and extremely encouraging. In
comparison with the P.I. controllers of section 4, the flow-rate trajectory is strictly followed,
without tracking error and the temperature behaviour is more nervous, with better decoupling,
specifical1y at the end ofthe "hearts" and the beginning ofthe "seconds".
This controI allows a partiaI decoupling, and so a better tracking of trajectories, thus a more
nervous controI of the two Ioops is possibIe, without disturbance on control signaIs or pIant
destabilisation.
These simulation results obtained with predictive controI seem to be very attractive in terms of rapi-
dity, tracking error, stability, smoothness ofcontroI signals and decoupling effects ofthe two Ioops.
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Fig. 12 - DistilIate flow-rate and temperature with two Gl'C control1ers (simulation)

Experimental results. The proposed structure, very simple and easy to implement, without
hardware modification and few software developments, has been tested on site and resuIts
presented on Figure 13, obtained with these two controIlers, are very cIosed to simuIation.

Fig. 13 - Experimental distillate flow-rate and temperature controlled by OPC I RST (hearts)
Left pIot: FIow-rate setpoint (litre/h), distilIate flow-rate (litre/h) and gas pressure (gram)

versus time (min)
Right plot: Temperature setpoint (100 x "C), distillate temperature (100 x 0c), cooIing water flow-

ratesetpoint (litre/h) and measured cooling water flow-rate (litre/h) versus time (min)
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5.2 Multivariable GPC controllers

Without loss of generality, the multivariable GPC theory [2], [7] is presented here in the case of a m
inputs-m outputs multivariable system (with m =2 for the considered application).

Basic notations. The numericaI modeI ofthe system is defined under the CARIMA form Eq. 1. The
cost function to be minimised is a weighted sum of squares of predicted outputs errors and controI
signaIs increments:

with:

and:

Su, (t+ j) =O for j N ui

Wi (t + j) : the setpoints at time f + j ;
)li(f + j) : the predicted outputs at time f + j;
Su, (f + j - 1) : the future controI increments at time f + .i-1 ;
N li , N2i : minimum and maximum prediction horizons;
N ui ' À; : controI prediction horizons and controI weighting factors .

(20)

(21)

In our further developments, it will be considered that the prediction horizons N 1; , N 2i and N ui
have the same value on each channeI, respective1y N 1, N 2 and Nu .

Similarly to the monovariab1e reso1ution, the predictor takes the po1ynomiaI matrix form:

y(t + j /f) =Fj(q-I)Y(f) + II j(q-I)L\U(f -1) +G j(q-I)L\u(t + .i-1) + J + j) (22)
\ v I , V I

free response forced response

with: y(t) = [YI (t)
U(f) = [UI(f)

Ym(t)Y;
. ]Tum(t) .

where the F j ,Gi> II j ,J j are m xm matrix po1ynomia1s:

na

Fj(q-l) = IF;q-i
;=0
j

G .(q-I) ='"c'q-;
j I

;=0

soIutions ofDiophantine equations:

I1b-2

II j (q-I) =I lI:q-i
i=O
j-IJj (q -I) =I J:«'
i=O
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The optimal predictor defmed between N1 and N2 assumes that the best prediction of the
disturbance signal in the future equals zero, thus:

(23)

The minimisation of Eq. 20 provides the RST matrix form ofthe optimal controIler (Figure 14):

(24)

(25)

o
A=

S(q-') =r, +q-IM 1IH
R(q-I)=M1IF

T(q)=M1 [qN11m 0' 0 qNZ1mY

w(t) = [WI (t) 00 o wm(t)Y

[

FNI(q-I)] [F;J J [HNI (q-I)]
IF- : - . : IH-: - :

- FN - FNz+o.;FNZq-lla · - H (q-I) - HNz q-nb+2
Z O na Nz O nb-Z

O
O

OG Nz
Nz

I T )-1 TM 1 first line of \G G+A G

with:

In the G matrix, the coefficients are in fact equal to the Gj step response coefficients at time)
of the m inputs-m outputs muItivariable system, so that:

G j =[gfi ... gf"J
. 0 0 0 gmm

where is the step response coefficient at time} for the transfer between the eh• input and the
i/h output. ConsequentIy the G matrix is oi' dimension m(N2 - N 1+1)x (mNu ) and explicitIy
considers the coupling terms ofthe system.

Equivalent polynomial
matrix controIler

u(t)

Fig. 14 - Equivalent polynomial matrix controlIer.
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Some elements for an autotuning strategy. In this part and further developments, the particular
value m =2 will be chosen corresponding to the Cognac distillation case. Similarly to the approach
developed in the monovariable case [2], an automatic design of the tuning parameters has been
implemented to help non-specialist users . In the multivariable case however, an autotuning strategy
appears much more complex to elaborate. In fact, if N1 keeps the same meaning and may 15e
chosen looking at the delay time of the system, if it may be easily assumed that N 2 can be here the
same for the two channels, the autotuning approach consists now in a four dimensional research
phase, during which N2 ,Nu, 1..1 and 1..2 will vary. The developed approach is the following:

./ N1 remains constant and with the same value for the two channels:

with d, delay time of channel i (26)

< The user must choose a value for the N z parameter (same value for each channel), looking at
the response time of the system, in a similar way as in the monovariable case.

v' Generally speaking, the choice of Nu (same value for each channel) depends on the system
order, and this parameter choice is not as simple as in the monovariable case. Successive values
of Nu, with NJ Nu s Nz,must be analysed.

v' For ·NJ Nu N 2 ' a two-dimensional research phase is developed, considering 1..1 and 1..2
variations. With this configuration , the influence of these two parameters on the stability
margins (input and output phase margins,input and output positive and negati ve gain margins)
is examined, within the framework of unstructured and structured uncertainties, from the
concepts ofunstructured and structured singular values, with u-analysis techniques.
Furthermore, to decrease the research range, "optimal" values (in tenns of stability) of the À.j
parameters may be found for a particular Nz and Nu parameters set, according to the
following relation, which is in fact an extension of the monovariable case to a multi channels
system:

(G j step response coefficients matrix for channel i) (27)

A two dimensional research is thus performed from one decade around these 'optimal' values.

.Simulations results. To eliminate the strong coupling effect which appeared using the
monovariable GPC, the MGPC algorithm, with the autotuning strategy, has been applied to the
multivariable modeI of the Cognac distillation identified in section 2. Two GPC parameters have
been fixed a priori: NJ =I,N2 =5 to reach an easy implementation (polynomial of small degrees).

In the monovariable case, the robustness and stability of a system are studied looking at the
sensitivity functions, and the gain and phase margins. The generalisation to the multivariable case is
achieved through the concept of structured and unstructured singular values under structured or
unstructured uncertainties, using u-analysis techniques [14]. From thecomputation of these
singular values, input and output stability margins can then be deduced [10], representative of the
system performance. Only results with structured singular values, which are less restrictive (less
pessimistic case), will be presented above.
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Figure 15 disp1ays the evolution of the stability margins for the particular value Nu =2 , showing
the input and output stability margins, as a function of the control weight ing factors /...1 and /...2 .
These contro1weighting factors variations are plotted in a logarithmic scale with norma1ised values
in comparison with the optimal term ofEq. 27.

AXeX -> logUam1/11nl 11n=0 .001514 <: AXeY logUam2 /I2nl 12n=1.041e-00G

o
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Fig. 15 - Input and output stability margins evoIution (structured uncertainties) function
of the control weighting factors /...1 and /...2 for Nu =2

In a general way, the autotun ing strategy has provided the resuIts of table 3, showing for several
values of Nu the maximum input and output stability margins e input phase margin , emin
and minimum and maximum input gain margins, output phase margin, and

minimum and maximum output gain margins), as a function of the controI weighting
factors /...1 and /"'2'

N = 2 N = 3 Nu = 4 Nu = 5li 11

Case I Case 2 Case I Case 2 Case 1 Case 2 Case I Case 2
/...1 = 1,5 10-4 /..., = 1,5 10-4 /...1 = 4,5 10-3 /...1 =8,110- 5 /...1 = 4,9 10-3 x, = 9,3 10- 5 /...) = 3,2 10-3 /...1 = 8,9 10-5

/...2 = 1,0 10-5 /...2 = 1,0 10- 6 /...2 = 2,7 10-7 /...2 = 1,2 10-6 /...2 =1,3 10-7 1-2 = 1,3 10--6 /...2 =.7,5 10-8 /...2 =1,3 10--6

(0) 0.23 1.69 0.228 1.45 0.16 1.44 0.26 1.45
.6.Gemin (dB) -0.649 -0.639 -0.400 -1.578 -0.418 -0.247 -0.658 -0.318

(dB) 0.652 0.620 0.407 1.378 0.424 0.248 0.676 0.315
(0) 17.94 17.05 17.69 10.70 15.86 9.75 14.22 9.6
(dB) -60 -47.96 -24.58 -6.411 -24.88 -7.64 -5.78 -50.45
(dB) 15.78 9.568 14.49 12.11 14.34 13.30 12.26 13.24

Table 3: Stability margins for several Nu values within the structured uncertainties framework
case 1: maximum output phase margin - case 2: maximum input phase margin
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From the previous results, it can be noticed that the autotuning strategy provides "optimal" stability
for Nu =2, greater values decrease the phase margins, a smalIer value gives an unstable controller,
even if the closed-loop is stable. Case I which gives maximum output phase margins with toa
important control weighting factors lead to slow temporal responses and must be left out. Case 2
realises the best compromise between input and output stability margins, with less important
control weighting factors, thus with a better rapidity.

With the particular tuning N I = I;N 2 = 5;Nu = 2;À.[ = 0.00015;À.2 = 0.000001, selected in table 3,
the results of figure 16 shows that the temperature and flow-rate trajectories are correctly folIowed,
almost without overshoot and track.ing errors. '

_ _ _ _ L- _

,
Gas pressure (gram / 10) :

I

Distillate tlow-rate (litre / h) .. :__.... .. ,, ,, ,
-. _ .j ._ • • _ • - 1 _,,,

50 - - - .. - - - -: - - - - .-- - _ 1_ - - - - -- - - •. - - - '--- - - - - 1- - -

150
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I, , ,
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0l-..-----'-----'-----.l..-.-.:...----'-----1----J
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500400300200
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5

Fig. 16 - Distillate flow-rate and temperature. Gas pressure and cooling water flow-rate

These results , compared to monovariable ones, proved that this control law takes into account
coupling effects. As shown on Figure 16, at the beginning of the seconds, the temperature transient
due to the increase of distillate flow-rate setpoint is partialIy compensated by an anticipative action,
not only on the cooling water flow-rate, but aiso onthe gas pressure,which is exactly the behaviour
performed by manual operators.

6. Organoleptic validation and energy savings
While all the curves in the world could follow setpoints correctly, the only test capable ofvalidating
this new system or not is a blind taste test. The sensors we rely on at this point are humans,
MARTELL'S Master of Spirits and his staff are the only people qualified to give a real verdict
concerning this innovation.

The tests have already shown that the "eaux-de-vie" obtained are of an excellent quality.

Energies savings were not a priority goal. However, a more rational management of the boilers
resulted in "controlled heats" saving lOto 20% more energy in the "seconds" runs.

This is indeed a promising result, since it was achieved even before the setpoint profiles were
optimised.
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7. Conclusions and prospects
The successes that have already been achieved open up numerous prospects in the field of process
control.
One noteworthy outcome of this study was that it provided MARTELL with an opportunity to
reexamine a number of questions regarding, for example, the strategy used during certain running
phases.
Even though it has preserved some of the mystery and time-honoured tradition, Charente
Distillation has undeniably made a leap forward within three years, notably with respect to the .
distillation control processes, supervision and behaviour model!ing.
In short, MARTELL now has an effective tool that will help it perpetuate the impeccable quality of
its "cognac".
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