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Autonomous System for Interpretation of
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Abstract— The monitoring and interpretation of electrical
signals have been evolving nowadays. In this paper, an
autonomous system based on the concepts of adaptivity has been
developed with the goal to perform signal interpretation. The
method consists in to receive signals acquired in the field through
the sensors installed. From the processing carried out by the
knowledge base deployed, the method is able to detect anomalies
in the measured point and emits alarms or even actions to be
accomplished by the engineer team. The experimental results
validate the application of the adaptive method for monitoring
and interpretation of signals.
Keywords— Adaptive decision table, Adaptive device, Signal
Monitoring, Alarms, Signal Interpretation.

I. INTRODUÇÃO

A

AUTOMAÇÃO encontrada em grandes empresas nas
áreas de petróleo, geração de energia, gás, papel e
celulose, entre outras [1] está intrinsecamente relacionada a
uma constante busca pela otimização dos processos de
controle e monitoramento de seus sistemas. A seleção,
distribuição, instalação da instrumentação, monitoramento e
interpretação dos sinais provenientes da instrumentação, são
consideradas tarefas críticas pelos engenheiros responsáveis
por operar e manter essas instalações. Usualmente, esses sinais
são lidos através de um dispositivo eletrônico e inseridos em
um sistema que pode ser dedicado ou do tipo SCADA
(Supervisory Control and Data Acquisition), que realizam o
controle regulatório e supervisão da instalação [2].
Ao longo da operação, o sistema de supervisão recebe um
grande volume de dados, assim, o grande desafio é
transformar esses dados em informação útil para a tomada de
decisão. Nesse cenário, o sistema supervisório pode ser
programado com procedimentos para gerenciamento da
informação e para monitoramento dos eventos ocorridos na
instalação a ser monitorada. Em muitos casos, os sistemas
geram sinalizações quando algum comportamento anormal de
funcionamento é detectado, auxiliando os engenheiros a
identificar e resolver possíveis problemas. Entretanto, a
complexidade das informações envolvidas e a utilização de
uma metodologia de gestão de alarmes baseada na intuição e
conhecimento prévio dos funcionários envolvidos, têm como
consequência a ocorrência de eventos que podem desencadear
a geração de falsos alarmes, que por sua vez, podem acarretar
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em incidentes que podem impactar de maneira negativa na
tomada de decisão [3]. Assim, o desenvolvimento e a
implantação de um sistema computacional capaz de receber,
processar e interpretar dados sem a supervisão de humanos
para a emissão de alarmes pode reduzir o tempo de
interpretação dos dados e consequentemente o tempo de
tomada de decisão.
O objetivo do presente trabalho consiste na proposição e
desenvolvimento de um método não supervisionado e
adaptativo aplicado à interpretação de medições para
processamento de séries históricas, seguindo os conceitos
propostos em [4]. O método desenvolvido recebe as medições,
as inclui na série histórica e processa os dados com o uso de
sua própria base de conhecimentos. Assim, o sistema
computacional desenvolvido deve identificar automaticamente
o ambiente de operação do instrumento, sua respectiva
categoria, ler a quantidade de leituras semelhantes das
medições ao longo do tempo, identificar os valores que
aparecem pela primeira vez como novidade e finalmente
processar as medições e gerar alerta que serão enviadas aos
tomadores de decisão.
A principal contribuição e novidade da abordagem proposta
consiste em combinar técnicas adaptativas com uma base de
conhecimento previamente conhecida do ambiente a ser
medido, instrumentos de medição, dentre outros, para
desenvolver um sistema computacional capaz de emitir alertas
automaticamente com precisão.
Para testar a metodologia proposta neste trabalho,
experimentos foram realizados em um sistema de
monitoramento de um instrumento de medição instalado em
uma barragem hidroelétrica, com a finalidade de verificar a
robustez do processamento e precisão dos alarmes emitidos
pelo sistema computacional.
O presente trabalho começa pela descrição dos trabalhos
relacionados na Seção II. A Seção III discute a formulação do
problema, arquitetura proposta e o algoritmo proposto. Os
resultados e análise dos experimentos são mostrados na seção
IV. Finalmente, a Seção V apresenta a conclusão.
II. TRABALHOS RELACIONADOS
Barragens são estruturas que possuem uma forte relação
com o ambiente e fatores geotécnicos (i.e., temperatura do ar e
água, nível da água, deformação do solo, entre outros), que
influenciam o comportamento da estrutura [5]. Assim, a
detecção de mudanças significativas no comportamento da
estrutura é sempre uma tarefa importante para manter a
operação em um nível de segurança confiável. Embora o
monitoramento do comportamento de barragens se baseia na
análise e no grande número de instrumentos de medições civis
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com uma grande diversidade de informações tornando essa
tarefa difícil de ser realizada por operadores humanos.
Assim, usualmente os sistemas de monitoramento de
barragens consideram o controle dos limites (inferior e
superior) das variáveis medidas (temperatura, chuva, nível de
água, etc) e parâmetros medidos na estrutura (i.e.,
deslocamentos, torções, etc). A partir da leitura dos sinais,
duas técnicas de processamento são largamente aplicadas:
ferramentas estatísticas são usadas para comparar o estado
atual de medição com um conjunto de dados históricos
gravados em um banco de dados, a fim de detectar problemas
durante a operação de barragens [6]; e uma segunda opção
consiste em utilizar uma técnica de identificação estrutural,
com base em modelos de elementos finitos da estrutura, que
pode ser adotada para obter uma estimativa de parâmetros
físicos reais [7].
A abordagem estatística mais comum para a avaliação do
comportamento de barragens é chamado de hydrostaticseasonal-time (HST) e este método é caracterizado por um
modelo linear de regressão que é influenciado pela ação de
três diferentes parâmetros [8]: o efeito reversível da carga
hidrostática; a influência térmica sazonal; um termo
irreversível devido à evolução da resposta da barragem ao
longo do tempo [9]. Embora esse método seja confiável,
algumas desvantagens são atribuídas: as funções devem ser
previamente definidas e, portanto, algumas vezes essa função
pode não representar o comportamento da estrutura; as
variáveis do modelo devem ser independentes; além das duas
já citadas, o modelo não processa modelos não lineares, o que
pode comprometer a detecção de algum comportamento
indesejável.
Assim, os exemplos de aplicação de novas propostas para a
melhoria da técnica HST estão sendo propostas. No trabalho
apresentado em [10] uma função impulso-resposta é utilizada
para prever a pressão em pontos da barragem, reduzindo os
efeitos da histerese na leitura das variáveis. Em [11], os
autores propõem um método para testar a estacionaridade da
série de dados de monitoramento, a fim de inserir modelos não
lineares à técnica HST. Assim, esse problema da inserção de
modelos não lineares pode ser resolvido, por exemplo, através
de redes neurais (Neural Network), que por sua flexibilidade e
capacidade de se adaptar às interações altamente complexas,
fizeram-na popular em vários campos da engenharia,
incluindo monitoramento de barragens [12]-[14].
No entanto, deve ser notado que as redes neurais também
possuem desvantagens, tais como: o resultado final depende
da inicialização dos pesos; a melhor arquitetura de rede
(número de camadas ocultas e neurônios em cada camada) não
é conhecida previamente; além do custo computacional do
processamento. Portanto, o uso de outras ferramentas
computacionais para interpretação de medições pode ser
proposto para implementação. Dentre as ferramentas
disponíveis, estão os dispositivos baseados em técnicas
adaptativas que surgem como opção para o desenvolvimento
de um sistema autônomo para a interpretação de medições.
Muitos trabalhos encontrados na literatura embasam a
viabilidade técnica do uso de conceitos adaptativos segundo a
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linha de pesquisa estabelecida em [4] para interpretação de
medições. Em [15], os autores propõem um sistema adaptativo
aplicado a uma rede de sensores sem fio com o objetivo de
alterar dinamicamente o intervalo de amostragem dos sinais.
Outro trabalho é mostrado em [16], onde os autores propõem
um sistema adaptativo aplicado à busca e resgate de veículos
aéreos não tripulados (VANTs). Além dos trabalhos já citados,
ainda há aplicações na área de mineração de dados em [17],
aplicação na navegação de robôs autônomos como mostrado
em [18], aplicação em aprendizado de máquina como
mostrado em [19], dentre outras aplicações. As referências
envolvendo adaptatividade são apresentadas em [20], [21] e
[22]. A tabela I mostra resumidamente os principais termos
relacionados às tabelas de decisão normal (TDN) e os termos
relacionados a tabelas de decisão adaptativas (TDA).
TABELA I
TERMOS DE UMA TDN E UMA TDA (adaptado de [21])
TDN = (CT, NRT, CV, t0, AT, CRA), onde:
• CT é o conjunto de todas as configurações possíveis da tabela de
decisão;
• CV é o conjunto finito de valores válidos das condições do problema
inserido na tabela, incluindo (vazio);
• CRA é o conjunto finito dos possíveis resultados obtidos pela
execução das ações quando da aplicação das regras NRT; com
CRA;
• Cada regra rt NRT é da forma rt = (ti, cv, tj, r), onde com a entrada de
valores das condições cv CV, a regra rt gera a resposta r CRA e
muda a configuração da tabela corrente ti para a tabela tj.
• AT é o conjunto de configurações da tabela de decisão aceitas durante
o processo;
TDA = (TDN, CA), onde:
• TDN é a tabela de decisão convencional.
• CA é O mecanismo adaptativo é conjunto das funções adaptativas FA,
cada uma delas declarada por uma sêxtupla:
FA = (nome, P, V, G, BA, AD, AA), onde:
• Nome da função adaptativa;
• P é uma lista de parâmetros
• V é uma lista de variáveis (é opcional), que armazenam resultados da
aplicação de FA;
• G é uma lista de geradores (é opcional), utilizados para referenciar
novos resultados da aplicação da função adaptativa;
• BA (é opcional) indica uma chamada de FA anterior;
• AD representa o corpo da função adaptativa e é composta por um
conjunto de ações adaptativas de consulta, inclusão e exclusão que
modificam as regras da tabela de decisão;
• AA (é opcional) e indica uma chamada de ação adaptativa posterior.

III. SISTEMA ADAPTATIVO PARA MONITORAMENTO
Na seção III-A, uma introdução sobre a formulação do
problema será apresentada. A seção III-B discute a arquitetura
do sistema proposto. Finalmente, na seção III-C apresenta o
algoritmo proposto para o sistema de interpretação de
medições.
A. Formulação do problema
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Alarmes constituem um elemento fundamental em quase
todos os modernos sistemas de monitoramento e
tradicionalmente eles têm como finalidade a apresentação de
anormalidades através da representação gráfica e/ou lista de
alarmes para um operador humano. Conforme sugere a norma
Engineering Equipment Material Users Association 191
(EEMUA) [23], os alarmes devem auxiliar engenheiros a
manter a planta dentro de uma faixa segura de funcionamento,
reconhecer e agir para evitar situações perigosas e identificar
desvios de condições operacionais [24]. Desta forma, para
atender os requisitos apresentados, o fluxo de dados do
sistema proposto para a interpretação de medições é mostrado
na Fig. 1.

Figura 1. Esquema do sistema computacional adaptativo para monitoramento.

Conforme ilustrado no esquema, as medições recebidas são
integradas a uma série histórica. Através de sua base de
conhecimento, o sistema computacional processa as medições
e quando necessário, de acordo com as regras e conhecimentos
previamente estabelecidos para o monitoramento do processo,
os alarmes são enviados aos engenheiros. O sistema proposto
é adaptativo, ou seja, ele pode se modificar automaticamente
toda vez que uma série histórica deixa de ser estável, gerando
novas regras que serão utilizadas no processamento, ajudando
na identificação de novas situações no processo que não foram
previstas anteriormente. Além disso, novos conhecimentos
também podem ser inseridos ao módulo inteligente a qualquer
momento, sempre com o objetivo de melhorar a precisão dos
alarmes gerados. Como resultado final, o sistema
computacional tende a se adaptar a novas condições do
ambiente a ser monitorado, gerando assim alarmes com maior
assertividade.
B. Arquitetura proposta
A arquitetura proposta é mostrada na Fig. 2 e foi concebida
considerando a entrada das medições que serão incorporados à
série histórica, além da entrada dos conhecimentos que virão
de fontes diversas, tais como sistemas especialistas,
informações de instrumentos, dentre outras. As medições são
armazenadas diretamente em uma série histórica, através de
um procedimento de conversão em informações sumarizadas
(agrupamentos de medidas) e em limites descobertos (limites
de operação, valor máximo, valor mínimo, dentre outras). Os
conhecimentos pertinentes fornecem as regras em forma de
parâmetros, além dos limites operacionais, tais como os
limites de medição suportados pelo instrumento, temperatura
de operação, dentre outros.
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Figura 2. Arquitetura
monitoramento.
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computacional
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A recepção das informações cria uma base de conhecimento
que é processada de forma a realizar uma inferência seguindo
uma ordem determinada (na sequência: parâmetros, limites
operacionais do instrumento de medida, série histórica, limites
descobertos, resumo das informações, regras informadas e
geradas, tabela de decisões adaptativa e novamente regras)
gerando interpretações, alarmes e regras. As interpretações
identificam se uma medida corresponde a um candidato a
anomalia ou anomalia, e caso isso ocorra, são enviados os
alarmes aos interessados.
Na inferência ocorre processamento dos dados existentes
atualizando alguns componentes (série histórica, limites
descobertos, resumos, regras e tabela de decisão) na base de
conhecimento quando necessário. Assim na série temporal
pode ocorrer a indicação ou não da geração de um alarme, ou
seja, se a medição atual corresponde a uma anomalia. Caso
esse valor seja identificado, a inferência também deve decidir
sobre a criação de uma nova regra ou alteração de uma
existente utilizando o módulo adaptativo.
As regras para processamento são apresentadas das
seguintes formas: resumos de informações que constituem as
regras de associação existentes, o que permite a previsão de
casos existentes; limites descobertos são os elementos que,
para cada ambiente identificado, armazenam o maior e menor
valor medido; os limites operacionais armazenam dados sobre
o instrumento de medição, como exemplo o maior e menor
valor possível a ser medido pelo instrumento; além das regras
que são armazenadas na tabela de decisões adaptativa.
A Fig. 3 mostra o módulo do banco de dados responsável
pela tabela decisão adaptativa. Esse módulo corresponde a um
modelo de dados relacional composto por várias tabelas dentre
as quais está, a tbRegra (com dados principais das regras).
Além das tabelas dedicadas às questões adaptativas existem
tabelas não apresentadas na Fig.3 que envolvem a série
histórica, resumos, parâmetros e limites.
O conjunto de tabelas apresentadas na Fig. 3 é responsável
por armazenar informações relacionadas a prioridades de
regras, condições e ações, que caso sejam aplicadas, as
mesmas orientam na pesquisa das regras existentes nas
tabelas. Cabe destacar que junto às regras também pode
ocorrer o acréscimo de novas funções adaptativas, e de
modelos para exclusão e acréscimo de regras usadas para
alterar as regras existentes.
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Algoritmo 1. Algoritmo de Monitoramento implementado.
Entradas: Medições, e conhecimentos. Saída: Alarmes

Figura 3. Esquema do módulo adaptativo implementado.

Cabe destacar que a filosofia adotada no desenvolvimento
da aplicação computacional conduziu a um o modelo de dados
que pode ser utilizado em qualquer banco de dados relacional
padrão (Oracle, MySQL, Access, dentre outros) com o uso do
SQL (Structured Query Language) sem comandos
proprietários. Dessa forma foi utilizado o gerenciador de
banco de dados Access, com rotinas na linguagem VBA
(Visual Basic for Application) baseadas em algoritmos
facilmente portáveis para outras linguagens.
C. Algoritmo proposto
Os procedimentos existentes na inferência consideram
como novidade o valor atual de uma medição se ele não
possuir registro na base de conhecimento. Também considera
que um ambiente é estável quando a quantidade de novidades
está decrescendo, tendendo a zero, em uma sequência
crescente de períodos iguais.
Diversas mudanças no ambiente físico de operação de um
instrumento de medida podem ocorrer refletindo nas medições
recebidas pelo sistema. A troca ou calibração de um
instrumento em um ponto de medição é uma mudança local, já
o aumento do ritmo das chuvas em uma região consiste em
uma mudança que pode alterar o nível da represa e refletir na
medição de algum instrumento de medida. Assim, para uma
correta adaptação do sistema de monitoramento a essas novas
situações, um algoritmo para processamento deve ser
implementado. O algoritmo 1, mostra como é o fluxo de
processamento envolvendo as operações realizadas pelo
sistema computacional proposto.
Cabe ressaltar que a autonomia do sistema é alcançada após
a implantação das regras iniciais e que ao longo do tempo seus
valores e regras serão modificados de acordo com as
necessidades de adaptação.

1. Utilizar a última medição realizada (uma por vez);
2. Registrar na série temporal;
3. Preparar a medição segundo parâmetros existentes;
4. Comparar a última data com a data da medição atual caso seja maior
que dois períodos memorizar (indicando os períodos não registrados como
candidatos a anomalia);
5. Calcular com relação ao registro anterior a inclinação;
6. Gravar o grau de inclinação na série temporal;
7. Carregar regras pertinentes da base de conhecimento (para futuras
verificações);
8. Registrar a medição na base de conhecimento, nos agrupamentos
considerados; de 1 a n, como uma novidade caso seja a primeira vez e
atualizar o contador somando 1;
a. Caso seja novidade memorizar;
9. Analisar dados do Ambiente (verificar sequência e estado). São dados
do ambiente: a identificação do ambiente, e o estado do ambiente com seus
respectivos conteúdos;
a. Verificar se há mudança no estado do ambiente, caso necessário
modificar;
b. Memorizar o estado do ambiente e a identificação do ambiente.
10. Registrar dados do Ambiente na série temporal;
11. Verificar limites operacionais do instrumento definidos pelo fabricante
(não obrigatório);
a. Caso algum limite do instrumento seja superado memorizar;
12. Verificar limites de operação (relacionados aos valores das medições
informadas)
a. Caso algum limite de operação seja superado atualizar e
memorizar;
13. Atualizar limites de operação (por exemplo: o maior e menor valor);
14. Verificar todas as regras pertinentes
a. Caso alguma regra seja verdadeira memorizar;
15. Verificar as regras de associação dos grupos existentes e indicar
aqueles com maior grau de confiança, memorizar conforme os conceitos
originais de [25] e [26];
16. Verificar a inclinação dos grupos atuais e da série temporal;
a. Caso estejam fora dos valores parametrizados, memorizar;
17. Analisar informações memorizadas
a. Caso haja conflito nas informações memorizadas, decidir;
b. Verificar se as condições memorizadas já existem na base de
regras;
i. Caso envolva valor, atualizar a regra;
ii. Caso envolva estado do ambiente novo, criar regra;
iii. Caso composição de condições seja nova, criar regra.
c. Compor conjunto de regras modificadas ou criadas, memorizar;
d. Adaptar tabela de decisões se necessário, memorizar;
e. Operar tabela de decisões, memorizar;
f. Compor, a partir de conhecimentos memorizados, mensagens e
alertas;
g. Registrar as ocorrências no ponto da série temporal;
18. Enviar mensagens e alertas aos interessados, caso necessário;
19. Retornar para etapa 1.

IV. EXPERIMENTO E ANÁLISE DOS RESULTADOS
Na seção IV-A, traz as considerações iniciais sobre o
experimento. A seção IV-B discute a aplicação da
metodologia proposta incorporada no sistema computacional
desenvolvido. Finalmente, a seção IV-C apresenta a análise
dos resultados obtidos no experimento.
A. Considerações Iniciais
Inicialmente, para a execução do experimento proposto,
alguns termos devem ser definidos, a fim de padronizar o
resultado de medição do sistema proposto. Para o experimento
realizado, adota-se que um ambiente é mutável em função das
alterações de sua realidade e este ambiente é classificado em
três categorias de estados: novo, em evolução e estável. Além
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disso, o sistema também entende que uma novidade
corresponde uma informação que ocorreu apenas uma vez, em
um ambiente.
Para testar o sistema proposto, as medições as serem
utilizadas foram extraídas a partir de medições realizadas por
um sensor triortogonal de junta, cuja instalação e
funcionamento está localizado no vertedouro 1 da usina de
Lajeado. Esse sensor Triortogonal de Junta, é um elemento
instalado entre duas lajes, a fim de medir deslocamentos desse
tipo de estrutura. Esse sensor realiza medições no sistema de
coordenadas cartesianas e para o presente trabalho, a série
histórica de um eixo, será processada em um computador com
sistema operacional Windows 7®, core i5® e 8GB de
memória RAM.
A Fig. 4 mostra o gráfico de medição no período de
10/04/2001 a 26/08/2010, com um total de 3426 medições
realizadas nesse período. Cabe ressaltar que os registros da
série temporal também são numerados de forma crescente e
nomeados como mostrado na Fig. 4. Além disso, a região
indicada com um círculo em vermelho mostra as medições
utilizadas para processamento.
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Figura 5. Informações a serem inseridas na Tabela de decisão adaptativa.

Da mesma forma, as regras são inseridas e armazenadas
para servirem de guia quando os procedimentos relacionados à
inferência realizar o processamento. A Fig.6 mostra as regras
existentes na tabela de decisão implementada inicialmente
para o processamento.
Resumidamente, esta tabela de decisões é resultante das
condições existentes, tais como: regras estabelecidas
principalmente pelo reconhecimento da indicação de
novidade, do estado do ambiente, o período, os limites
operacionais de valor e angular, que geram ações que por sua
vez ativam funções. Cada célula é resultante do encontro de
uma regra com uma condição que pode ter ou não algum
conteúdo, e caso não haja conteúdo, essa célula é
desconsiderada na tomada de decisão.

Figura 4. Série temporal do sensor triortogonal instalado no vertedouro 1.

B. Aplicação da Metodologia Proposta
Para a aplicação da metodologia proposta, além da série
temporal mostrada na Fig. 4, todos os conhecimentos e
parâmetros devem ser inseridos para o processamento,
conforme mostrado na Fig. 5. Assim, através da interface de
entrada, o sistema computacional deve ser carregado com as
regras e parâmetros iniciais para a inicialização do sistema.
A partir do momento em que os dados de medição são
inseridos, o sistema os recebe e organiza-os de tal forma a
alimentar os procedimentos relacionados à inferência. Cada
sinal inserido, normalmente possui uma informação
constituída pelos campos: sequência, código do sensor no caso
“T”, o instante do registro, e valor. Após o processamento são
acrescentadas novas informações que indicam: diferença de
tempo entre os registros, diferença de valores, inclinação,
indicação do código de identificação do ambiente, o estado do
ambiente, e indicações relativas à indicação de novidade.

Figura 6. Tabela de decisão adaptativa inicial para processamento.

Dentre os conteúdos inseridos, os principais são: A
novidade reflete a pergunta, se é ou não novidade? : sim, não;
identificação do Ambiente, estados do ambiente: novo, em
evolução, estável; Período, diferença com dois ou mais
períodos (igual 2, maior 2) e igual a um período; No caso dos
limites operacionais de valor e angular: menor, maior, dentro;
Suporte (índice relativo a regras de associação).
No caso de uma busca ser realizada, considerando as
prioridades pré-definidas no conjunto de regras existentes, a
regra identificada corresponde a aquela em que todas as
condições são satisfeitas, por exemplo, se a regra R6 for à
escolhida, duas condições devem ser ativadas para mudar a
identificação do ambiente (executando a função f_ma) e outra
para considerar o valor da medição como candidato a
anomalia (executando a função f_ca).
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Todas as funções são executadas considerando como
parâmetros todas as condições indicadas em cada regra. Além
disso, caso necessário todas as regras novas são criadas
considerando como semente (geradoras) as regras existentes
com a utilização dos novos dados fornecidos nas condições.
Na exclusão todas as regras anteriores podem ser gravadas em
tabela a parte ou simplesmente destruídas. No caso de
alteração só a nova condição é modificada.
A partir das condições iniciais, regras, medições e outros
parâmetros necessários para o processamento, o programa é
inicializado, a fim de processar a série histórica. Ao longo do
processamento das medições existentes na série histórica, uma
importante mudança na medição foi detectada. Esse sinal foi
detectado no dia 21/08/2003 com valor 2936x10-4 (mm),
registrado com número de sequência 864 e seus dados são
apresentados na tabela II, junto com a medição anterior e
posterior. Cabe ressaltar que existem vários pontos candidatos
à anomalia, além da sequência utilizada neste texto para
análise. Como por exemplo a sequência de medições
registrada entre os dias 08/10/2001 e 14/10/2001, referentes a
um pequeno patamar que envolve as medições de 182 a 188.
TABELA II
REGISTROS DA SÉRIE HISTÓRICA DAS SEQUENCIAS 863, 864 E 865
Registros da Série Histórica (tbSERIE_HISTORICA)
Sequência

863

864

865

Sensor

MT-V2-3

MT-V2-3

MT-V2-3

Dia

20/08/03

21/08/03

22/08/03

2899

2936

2936

Dias após anterior

1

1

1

Diferença (atual –ant.)

0

37

0

Inclinação (radianos)

0

1,54

0

Inclinação (graus)

0

88,45

0

N5

N5

19

20

20

Estável

Novo

Evolução

Valor

Indicação
Identificação do Ambiente
Estado do Ambiente
Indicação Grupo 1

N1

Assim, quando a sequência de dados é processada, o
sistema muda os parâmetros e regras, envia alarmes, caso
necessário, conforme mostra a tabela III.
C. Análise dos Resultados
O processamento foi realizado de forma continua com a
evolução das informações armazenadas no sistema. Dessa
forma, resumindo o processamento, tem-se que: No ponto 863
foi identificada a regra R8 que não necessitava de nenhuma
ação; no ponto 864 foi identificado um ambiente com o estado
“Estável” e escolhida a regra R6 que ativou a função fma()
que mudou o valor sequencial indicativo do ambiente.
Também foi ativada a função fca() que mudou o estado do
ambiente de “Estável” para “Novo” além de alterar valores na
base de conhecimento, preparando para o recebimento do
próximo ponto; no ponto 865 foi identificado estado do

ambiente “Novo” na qual foi utilizada a regra 9 com
sinalização para a mudança de estado do ambiente “Novo”
para em “Evolução”, assim o próximo ponto 866
corresponderá a um estado do ambiente em “Evolução”. A
tabela III mostra resumidamente os resultados do
processamento da sequência das medições.
TABELA III
RESULTADO DO PROCESSAMENTO DA SEQUÊNCIA DE MEDIÇÕES
Sequência 863

Sequência 864

Sequência 865

Dados reunidos para a Dados reunidos para a Dados reunidos para a
inferência
inferência
inferência
Valor = 2899
Período
entre
registros = 1
Identificação
Ambiente = 19

Valor = 2936

Valor = 2936

os Período
entre
registros = 1
do Identificação
Ambiente = 19

os Período
entre
registros = 1
do Identificação
Ambiente = 20

Novidade = não

Novidade
=
(surgimento de
novo grupo)

os
do

sim
um Novidade = não

Estado do ambiente = Estado do ambiente = Estado do ambiente =
estável
estável
Novo
Limite
operacional
anterior Menor = 2724
e Maior = 2975 (da
sequência 862)

Limite
operacional
anterior Menor = 2724
e Maior = 2975 (da
sequência 863)

Limite
operacional
anterior Menor = 2724
e Maior = 2975 (da
sequência 864)

Operacional Limite
Operacional
Limite
Operacional Limite
Angular adotado = Angular adotado = Angular adotado =
85,94o ou 1,5 rad.
85,94o ou 1,5 rad.
85,94o ou 1,5 rad.
Inclinação = 0 rd

Inclinação = 1,54 rd

Inclinação graus = 0o

Inclinação
88,45o

graus

Inclinação = 0 rd
=

Inclinação graus = 0o

Suporte = não foi Suporte = não foi Suporte = não foi
necessário, só se incluir necessário, só se incluir necessário, só se incluir
previsão imediata.
previsão imediata.
previsão imediata.
A Inferência Resultante A Inferência Resultante A Inferência Resultante
Aplicação da regra R6
com a mudança da
tabela para o estado do
Aplicação da regra R8 ambiente
Novo
e
sem
nenhuma indicação de candidato
sinalização
à anomalia, além de
mudança de regras
relativas à anomalia
(caso implementadas).

Aplicação da regra R9
sem
nenhuma
sinalização,
mas
mudança do estado do
ambiente de Novo para
em Evolução.

Ao apresentar o processamento dos pontos 863, 864, e 865
foi possível perceber a mudança de estados dos ambientes e a
identificação de um valor que corresponde a um candidato a
anomalia. No caso ocorreu a adaptação dos valores para o
próximo processamento, não sendo necessária a alteração de
alguma regra na tabela de decisão. Cabe ressaltar que se
necessário outro tipo de adaptação pode ser utilizado e está
relacionado ao aumento do número de condições fornecidas o
que implicaria no aumento das regras com uma ou mais
condições, só que nessa situação existirá a inclusão de novos
elementos do lado de condições e o aumento de ações e a
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mudança delas deve ser confirmada através de uma solicitação
aos interessados na análise.
Em termos de desempenho, utilizando um computador com
as configurações mostradas na seção IV-A, alimentando o
software com a série temporal mostrada na Fig. 4, com 3426
amostras, o sistema computacional utilizou 8s em média para
processamento de todas as medições, ou seja, o tempo de
processamento para cada sinal foi de aproximadamente
0,0023s. Portanto, pode-se concluir que esse é o tempo que o
sistema demora em receber, interpretar se um sinal significa
uma anomalia na estrutura medida e enviar uma mensagem
para um tomador de decisão.
V. CONCLUSÃO
Este trabalho apresentou os resultados do desenvolvimento
de um sistema computacional autônomo e adaptativo para o
monitoramento e interpretação de medições. O sistema
computacional foi desenvolvido baseado na necessidade de
que medições podem ser monitoradas e interpretadas por um
método não supervisionado trabalhando com um fluxo
continuo de medições. Para isso, foi desenvolvido um sistema
computacional com a finalidade de identificar anomalias
importantes e enviar alarmes parametrizados aos interessados.
O sistema computacional processa os dados e devolve como
resultado análises e/ou inferências sob uma nova perspectiva
que classifica o ambiente monitorado em estados: novo,
evolução e estabilidade. A partir dos experimentos realizados
com um instrumento real, o sistema desempenhou sua função
de monitoramento e emissão de alarmes, ajudando os
administradores a tomarem decisões na operação de estruturas
com maior precisão e rapidez, gerando novas informações que
são enviadas aos interessados autonomamente, quando uma
anomalia é detectada no monitoramento da estrutura.
Como trabalho futuro, pode-se destacar a adequação do
sistema computacional proposto para operar como um módulo
independente de forma a interagir com outros sistemas
existentes no mercado, dentre os quais aqueles que utilizam
painéis de controle como os tradicionais sistemas SCADAs.
Outras possibilidades são: utilizar o sistema com múltiplas
medições a fim de testar a confiabilidade e robustez; além
disso, uma comparação com outros métodos, tais como redes
neurais, também é desejável para verificação da performance
de processamento do sistema computacional proposto.
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