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Resumo 

 

O sector industrial tem vindo a ser cada vez mais solicitado no sentido da optimização integrada 

dos seus processos produtivos. Para serem competitivas, cumprirem os requisitos dos seus 

clientes ou tão somente os da própria legislação, as empresas são forçadas a incluir nos seus 

sistemas de controlo, módulos de supervisão inteligente com um elevado grau de complexidade. 

Neste contexto, os sistemas de detecção de falhas têm sido constantemente refinados de forma a 

dar corpo a tais requisitos. 

As vantagens dos métodos de identificação baseados em técnicas de subespaços aliados a 

esquemas adaptativos podem melhorar o desempenho computacional e precisão de tais sistemas 

de supervisão. 

O presente trabalho propõe uma arquitectura e metodologia inovadoras para detecção de falhas 

em sistemas não-lineares, tirando partido de modelos recursivos, de caixa-preta, identificados com 

recurso a técnicas de subespaços. A metodologia de detecção de falhas foca-se na geração de 

resíduos obtidos a partir da diferença entre um modelo adaptativo linearizado da instalação em 

tempo-real e um modelo neuronal não-linear não adaptativo. 

São também apresentados os resultados de experiências conduzidas num processo didáctico da 

FEEDBACK
®
 PCT 37-100, demonstrando a relevância e exequibilidade desta metodologia. 

 

Palavras-chave: Identificação de sistemas; Algoritmos recursivos; Técnicas de subespaços; 

Processamento de sinais; Variáveis instrumentais; Detecção de falhas; Redes neuronais artificiais.  
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Abstract 

 

The pressure over the industrial sector to optimize their manufacturing production processes is 

increasing every day. To enhance their competitiveness or comply with nowadays costumers and 

government requirements and regulations, industries are including in their control architectures, 

better and more complex intelligent supervision platforms. In this context, fault detection systems 

have been improved and refined, in order to fulfill the requirements.  

The advantages of subspace methods along with adaptive identification schemes can be ideal to 

boost computational performance and accuracy of such supervision systems. 

This thesis is intended to provide an innovative framework and methodology to fault detection on 

non-linear systems, taking advantage of recursive black-box recursive subspace models. The fault 

detection methodology is based on residuals generation taken from a gap signal obtained between 

a linearized and adaptive plant model and a non-linear non-adaptive artificial neural model. 

A practical case study is carried on FEEDBACK
®
 PCT 37-100 didactic process to assess the 

performance and relevance of the proposed approach. 

 

Keywords: Systems identification; Recursive algorithms; Subspace based methods; Array signal 

processing; Instrumental variables; Fault detection; Artificial neural networks. 
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1. Introdução 

A rápida e constante evolução em áreas como a Automação, os Sistemas de Controlo e o 

Processamento de Sinal, tem vindo a ser naturalmente impulsionada pela crescente exigência em 

sistemas de instrumentação, comunicação e de infra-estruturas críticas (Sistemas de 

telecomunicações e instalações de produção e distribuição de energia). 

A procura de alternativas na optimização de processos industriais e minimização dos custos de 

paragens por avaria desencadeou a adaptação de tecnologias de supervisão e monitorização em 

tempo real. É neste contexto que se assiste ao crescimento do interesse relacionado com a 

detecção, isolamento de falhas e monitorização de processos. Tratando-se de um problema 

transversal a todas as áreas de engenharia, encontra a sua solução em conceitos matemáticos, 

em particular na estatística aplicada. 

1.1. Motivação 

A detecção de falhas conseguida atempadamente e de forma precisa pode reduzir drasticamente 

os custos associados à manutenção de equipamentos, aumentar os padrões de qualidade dos 

produtos e a segurança para os intervenientes nos processos. 

No domínio do diagnóstico de falhas as soluções baseadas no conhecimento e nos dados têm 

vindo, ao longo dos últimos anos, a conquistar cada vez mais espaço na literatura. Ainda assim, 

essas técnicas não demonstram conseguir melhores resultados em aplicações onde seja possível 

a obtenção de modelos de representação matemáticos (Simani, et al., 2003). 

A proposta de utilização de modelos recorrendo a técnicas de subespaços para efeito de detecção 

de falhas não é inovadora, no entanto a sua versão recursiva não é comum na literatura sobre o 

tema (Borges, et al., 2005). 
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1.2. Objectivos e contribuições 

Na literatura é frequente encontrar trabalhos teóricos sobre identificação em diferido no espaço de 

estado através de técnicas de subespaços, incluindo estudos comparativos entre diferentes 

algoritmos, não se encontrando contudo, significativas aplicações práticas onde os vários métodos 

sejam aferidos comparativamente. Quanto à identificação recursiva com técnicas de subespaços, 

as aplicações práticas são praticamente inexistentes. 

Como objectivo principal do presente trabalho emerge a aplicação de técnicas de identificação 

baseadas em metodologias recursivas de subespaços no domínio da detecção de falhas. Neste 

contexto, propõe-se uma arquitectura inovadora para detecção de falhas cujo desempenho é 

avaliado através de um caso prático. 

A arquitectura proposta apresenta-se como inovadora em duas vertentes. A primeira e talvez mais 

importante, trata-se de um método de geração de resíduos suportado por uma estrutura complexa, 

baseada em redes neuronais artificiais e modelos baseados em técnicas de subespaços. A 

segunda vertente inovadora passa por explorar a adaptação dos modelos de um ponto de vista 

recursivo, que culmina com a melhoria contínua da sua capacidade de emulação a cada instante 

de amostragem e em tempo-real. 

1.3. Estrutura da tese 

Este documento encontra-se dividido em cinco capítulos, incluindo o presente. No primeiro 

capítulo é feita uma breve contextualização sobre o problema em questão, segundo duas 

perspectivas. Numa primeira, aplicada às necessidades e desafios que a indústria impõe à 

Engenharia de Controlo e outra subordinada ao desenvolvimento de uma solução inovadora no 

contexto da detecção de falhas. 

Os dois capítulos seguintes abordam os conceitos teóricos de suporte às técnicas de identificação 

de sistemas e detecção de falhas. Começa-se por introduzir a identificação de sistemas como uma 

forma de lidar com problemas de controlo de sistemas segundo uma perspectiva de cariz 

empírico. De seguida descreve-se o problema da identificação no espaço de estado recorrendo a 

técnicas de subespaços sob duas abordagens distintas, designadamente, uma em diferido e outra 

recursiva, ou seja, em linha. O último capítulo de contextualização teórica aborda alguns métodos 

de detecção e isolamento de falhas, focando aspectos relacionados com a arquitectura formulada 

com base em modelos identificados com recurso a técnicas de subespaços. 

O quarto capítulo descreve os resultados obtidos num processo térmico, apresentando-se no 

último capítulo um conjunto de conclusões relativas ao trabalho em questão, bem como 

perspectivas de extensão ao tema estudado nesta dissertação. 
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2. Identificação de sistemas para 

detecção de falhas 

Desde o início de 1960, aquando do nascimento da Teoria de Controlo Moderno, a identificação 

de sistemas tem vindo a ser activamente desenvolvida pela comunidade de controlo automático, 

sendo hoje uma área madura de aplicações que se tornaram uma referência na indústria e noutras 

áreas, tais como a economia ou biologia. 

A literatura sobre identificação de sistemas é já bastante extensa e tem como raízes as técnicas 

de tratamento de dados estatísticos. Sumariamente, é possível obter-se o modelo matemático de 

um sistema dinâmico de duas formas distintas, via modelação analítica ou via identificação. A 

primeira baseia-se numa descrição analítica com base nos fenómenos físicos que regem o 

comportamento do sistema. Na segunda segue-se uma abordagem empírica, onde o 

comportamento do sistema é capturado através das relações entrada-saída estabelecidas a partir 

da resposta a um conjunto de estímulos conhecidos. Se por um lado no primeiro método obtemos 

modelos com uma descrição matemática que pode ser mais ou menos complexa, onde as 

expressões possuem uma interpretação física (modelos de “caixa-branca”), no segundo podemos 

obter descrições matemáticas de tal forma complexas que impossibilitam a sua análise de uma 

perspectiva analítica (modelos de “caixa-negra”). Ainda assim, esta última apresenta-se menos 

exigente em termos de esforço computacional e custos envolvidos (Gil, 2003). Podemos ainda 

obter modelos de caixa-cinzenta quando o conhecimento prévio do sistema não é total e portanto 

é necessária a estimação de alguns parâmetros por via experimental. Qualquer das abordagens 

produz modelos que descrevem de forma algo simplista a realidade do sistema, privilegiando mais 

a sua utilidade do que a precisão de emulação do comportamento. 

A identificação de modelos de sistemas revela a sua utilidade em aplicações como a simulação de 

um sistema, a previsão, a detecção de falhas, o treino de operadores de um sistema, a estimação 
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de estados, a concepção de esquemas de controlo ou em processos onde experiências e 

simulações possam ser dispendiosas, perigosas ou impossíveis (Palma, 2007). 

Apesar da maioria das técnicas de controlo e identificação terem sido concebidas para sistemas 

lineares, muitas delas são extensíveis a aplicações de sistemas não-lineares cujo comportamento 

possa ser linearizado em torno de uma zona de operação. 

Pode-se distinguir os modelos paramétricos dos modelos não-paramétricos, se forem descritos por 

um número limitado de parâmetros (e.g., modelos Auto-regressivos com entrada exógena (ARX), 

modelos Auto-regressivos de média móvel com entrada exógena (ARMAX)), ou caso se 

caracterizem por uma função medida num número elevado de pontos, idealmente infinito (e.g., 

função de transferência ou resposta impulsional), respectivamente. 

Existem ainda características de modelos que permitem separá-los em modelos de parâmetros 

variantes ou invariantes no tempo (LTI), modelos determinísticos ou estocásticos ou ainda 

modelos no domínio do tempo ou da frequência (Ljung, 2007). 

Para mais detalhes sobre a identificação de sistemas e correspondente classificação vd. 

(Soderstrom, et al., 1989; Ljung, 2007). 

2.1. Formulação geral do problema de identificação de 

sistemas 

Um sistema LTI em tempo discreto pode ser descrito pela fórmula de entrada / saída (Lovera, 

1998): 

    ∑      

 

   

 (2.1) 

onde      é o vector de entrada,      é o vector de saída, (       ) e          , 

            são os coeficientes da resposta impulsional do sistema
1
. A representação no 

espaço de estado é a forma geralmente preferível na identificação de sistemas multivariáveis 

devido a vantagens como uma descrição simples, compacta e com possibilidade de obtenção de 

realizações de ordem mínima ou com pequena sensibilidade a variações de parâmetros. 

 {
            

          
 (2.2) 

onde      é o vector de estado do sistema. Quanto às matrizes do sistema          , não têm 

uma parametrização definida como noutros métodos de identificação de sistemas. Aqui são 

definidas através de uma transformação de similaridade          (matriz não singular) em que os 

sistemas         e  ̅  ̅   ̅  ̅ são equivalentes se e apenas se, 

                                                      
1
 i.e. também denominados de parâmetros de Markov 



5 

  ̅           ̅          ̅        ̅     (2.3) 

A Figura 2.1 ilustra o modelo funcional de um sistema multivariável usado na identificação de 

sistemas. Os sinais         e         representam perturbações não correlacionadas com a 

entrada, designadas por ruído de processo (perturbações introduzidas no sistema) e ruído de 

medida (incerteza do processo de medida) respectivamente, e   representa a ordem do sistema.  

 

O processo de identificação de um sistema é composto por quatro fases fundamentais. Na 

primeira procede-se à recolha, por amostragem, dos sinais      e      suficientemente 

expressivos do comportamento dinâmico do sistema, durante um intervalo de tempo finito, 

equivalente a   amostras, 

    [                ]; (2.4) 

    [                ]. (2.5) 

A identificação propriamente dita, ocorre através da obtenção das relações matemáticas 

estabelecidas entre os subespaços
2
 formados por cada um dos conjuntos acima apresentados e 

um outro subespaço de saídas futuras, podendo ser representada pela expressão: 

                        (2.6) 

onde      pertence à família de funções de      e   é o vector de parametrização. Pela Figura 2.1 

infere-se que a saída do sistema num dado instante não depende apenas das entradas e saídas 

passadas, sendo necessário contabilizar o termo associado à incerteza,  . 

A segunda fase consiste na selecção da estrutura de modelos,     , pesando factores como a 

aplicação (limites e tipo de sinais) e a quantidade de informação disponível. 

Numa terceira fase é feita a estimação dos parâmetros do modelo que melhor se ajustam aos 

dados previamente recolhidos, através da minimização de um critério de desempenho     , 

obtendo-se uma parametrização particular para o vector  . 

   {              } (2.7) 

                                                      
2
 Um subespaço de    é um subconjunto ou vector espaço de elementos de    que respeitam 

uma dada condição. E.g., dado um conjunto de vectores {       }      , o conjunto das suas 

combinações lineares é um subespaço designado por      de {       }. 

Figura 2.1. Modelo de um sistema linear multivariável 
SISO 

Sistema +
u(t)

w(t)

y(t)

v(t)
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Finalmente, a última fase corresponde à validação dos modelos obtidos quanto à capacidade de 

predição das amostras de saída e quanto ao tipo de ruído obtido, com recurso a testes de 

validação cruzada, testes de controlo estatístico ou de correlação entre as entradas e o erro de 

predição. 

No contexto da identificação de sistemas lineares no espaço de estado existem fundamentalmente 

três abordagens: a estimação de parâmetros através da adaptação de métodos clássicos (e.g., 

PEM, LS, IV), a abordagem segundo a teoria das realizações ou os métodos de identificação com 

recurso a técnicas de subespaços, abordados no âmbito deste trabalho. Quanto à identificação de 

sistemas não-lineares sugere-se o trabalho (Sjöberg, et al., 1995). 

2.2. Identificação de sistemas com recurso a técnicas de 

subespaços 

No início dos anos 90 surgiu uma nova abordagem à identificação no espaço de estado que 

combinava técnicas numericamente robustas, como seja a decomposição QR, a decomposição 

em valores singulares (SVD), ou a teoria das realizações, com conceitos de Álgebra Linear. 

 

Denominados de métodos de identificação com recurso a técnicas de subespaços (métodos SID), 

estes distinguem-se dos métodos ditos clássicos em alguns aspectos, nomeadamente, porque não 

pressupõem a optimização de uma dada função de custo em relação aos parâmetros do modelo. 

Esta função de custo é normalmente não-linear e resolve-se recorrendo a algoritmos de 

optimização iterativos que, por sofrerem de problemas de convergência, resultam apenas numa 

solução aproximada (Chiang, et al., 2001; Rao, et al., 1992; Veen, et al., 1993). 

Figura 2.2. Comparação entre métodos SID e as 
abordagens clássicas 

Dados de 
Entrada / Saída

Matrizes do 
Sistema

Estados do 
Sistema

Abordagem no 
Subespaço de estados
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je
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õ
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 O
rt

o
go

n
ai

s 
e 

O
b

líq
u

as

Sequência de 
Estado

Matrizes do 
Sistema

Id
en

tificação
 C

lássica

Abordagem Clássica
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Como se ilustra na Figura 2.2, os métodos SID estimam à partida os estados recorrendo aos 

dados de entrada / saída, implícita ou explicitamente, e só então obtêm as matrizes do sistema por 

resolução de um problema de mínimos quadrados (LS), introduzindo assim o conceito de “estado 

de um sistema dinâmico”. 

Em (Lovera, 1998) são identificadas como as principais vantagens destes métodos, o facto de não 

ser necessário efectuar a parametrização do modelo pois é possível estimar a sua ordem e a 

possibilidade de obter um modelo sem o uso de algoritmos de optimização iterativos. Se a primeira 

se mostra particularmente vantajosa quando se está perante sistemas multivariável, já a segunda 

torna o processo de identificação bastante robusto do ponto de vista numérico, reduzindo o tempo 

de computação quando comparado com métodos como o método de erro de predição (PEM). 

Desta forma o tempo de cálculo não aumenta com incremento do número de parâmetros do 

modelo. No entanto, Favoreel et al. (Favoreel, et al., 2000) refere que a solução obtida pelos 

métodos SID é sub-óptima, desenvolvendo um estudo prático para demonstrar o peso desse 

compromisso. 

Além das vantagens acima enumeradas, possibilitam ainda a exploração do ponto de vista do 

controlo de sistemas, nomeadamente, o controlo óptimo, uma vez que se tem acesso à retroacção 

de estado, condição essencial na maioria das técnicas de controlo modernas. Qin (Qin, 2006) 

aponta ainda como razão para a rápida adopção dos métodos SID, a simplicidade na utilização em 

problemas de controlo multivariável como o controlo preditivo baseado em modelos (MPC).  

Os métodos SID devem o seu nome ao facto dos parâmetros do sistema identificado serem 

obtidos com base no subespaço coluna ou subespaço linha de uma dada matriz, formada por 

dados de entrada / saída, representativos do comportamento dinâmico do sistema. 

Ljung (Ljung, 1987) e Soderstrom (Soderstrom, et al., 1989) propõem algumas soluções para 

identificação de sistemas em anel fechado, de grande utilidade em aplicações onde, por razões de 

segurança ou qualidade, seja impossível abrir o anel de controlo. Finalmente, Ljung e McKelvey 

(Ljung, et al., 1996) propõem um algoritmo para este tipo de identificação e demonstram, neste 

contexto, as principais diferenças entre identificação em anel aberto e anel fechado. 

A aplicação dos métodos SID é também extensível ao domínio da frequência, podendo ser 

encontradas na literatura algumas referências mais importantes sobre o tema, vd. (Overschee, et 

al., 1997). 

Os algoritmos associados aos métodos de SID podem ser divididos em algoritmos recursivos ou 

não-recursivos (algoritmos de identificação em diferido). Os primeiros surgem como resposta ao 

problema das não-linearidades moderadas dos sistemas a identificar, uma vez que tiram partido 

da actualização em linha dos parâmetros do sistema, garantindo desta forma um melhor 

desempenho. Estes algoritmos derivaram naturalmente dos métodos de identificação em diferido 

(não-recursivos), que preservando grande parte das suas características, alargam o seu espectro 

de utilização a sistemas de parâmetros variáveis ou sistemas moderadamente não-lineares. 
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Os algoritmos de SID desenvolvem-se em duas etapas distintas (Lovera, 1998): 

 Na primeira fase é feita a estimação de algumas propriedades geométricas com base nos 

dados de entrada / saída, como o cálculo de uma base para o subespaço de 

observabilidade. Para isso são usados conceitos de álgebra linear que asseguram a 

robustez e estabilidade das estimativas. 

 De seguida é obtida uma representação, no espaço de estado, do modelo que pode ser 

conseguida de diferentes formas, abordadas em mais pormenor adiante neste documento. 

 

2.2.1. Formulação do problema de identificação com recurso a técnicas de subespaços 

O problema de SID consiste na determinação da ordem   do sistema, das matrizes no espaço de 

estado [       ] e das matrizes de covariância do erro [           ], tendo em conta o conjunto 

de amostras de entrada / saída representativo da dinâmica do sistema. 

 {
               

             
 (2.8) 

A estrutura de modelos usada é do tipo “forward”, onde      ,                  ,    

    ,        ,                              . 

As sequências de ruído de processo e de medida,    e   , são consideradas ruído branco de 

média nula e covariância dada por: 

  [(
  

  
) (  

   
 )]  {

[
  

   
]     

                    
 (2.9) 

O modelo “forward innovation” (Delgado, 2004) é menos pesado do ponto de vista computacional 

pois é obtido a partir do modelo “forward” onde se aplica um filtro de Kalman, estabelecendo uma 

parametrização explícita do ganho de Kalman em regime permanente. Decidiu-se, no entanto, 

usar uma representação do modelo do tipo “forward” uma vez que é mais adequada quando a 

estrutura das matrizes de covariância é conhecida à partida, ou quando se está perante situações 

de parâmetros variáveis, sendo esta última o caso de estudo deste documento. 

Dividindo o problema acima em dois subsistemas, um determinístico e outro estocástico: 

 

{
    
     

     

  
     

     

 

{
    

     
    

  
     

    
 

(2.10) 

em que, 

 {
     

    
 

     
    

  (2.11) 
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e assumindo os pressupostos de que o sistema é assimptoticamente estável
3
, de fase mínima, o 

par    [  √ ]  é controlável, o par       é observável e as entradas são sequências 

determinísticas com excitação persistente de ordem   , apresentam-se três casos de estudo 

distintos. 

Dependendo das entradas do sistema, podem-se analisar os problemas: 

1. Puramente determinístico, onde        ; 

2. Puramente estocástico, onde       

3. Determinístico e estocástico combinado; 

Neste documento abordar-se-á a identificação num contexto determinístico e estocástico 

combinado, uma vez que os restantes tratam de problemas menos complexos sendo eles casos 

particulares daquele que será aqui analisado (Lovera, 1998). 

2.2.2. Identificação com recurso a técnicas de subespaços através de dados de entrada / saída 

Os métodos baseados na teoria das realizações produzem resultados bastante precisos na 

estimação de modelos no espaço de estado quando os parâmetros de Markov estão acessíveis. 

Para situações em que tal não acontece, existem duas soluções: 

1. Usa-se um algoritmo baseado na teoria das realizações, mas alimentado por parâmetros 

de Markov estimados através dos dados de entrada / saída (método numericamente 

sensível); 

2. Desenvolvem-se procedimentos alternativos para estimação do subespaço de 

observabilidade, evitando o uso directo dos parâmetros de Markov.  

O problema de estimação dos parâmetros de Markov é de relativa complexidade, principalmente 

no caso de sistemas MIMO, tornando preferível a segunda abordagem onde se encontram os 

métodos de SID abordados neste documento. 

O problema de identificação baseada em dados de entrada / saída pode então ser enunciado 

como: dada uma sequência de amostras {                  } de entrada e 

{                  } de saída, determinar os parâmetros do modelo determinístico-estocástico 

combinado (matrizes         e matriz de covariância do erro [           ]). 

Os dados para identificação do modelo são organizados em matrizes com uma estrutura própria, 

denominadas matrizes de Hankel em blocos (2.12) e (2.13). Cada uma delas é dividida em blocos, 

um compreendendo amostras identificada como sendo “do passado” e outro com amostras 

identificadas como estando associadas ao “futuro”. Para o caso do sinal   ter-se-ia 

respectivamente          e         , 

                                                      
3
 os valores próprios de A encontram-se no interior do circunferência de raio unitário. 
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 (
  

  
̅̅ ̅)  

(

 
 
 
 
 

         

       

    
             

             

             

    
                   

̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅

)

 
 
 
 
 

, (2.12) 

 (
  

 

  
 ̅̅ ̅̅ )  

(

 
 
 
 
 

         

       

    
             

             

             

    
                   

̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅

)

 
 
 
 
 

. (2.13) 

As matrizes associadas ao ruído de processo e ruído de medida apresentam a mesma estrutura, 

        ,           e         ,         . Supondo disponíveis   amostras coligidas 

do processo a identificar, os parâmetros   e   (número de blocos-linha) devem ser tais que 

(      e      ) e têm a funcionalidade de uma janela deslizante
4
 que define o tamanho 

para os horizontes referentes ao passado e ao futuro. O parâmetro   estabelece o número de 

colunas para as mesmas matrizes. É de considerar preferencialmente um valor elevado, sendo no 

entanto limitado pelo número de amostras disponíveis e normalmente dado por            

     . 

Quanto às matrizes   
        e   

       , estas são obtidas movendo o primeiro bloco linha 

de    para o último bloco linha de   . Será precisamente esta variação que mais adiante permitirá 

a obtenção das matrizes do sistema. 

A sequência de estados do sistema na forma matricial tem a estrutura: 

                                      (2.14) 

A matriz de observabilidade do sistema é utilizada na sua forma estendida uma vez que o seu 

número de linhas é superior à ordem do sistema    , 

     (

 
  
 

     

)          (2.15) 

 

 

 

                                                      
4
 i.e. intervalo de amostras que se desloca a cada iteração mas sem alterar a sua dimensão. 
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As matrizes de Toeplitz são compostas pelos parâmetros de Markov dos subsistemas 

determinístico e estocástico, 

   
   

(

 
 

 
  
   
 

      

 

 
 
  
 

      

 
 
 
 

      

 
 
 
 
 

     

 
 
 
 
 

 

)

 
 

             (2.16) 

   
   

(

 
 

 
 
  
 

     

 

 
 
 
 

     

 
 
 
 

     

 
 
 
 
 

     

 
 
 
 
 

 

)

 
 

             (2.17) 

Os métodos de SID necessitam apenas do espaço coluna (da matriz de observabilidade 

estendida) de ou do seu espaço linha (da matriz de sequência de estados) para identificarem os 

parâmetros de um modelo, usando para isso o subespaço gerado por uma delas. 

     (

 
  
 

     

)   (2.18) 

    (

    
 ̅  ̅     ̅     

    
)   (2.19) 

Como o modelo no espaço de estado obtido depende da selecção arbitrária de uma base, não 

existe uma realização única para um dado sistema (Mercère, 2005). Como tal, o problema pode 

ser reformulado numa equação matricial única, que define a saída como combinação linear do 

estado anterior com a matriz de observabilidade estendida e uma combinação entre a entrada, o 

ruído e a respectiva resposta impulsiva. 

        
    

      
  (2.20) 

   
      

    
       (2.21) 

        
    

      
  (2.22) 

   
      

    
       (2.23) 

As equações acima, são o ponto de partida de qualquer algoritmo SID, pois garantem a estimação 

consistente de    (matriz de observabilidade estendida).   representa uma sequência de estado, 

    a matriz de Toeplitz da resposta impulsiva e as matrizes   e   combinações particulares das 

matrizes de Hankel relativas às perturbações   e   . 
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2.2.3. Estimação dos subespaços 

Os subespaços são gerados unicamente a partir do termo      cujo estimador pode ser obtido por 

meio de uma projecção oblíqua dos dados de entrada / saída. Usando a SVD, este termo é então 

separado nos subespaços necessários. Ao longo deste processo é obtida também uma estimação 

para a ordem do sistema,  ̂. 

Na perspectiva de um sistema puramente determinístico é simples separar a matriz    da matriz    

por meio da referida SVD, 

                 (
   
  

) (
  

 

  
 ) (2.24) 

Os subespaços são então dados por: 

      √      √    
  (2.25)

5
 

Já a separação num contexto estocástico é mais complexa pois      apresenta-se de 

característica completa devido à presença de ruído. Como todos os valores singulares deste termo 

são não nulos, é necessário desenvolver uma estratégia de selecção entre os valores singulares 

dominantes e os não-dominantes para estimar a característica do sistema, vd. (Gil, et al., 2003). 

Assumindo conhecer a ordem do sistema, as matrizes a serem decompostas compreendem uma 

parte referente ao sinal e outra ao ruído, 

            (
   
   

) (
  

 

  
 )  (2.26) 

onde    e   
  contêm os   vectores singulares principais, cujos valores singulares estão presentes 

na matriz         diagonal. Os subespaços são então dados por: 

      √      √    
  (2.27) 

Desta forma, fica a faltar apenas a estimação do termo     . 

Partindo da equação (2.22), observa-se que a matriz de Hankel das saídas    se encontra 

relacionada de forma linear com a matriz das entradas futuras    e com a sequência de estados 

futuros   
 . Recorrendo ao conceito de projecção ortogonal é possível extrair o termo     

  através 

da projecção do espaço linha de    no complemento ortogonal do espaço linha   
  (Watkins, 

2002), ou seja:  

     
        

    
     

    
    

como o ruído não está correlacionado com as entradas vem: 

  
    

        
    

     
      

        
   

      
    

     
       

                                                      
5
 Note-se que √   é de simples obtenção uma vez que   é uma matriz diagonal. 
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O próximo passo consiste na adição de pesos         a ambos os termos da equação, devendo 

ser respeitadas as seguintes condições: 

1. A característica   da matriz      é preservada após a adição dos pesos, 

                      (2.28) 

     (  )            
       (2.29) 

2. A matriz    não pode estar correlacionada com as sequências de ruído    e   , 

                 (2.30) 

Assim, obtém-se: 

       
  ⁄               

  ⁄           
 
     )    

 

          
  ⁄     

          
  ⁄     

(2.31) 

Aplicando a SVD, 

 

   (    
  ) (

    

   
   

)(

  
 

   
   

   
   

)   

       
    

    
     

    

(2.32) 

pode-se concluir que: 

 

 ̂    
    √   

 ̂    
  √    

  
(2.33) 

A aplicação da SVD acima permite extrair a matriz de observabilidade estendida (  ) associada 

aos vectores singulares à esquerda (correspondentes aos valores singulares não nulos). Já os 

vectores singulares à direita contêm informação sobre os estados (  ). A matriz  ̂  pode ainda ser 

considerada um estimador para a sequência de estados   , caso a matriz    tenha   colunas, 

  ̂       
      (2.34) 

Foi demonstrado por Van Overshee e Bart De Moor, em (Moor, et al., 1994) através do Teorema 

Unificador da teoria dos subespaços que os principais tipos de métodos de SID são de facto um 

só, apresentando somente diferentes formas para o cálculo das matrizes    e   , como se 

resume na tabela abaixo. 
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Tabela 2.1. Diferenças entre os principais métodos de SID com base no teorema unificador da 
teoria dos subespaços 

Acrónimo       

N4SID     ((     
 )

 
  ) 

CVA √[(    
 ⁄ ) (     

 )
 
]

  

 (     
 )

 
(     

 ) 

PO-MOESP     (     
 )

 
(     

 ) 

IV-4SID       

 

Alguns dos métodos acima apresentados serão, no subcapítulo 4.2 alvo de um estudo 

experimental com vista à avaliação comparativa da sua performance. 

Concluída a primeira etapa na identificação SID (Figura 2.3), segue-se o cálculo das matrizes do 

modelo do sistema no espaço de estado. 

A segunda etapa do processo de identificação pode ser efectuada de duas formas distintas, 

consoante o método utilize como estimador os vectores singulares à esquerda (estimação da 

matriz de observabilidade estendida  ̂ ), ou os vectores singulares à direita (estimador da 

sequência de estado  ̂ ). Esta última opção, que obtém as matrizes do sistema como solução de 

um problema de mínimos quadráticos, não será desenvolvida nesta dissertação uma vez que se 

pretende introduzir a abordagem que dá suporte ao desenvolvimento da arquitectura apresentada 

no subcapítulo 3.3. 

O método de obtenção das matrizes do sistema, tendo por base a estimação da matriz de 

observabilidade estendida  ̂  é, segundo Delgado (Delgado, 2004), um método baseado na teoria 

{𝑢 𝑡  𝑦 𝑡 } 

�̂�𝑥 �̂�  

𝐴  𝐶  

�̂� 𝐷  𝐴  �̂� 𝐶  𝐷  

Vectores singulares 

à direita 

Figura 2.3. Etapas da identificação nos métodos SID 

�̂�𝑥 �̂� 

2
º 

P
a

s
s
o
 

1
º 

P
a

s
s
o
 

Vectores singulares 

à esquerda 
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das realizações que tem ganho alguma projecção dada a sua simplicidade computacional (Método 

de shift-invariance) (Agüero, et al., 2004).  

A matriz   obtém-se seleccionando    e   , em que a primeira corresponde a  ̂  removendo as 

primeiras   linhas e a segunda corresponde a     removendo as últimas   linhas. 

 

     [

 
  
 

     

]     

 [

  
   

 
     

]   ̅  

(2.35) 

A estimativa de   é então dada por: 

      
  ̅   (2.36) 

enquanto que a matriz   corresponde às primeiras   linhas da matriz  ̂ .   
 representa a matriz 

pseudo-inversa de   6. 

A obtenção das matrizes   e  , na segunda fase, é algo mais complexa. Multiplicando a equação 

de entrada / saída (2.22), à esquerda por   
              e à direita por   

 
 obtém-se: 

  
      

    
        

    
    

     
    

    
   

  

onde   
  é uma matriz de característica completa que satisfaz a equação   

      . A equação 

pode ser reescrita simplificadamente como: 

  
      

    
    

  

Se    for a i-ésima coluna de   
      

 
 e    a i-ésima coluna de   

  a equação acima pode tomar a 

forma, 

 

          

            

(

 
 

     
      
        
     

                    )

 
 

 
(2.37) 

onde               e              ,  

                                                      
6
 Se          , então a matriz pseudo-inversa de   é dada por,             . No caso 

específico em que              então       . 
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 (

  

  

 
  

)   

(

 
 

           

        
       
     
      )

 
 

 (
   
   

) (
 

 
)   (2.38) 

Este sistema de equações é determinado, para (             ) e pode ser resolvido em ordem 

às variáveis   e   através do método dos mínimos quadráticos. 

O método aqui apresentado é um caso geral da identificação de sistemas com recurso a técnicas 

de subespaços. Assim, diversas alterações podem ser introduzidas com vista à optimização deste 

método dando origem aos diversos algoritmos conhecidos. A título de exemplo, em (Lopes dos 

Santos, et al., 2003) é proposta uma arquitectura que reduz para metade o tempo de computação, 

sem perda de precisão nas estimativas. 

Este documento não visa abordar cada um dos algoritmos de forma detalhada mas sim, dar 

especial atenção à aplicação deles num contexto recursivo (de actualização em linha dos 

parâmetros do modelo). 

2.3. Identificação recursiva de sistemas com recurso a 

técnicas de subespaços 

A abordagem recursiva na identificação de sistemas lineares não é de todo inovadora. A 

relevância desta perspectiva é enorme pois, na prática, a maioria dos sistemas encontrados são 

de natureza variante no tempo (ou não-linear), o que implica uma constante actualização do 

modelo a eles associado aquando do projecto de sistemas de controlo. 

Nas técnicas de subespaços de estado o objectivo não é diferente e encontram-se na literatura 

diversas propostas com diferentes características em termos de carga computacional ou 

desempenho. No entanto, todas elas se desenvolvem em torno de uma técnica que evita a 

actualização da SVD, uma vez que é computacionalmente muito pesada de efectuar. A SVD pode 

não constituir problema nos casos em que é aplicada a matrizes de dimensão controlada e com o 

mesmo subespaço singular (mesmos valores singulares) à esquerda da matriz de projecção, não 

influenciando assim a rapidez de actualização das matrizes (Verhaegen, et al., 1991). 

Em (Lovera, 1998) são propostos alguns métodos, entre os quais uma versão recursiva MOESP 

que utiliza os algoritmos de seguimento com recurso a técnicas de subespaços para actualizar 

apenas uma parte da SVD. No entanto este método pressupõe que o ruído da saída seja 

espacialmente e temporalmente branco, o que caso não se verifique, resulta em estimadores 

enviesados
7
. Para superar este problema encontram-se versões recursivas dos algoritmos 

                                                      
7
 As propriedades geométricas que se estabelecem no problema determinístico deixam de ser 

válidas na presença de ruído. As IVs são então introduzidas com o objectivo de remover 
parcialmente a contribuição do ruído sem afectar o sinal informativo (Overschee, et al., 1991). 
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baseados em variáveis instrumentais (IV) PI-MOESP e PO-MOESP, este último utilizado na 

arquitectura de identificação proposta nesta dissertação
8
. 

Em (Tamariz, et al., 2005) é apresentado uma solução baseada no algoritmo Ordinary MOESP, 

para sistemas cujos parâmetros variam lentamente com o tempo e nunca de forma abrupta ou 

aleatória. Em (Yang, 1995), com o objectivo de lidar com problemas onde o ruído seja colorido, 

introduzem-se os métodos baseados no critério de Yang e nos métodos de optimização através de 

funções de custo para aproximação de projecções (PAST) cuja aplicação não é aconselhável para 

detecção de alterações (Mercère, et al., 2007). 

De uma forma geral, e à semelhança do que acontece com os métodos em diferido, os métodos 

recursivos podem também ser divididos em duas fases distintas. A primeira, onde é feita a 

compressão da informação de entrada / saída numa matriz de dimensão fixa e onde se procura 

um subespaço coluna da matriz de observabilidade estendida   . Numa segunda fase é feita a 

actualização das matrizes do sistema no espaço de estado. 

A actualização recursiva da matriz de dados de entrada / saída é normalmente conseguida através 

da decomposição LQ
9
 seguida das rotações de Givens ou o algoritmo de subtracção (Gustafsson, 

et al., 1998). Para a actualização do subespaço de observabilidade alguns autores propõem uma 

solução inspirada nos métodos de Array Signal Processing, onde o problema de seguimento 

recursivo através de técnicas de subespaços é normalmente solucionado recorrendo ao método 

do propagador (Mercère, 2005). As vantagens do método do propagador consistem na utilização 

de operadores lineares e critérios quadráticos, como os mínimos quadráticos recursivos (RLS). 

Os métodos baseados no propagador são compostos por duas etapas: 

1. Actualização do vector de observação; 

2. Estimação recursiva da matriz de observabilidade estendida, através da actualização em 

linha do propagador. 

Segundo (Mercère, et al., 2007) o estado de maturidade dos algoritmos propostos na literatura, 

baseados no método do propagador ou no critério de Yang, fora atingido. Nesse trabalho é 

apresentado um estudo sobre a convergência dos métodos baseados em IV, IVPM e EIVPM, com 

aplicação do método do propagador. (De Cock, et al., 2006)  estudou comparativamente o 

algoritmo RPM2
10

 e EIVPM através da sua aplicação no contexto de seguimento dos parâmetros 

modais de um avião durante voos de teste onde demonstrou a capacidade de seguimento dos 

parâmetros de amortecimento do mesmo. 

Em (Goethals, et al., 2006) é descrita uma aplicação para identificação do comportamento vibro-

acústico de aeronaves, que fornece com precisão, estimativas dos coeficientes de amortecimento 

e frequências onde se aplica também uma técnica de detecção de falhas em tempo real. 

                                                      
8
 A diferença entre os algoritmos PI e PO-MOESP está no tipo de informação incluída como IV. No 

primeiro inclui-se apenas informação das entradas passadas e no segundo adiciona-se as saídas, 
o que permite correlacionar dinâmicas adicionais associadas ao ruído. Estes métodos foram 
introduzidos por (Verhaegen, 1993). 
9
 Segundo (De Cock, Mercère, & De Moor, 2006),       é equivalente a (      )

 
. 

10
 Será abordado com mais detalhe adiante no documento. 
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Embora neste documento se desenvolva uma versão do algoritmo recursivo para sistemas 

lineares, existem versões especificamente para obtenção de modelos não-lineares, como os 

modelos Wiener, (Lovera, et al., 1998) ou versões aplicáveis a sistemas lineares piecewise 

(Borges, et al., 2006). 

 

2.3.1. Formulação do problema de identificação recursiva com recurso a técnicas de subespaços 

aplicando o método do propagador 

Seguindo a mesma sequência dos métodos não recursivos de SID, 

             ⏟    
 

 (2.39) 

pelo que, 

        { }         { }         { }         { } (2.40) 

onde         representa o subespaço coluna de uma matriz que é passada como parâmetro. 

O problema de identificação passa então por isolar o subespaço coluna de    do subespaço 

coluna de   . Como referido em (De Cock, et al., 2006) a abordagem proposta é baseada nos 

métodos de seguimento no subespaço com recurso às técnicas de Array Signal Processing que se 

passa a explicar. 

O problema considerado consiste na determinação recursiva da direcção de chegada   através da 

estimação em linha do subespaço coluna da matriz     , segundo o modelo, 

                     (2.41) 

onde   é a saída de    sensores,   é o vector de    sinais e   o ruído aditivo. 

Para ser possível estabelecer o paralelo entre esta abordagem e a identificação recursiva com 

recurso a técnicas de subespaços, reescreve-se o modelo no espaço de estado (2.8) de uma 

forma equivalente ao modelo (2.41). Como no modelo (2.41)      é composto por sinais no espaço 

e no tempo, ou seja os dados obtidos estão espaçados temporalmente, é necessário introduzir 

uma janela temporal similar à introduzida em (2.41): 

       [               ]            (2.42) 

Definindo os vectores  ,   e   da mesma forma, 

                             (2.43) 

onde                    . A relação fica completa escrevendo, 

 

                     

              
(2.44) 

Esta expressão permite o desenvolvimento do algoritmo nos dois passos seguintes, ou seja, a 

actualização do vector de observação partindo dos dados de entrada / saída e a estimação de 

uma base para     a partir do mesmo vector. 



19 

De referir a importância de existir um processo de tratamento do ruído para que os estimadores 

sejam consistentes, independentemente das perturbações a que o sistema esteja sujeito. A 

introdução de uma IV conduz à eliminação dos efeitos indesejados do ruído. 

 

2.3.2. Estimação recursiva do vector de observação 

O primeiro passo do processo de identificação recursiva SID consiste na actualização do vector de 

observação a cada nova amostra disponível. Esta etapa pode ser conseguida de diversas formas, 

entre elas, recorrendo a uma adaptação do problema em diferido, onde se remove o subespaço 

coluna de    do subespaço coluna de   , na equação (2.40). Aplicando uma projecção ortogonal 

do subespaço linha de    no complemento do subespaço linha de   ,      
  ,  

  
  

           
 (    

 )
  

   (2.45) 

Esta projecção pode ser calculada de forma eficiente e estável através da factorização QR (Golub, 

Gene H.; Van Loan, Charles F., 1996), 

 [
  

  
]  [

    
      

] [
  

  
]  (2.46) 

Chegando à conclusão de que      
        . O cálculo recursivo do vector de observação é 

obtido recorrendo a técnicas que permitam a actualização em linha da matriz      
  . O método 

aqui avançado consiste na actualização da decomposição QR recorrendo, para o efeito, às 

rotações de Givens. Segundo Mercère (De Cock, et al., 2006) esta técnica apresenta um melhor 

desempenho numérico do que as técnicas baseadas no lema de inversão de matrizes. 

Como referido anteriormente, a forma de anular os subespaços coluna referentes a    e a    na 

equação (2.40) é através da introdução da factorização QR, que neste caso será actualizada 

aplicando as rotações de Givens. 

A equação (2.46) é então reformulada para o caso do algoritmo PI MOESP
11

, 

 [

  

  

  

]  [
     
       
         

] [

  

  

  

]  (2.47) 

onde    é considerada uma IV, tal que       
 

 
    

    e     {   
 }    , sendo   o tamanho 

de vector de dados. 

 

 

                                                      
11

 Como já referido, o método MOESP fornece estimadores não enviesados no caso de não existir 

ruído de processo      e o ruído de medida,      seja classificado como branco. Desta forma, 
restringe-se enormemente a utilização deste método em muitas aplicações práticas. Esta limitação 
é contornável caso se introduzam IVs na estimação do vector de observação, usando por exemplo 
os métodos PI/PO MOESP. 
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Neste enquadramento constata-se que, 

    
   

 

√ 
         

   

 

√ 
    (2.48) 

No caso do algoritmo PO MOESP a equação toma a forma, 

 

[
 
 
 
 
  

  

  

  ]
 
 
 
 

 [

      
        
          
            

] [

  

  

  

  

] (2.49) 

onde [
  

  
] é, neste caso, considerada a IV tal que: 

 

   
   

 

√ 
           

      
   

 

√ 
          

  

 

   
   

 

√ 
           

      
   

 

√ 
          

  

(2.50) 

A cada novo par de amostras de entrada / saída disponível, a factorização QR é actualizada 

recorrendo às rotações de Givens da seguinte forma. 

 [√ [

        
             
                  

]

       

      
       

] [
      
      

  

]  (2.51) 

Aplicando duas rotações de Givens, é possível transformar de novo o factor   na forma triangular, 

[√ [

        

             

                  
]

       

      

       
]                       

[

        

        

        

 

√ 

              

[
       

            
]

 
 ̅     

       
]             

   [

          

                 

                √        

 
 

       
] (2.52) 

Tendo em vista a percepção do modus operandi do algoritmo recursivo atente-se na relação entre 

 ̅  e  ̿ : 

          
                 

         ̿     ̿ 
       ̿     ̿ 

     (2.53) 

De acordo com a equação (2.48), 

    
   

 

 
      

      
   

 

 
       

  (2.54) 
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o que permite definir 

         {       
 
      ̿     ̿ 

    }         
  (2.55) 

como sendo uma matriz de covariância, resultado da equação (2.52). Pode-se então extrair o 

subespaço coluna da matriz de observabilidade. A actualização da matriz de covariância é feita 

através da expressão, 

                             
 
            

 
    (2.56) 

 

2.3.3. Estimação recursiva de uma base para o subespaço de observabilidade 

O método do propagador apresenta como vantagens intrínsecas a divisão do espaço de 

observabilidade em dois subespaços complementares, usando um operador linear simples. Este 

método pode ser implementado em sistemas sujeitos a perturbações sob a forma de ruído 

colorido, sem comprometer a consistência dos resultados. 

Assumindo-se o par {   } como observável e pelo facto de             e        , a matriz de 

observabilidade apresenta pelo menos    linhas linearmente independentes. Tendo à priori 

conhecimento da ordem do sistema   , é possível obter a matriz de permutação           , de 

forma a decompor a matriz de observabilidade estendida, 

     [
   

   

]  (2.57) 

onde    
       , contém o bloco de linhas linearmente independentes de    e    

 

          ,incorporando as linhas restantes. Por construção, é possível encontrar um operador 

que permita definir    
 como combinação linear de    

, 

 

   
   

    
 

    [
   

   

]   [
   

  
    

]  [
   

  
 ]

⏟
  

   
 

(2.58) 

Este operador designa-se por propagador e apresenta-se como              . Pelo facto de  

        
    , então        (   )              e portanto é possível obter uma base particular 

da matriz de observabilidade a partir de   , sendo para isso apenas necessário estimar o 

propagador   . 

Para garantir que as linhas linearmente independentes sejam reunidas nas primeiras linhas da 

matriz de observabilidade é necessária a implementação de um método de reorganização dos 

dados. No caso de sistemas observáveis do tipo múltipla entrada / saída única (MISO), a matriz de 

permutação   pode simplesmente tomar a forma da matriz identidade, pois neste caso as 
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primeiras    linhas de     são já linearmente independentes por construção. Para o caso de 

sistemas do tipo MIMO a selecção da matriz   é algo mais complexa. 

Seja    a matriz de observabilidade estendida relacionada com a saída   onde   
  se refere à linha   

de  : 

    

[
 
 
 

  

    

 
        ]

 
 
 
  (2.59) 

Caso todos os pólos sejam observáveis na saída   , como nos sistemas MISO, a matriz de 

observabilidade expressa pela expressão anterior é necessariamente de característica   . 

Contudo, no caso de sistemas MIMO tal nem sempre ocorre. Neste casos a solução passa por 

incluir uma saída auxiliar, definida como combinação linear das saídas do sistema,  ̅  ∑     
  

   
, 

(     ) através da qual todos os pólos sejam observáveis, ou seja,  ̅ tem de apresentar 

característica completa. Quanto aos coeficientes   , estes podem incluir informação histórica da 

dinâmica do sistema, ou simplesmente serem gerados aleatoriamente. 

O problema pode então ser reformulado segundo: 

  ̅      ̅       ̅        ̅      (2.60) 

onde, 

  ̅  

[
 
 
 
 

 ̅
 ̅ 
 ̅  

 
 ̅    ]

 
 
 
 

    ̅   

(

 
 

 ̅
 ̅ 
 ̅  
 

 ̅     

 

 
 ̅
 ̅ 
 

 ̅     

 
 
 ̅
 

 ̅     

 
 
 
 
 

     

 
 
 
 
 ̅

 

)

 
 

 (2.61) 

 ̅  é o novo vector de saída. Nas matrizes  ̅ e  ̅ a primeira linha foi substituída por  ̅ 
  ∑     

   

   
. 

Pode-se então construir a matriz de permutação dada por: 

   

[
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         

         

 
                 

            

                

 
                     ]

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  (2.62) 

Para se obter o estimador da matriz    é apenas necessário calcular   , uma vez que       : 

      [
   

  
 ]    

 (2.63) 
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Caso o ruído possa ser considerado nulo vem: 

 

                  ⏟  
 

  

   [
   

  
 ]    

      

   [
   

  
 ]    

 [
      

      
] 

(2.64) 

Onde     e     correspondem respectivamente às    linhas de    
 e    

. Assim, e recorrendo à 

minimização de um critério quadrático, pode-se concluir que       
     pois    

 é invertível. 

       ‖   
   

    
‖
 
 

Usando o método dos mínimos quadráticos, obtém-se, 

    
         

    

   (2.65)
12

 

Este algoritmo é denominado RPM1 e é discutido mais pormenorizadamente em (Mercère, 2005). 

No entanto, nas situações onde tal simplificação não possa ser efectuada, uma vez que a 

presença de ruído influencia a qualidade dos estimadores calculados, é necessário proceder 

igualmente a uma reorganização do vector   , 

    [
   
   

] (2.66) 

onde    
      ,    

          . A matriz de covariância é dada por: 

    
 [

    
    

   

    
   

    

] (2.67) 

É então possível escrever a matriz de covariância de    de forma semelhante, 

 

   
 [

    
       

       
    

]

 [
   

  
 ]    

     

 [   
  ]  [

    
    

   

    
   

    

] 

(2.68) 

Com  ̅     
  obtém-se: 

        
   

   ̅      
   

   
   ̅ (2.69) 

     
   ̅      

   ̅       
 (2.70) 

 

 

                                                      
12

 Tendo a garantia de persistência na excitação, é possível aplicar o critério de convexão, que por 

sua vez garante a existência de um único     (Mercère, et al., 2007). 
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Quando    
       , 

    
    

   ̅(  ̅       
)
  

   
  (2.71) 

Esta equação permite inferir que o propagador é assimptoticamente enviesado, inviabilizando a 

aplicação deste método em algoritmos sem IVs. Para que este método possa ser aplicado ter-se-

ia de recorrer a um conjunto de técnicas com vista a contornar tais limitações, o que o tornaria 

extremamente ineficaz. 

Este obstáculo não se coloca caso o vector de observação tenha sido estimado através de um 

método como o PI/PO MOESP, pois estes métodos incluem IVs. Nestes casos pode ser calculada 

uma matriz de ruído assimptoticamente nulo,    
, que se relaciona com a matriz de 

observabilidade, tal como referido na equação (2.55), dando origem ao algoritmo RPM2 que será 

abordado na secção seguinte. 

Mais informação sobre este tópico, bem como outros métodos de actualização das matrizes de 

covariância, podem ser encontrados em (Takei, et al., 2006). 

 

2.3.4. Estimação recursiva de uma base para o subespaço de observabilidade através do 

algoritmo RPM2  

Segundo (Mercère, et al., 2007), o algoritmo RPM2 deve ser usado em situações em que os 

valores de       e    sejam relativamente pequenos. Assumindo que a matriz    
 tenha sido 

estimada recorrendo a uma versão recursiva do algoritmo PI/PO MOESP, equivalente a (2.72), é 

necessário definir uma função de custo diferente da definida para RPM1. 

                             
 
            

 
    (2.72) 

Considere-se a expressão da matriz de observabilidade definida tendo por base o propagador, 

    [
   

  
 ]    

 (2.73) 

Esta pode ser reescrita na forma, 

     [
   

  
]   ̂[     ] (2.74) 

Por construção, obtém-se a matriz de covariância dada por: 

 

     [
         

   
                

      
   

            
      

            
   

   
]

 [
      

  
     

     
] 

(2.75) 
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Assim, a função de custo a minimizar para estimação do propagador é: 

 (     )   ‖(              
      

   )   (  
               

   
   )‖

 

 (2.76) 

Assumindo que as matrizes envolvidas admitem inversa, 

    
      (              

      
   ) (           

   
   )

  

 (2.77) 

pode ser então definido um algoritmo de RLS para calcular recursivamente a expressão (2.77). 

Este será implementado no caso de estudo proposto neste trabalho. 

Algoritmo RPM2: 

          
 

 
          

                
           

     
                 

 (2.78) 

                
              

          

      
               

 (2.79) 

 
  

       
        (          

              )    
 
        

 (           
            )    

 
          

(2.80) 

Neste momento é possível obter então uma representação no espaço de estado do sistema. 

 

2.3.5. Estimação das matrizes no espaço de estado do sistema 

Como os métodos de identificação recursiva propostos na literatura não procuram estimar o vector 

de estado do sistema é possível ter acesso, em linha, às suas matrizes de estado utilizando 

apenas a matriz de observabilidade estendida calculada anteriormente e os dados de 

entrada/saída. 

 

       (      )  

   {    (           )}
 
                 . 

(2.81) 

Quanto ao cálculo das matrizes   e  , este é efectuado através da resolução de um problema de 

mínimos quadráticos recursivos. 

De facto, os métodos aqui usados não são diferentes daqueles apresentados no subcapítulo 2.2.3 

e relacionados com o problema não recursivo. Uma vez actualizada a matriz de observabilidade, 

basta recalcular as novas matrizes no espaço de estado e repetir o processo a cada amostra 

recolhida. 

Conforme se depreende da aplicação do método, na presente abordagem a dimensão do espaço 

de estado do sistema permanece imutável em todo o horizonte de identificação, uma vez que 

      [   
    ]

 
. Este facto pode constituir uma desvantagem do ponto de vista numérico, ou em 
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situações que decorram de uma significativa alteração estrutural, por exemplo devido a uma 

reconfiguração do sistema. No entanto, as funções de custo deste método nunca são obtidas por 

aproximação como acontece com o método PAST. Esta é claramente uma vantagem para 

sistemas de detecção de falhas, dada a necessidade em detectar alterações (Mercère, et al., 

2004). 

2.4. Método proposto para identificação recursiva com 

recurso a técnicas de subespaços 

A selecção do método de identificação a utilizar baseou-se na conjugação dos requisitos impostos 

pelo problema em estudo e teve em conta as limitações técnicas e de aplicabilidade dos 

algoritmos de identificação apresentados. 

Como requisitos do problema em estudo identificaram-se: 

1. A necessidade de resolução do problema estocástico; 

2. a aplicabilidade ao desenvolvimento de uma versão recursiva; 

3. carga computacional reduzida. 

Como foi referido em 2.3, o método do propagador é de simples implementação, não envolvendo 

uma elevada complexidade numérica. No entanto, produz resultados enviesados quando aplicado 

à resolução do problema estocástico. Neste contexto, a solução passa por estimar o vector de 

observação através de métodos que incluam IVs, de forma a conseguir uma estimativa não 

enviesada ao aplicar o método do propagador. 

Após a análise efectuada no subcapítulo 4.2, decidiu-se desenvolver um algoritmo recursivo 

baseado no método PO-MOESP, pois aliado ao seu bom desempenho em diferido tem ainda a 

vantagem de utilizar IVs no método de actualização do vector de observação. De seguida é 

apresentado o algoritmo recursivo proposto. 

1. Actualizar recursivamente do vector de observação. 

a. Obter as novas amostras de entrada / saída; 

b. Actualizar a decomposição QR; 

i. Aplicar as rotações de Givens; 

ii. Extrair os vectores    
 e    

; 

2. Actualizar recursivamente a matriz de observabilidade. 

a. Reorganizar o vector de observação de modo a garantir que as primeiras   linhas 

sejam linearmente independentes e obter    
 e    

; 

b. Estimar o propagador a partir da minimização de uma função de custo baseada na 

matriz de covariância e calcular   ,   , e   
 ; 

c. Calcular a estimação da matriz de observabilidade estendida. 

3. Actualizar as matrizes no espaço de estado do sistema. 
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3. Detecção de falhas 

A incorporação de módulos de controlo mais sofisticados e o carácter distribuído de um número 

crescente de aplicações trouxeram complexidade suficiente para fazer aumentar a probabilidade 

de falha dos sistemas. Aliado ao objectivo de melhoria da performance dos mesmos surgiram 

ainda novos desafios, como o da redução de custos de hardware. Tornou-se assim necessário 

incluir sistemas automáticos de supervisão para detectar precisa e atempadamente qualquer mau 

funcionamento. 

O processo de tratamento de falhas pode ser dividido em quatro etapas distintas. Como as falhas 

sistémicas são normalmente descritas como sinais de perturbação encontrados ao nível estrutural, 

ao nível dos actuadores e ao nível dos sensores, o primeiro módulo é responsável pela sua 

detecção, avaliando para esse efeito, o comportamento dinâmico do processo monitorizado 

(Isermann, 2006). 

A detecção de falhas consiste num processo de decisão sobre o estado de funcionamento de um 

dado sistema, precedido da análise dos sinais recolhidos do mesmo. Esta decisão apresenta um 

carácter binário, variando entre estado de funcionamento nominal e o de funcionamento em falha. 

A etapa de identificação de falhas consiste no levantamento dos módulos do sistema aos quais a 

falha foi propagada. O diagnóstico, sendo um processo que é sempre disparado na sequência da 

identificação de falhas, tem por objectivo a extracção de informação adicional sobre estas, de 

forma a possibilitar a identificação da sua causa e magnitude. 

Venkatasubramanian (Venkatasubramanian, 2003) faz ao longo de três documentos, uma revisão 

histórica dos métodos de detecção e diagnóstico mais usuais, dos quais se destacam os métodos 

quantitativos que constam da primeira parte do seu trabalho. 
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Neste documento pretende-se desenvolver uma metodologia inovadora para implementação do 

módulo de detecção/identificação de falhas, dando-se desta forma mais destaque às contribuições 

literárias neste segmento. 

A preocupação sobre este assunto não é propriamente recente, uma vez que desde o início dos 

anos 70 se têm vindo a desenvolver técnicas e metodologias de detecção e isolamento de falhas 

(FDI) em torno de uma estratégia base, a redundância, seja ela física ou analítica. Beard marcou o 

início do estudo da detecção de falhas através de redundância analítica com uma estratégia 

baseada em observadores (Beard, 1971). 

Nas Figura 3.2 e Figura 3.3 apresentam-se as principais técnicas de detecção e identificação de 

falhas. 

A redundância física serve-se da colocação de vários sensores com funções iguais, de forma a 

garantir que em caso de falha de um deles, exista uma discrepância das respectivas respostas e 

seja assim detectada a falha que a originou. No caso dos actuadores, a estratégia é semelhante e 

Figura 3.2. Classificação dos métodos de detecção de falhas 
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em caso de falha, outro dispositivo é responsável por acatar essa responsabilidade sem que o 

processo seja afectado. É este o princípio do controlo tolerante a falhas (FTC) (Cardoso, 2007; 

Palma, 2007). 

A redundância analítica é normalmente uma abordagem baseada na emulação do comportamento 

do sistema recorrendo a modelos, que por análise dos desvios entre os sinais do processo real e 

do modelo (i.e. resíduos), permite a detecção e o diagnóstico de uma falha ocorrida (Gertler, 1991; 

Isermann, et al., 1997). 

A abordagem analítica apresenta como vantagens a economia em termos de hardware ou custos 

de manutenção e a aplicabilidade em sistemas onde dispositivos como sensores e actuadores, 

poderiam ser considerados invasivos (Isermann, 2006). O seu desempenho é no entanto muito 

sensível à incerteza do modelo e ao ruído, o que constitui uma desvantagem pois na maioria das 

aplicações não é possível obter modelos tão precisos quanto o necessário. O nível de detalhe dos 

modelos necessários invalida por isso a sua aplicação em sistemas de larga escala
14

. 

Como forma de evitar as dificuldades associadas à obtenção de modelos matemáticos precisos, 

recentemente têm vindo a surgir alternativas na monitorização de processos, baseadas 

unicamente no conhecimento ou nos dados. São técnicas associadas a modelos qualitativos 

suportadas por descrições detalhadas do funcionamento do sistema. 

As técnicas baseadas nos dados têm como principal vantagem a capacidade de transformar 

dados de grande dimensão, em termos de número de variáveis, em dados de menor dimensão, 

onde é concentrada a informação mais importante. No entanto, como base de partida, necessitam 

de um grande volume de dados do processo (Simani, et al., 2003). 

Os métodos baseados no conhecimento são particularmente úteis quando não é possível obter um 

modelo matemático do sistema e, tal como os métodos analíticos, vêem a sua aplicabilidade 

reduzida a sistemas de pequena escala
15

. Para terminar refira-se, todavia, que não é possível 

                                                      
14

 i.e. sistemas com um elevado número de entradas, saídas e/ou estados. 
15

 e.g. modelos causais “falha-sintoma” (árvores de sintomas), expert systems (sistemas baseados 
em conhecimento especializado e experienciado), reconhecimento de padrões através de redes 
neuronais artificiais ou fuzzy expert systems) (Chiang, et al., 2001). 

Figura 3.3. Classificação dos métodos de identificação de falhas 
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Figura 3.4. Esquema de detecção de falhas baseada em 
modelos 

  

destacar uma destas abordagens, pois cada uma delas tem vantagens e desvantagens 

dependendo da aplicação em causa (Isermann, 1997). 

Para familiarização com a nomenclatura usada, aconselha-se a leitura de (Simani, et al., 2003) ou 

(Isermann, 2006). 

3.1. Detecção e identificação de falhas baseada em 

modelos 

Qualquer dos métodos de detecção e identificação de falhas está fortemente dependente da 

quantidade e qualidade dos dados disponíveis, como já referido. No entanto, e assumindo que 

está disponível um conjunto de dados relativamente rico, é necessária a definição de uma 

estratégia para monitorização do comportamento do sistema. 

Tradicionalmente recorre-se a técnicas de detecção de discrepâncias ou de definição de limites 

(Simani, et al., 2003). A primeira é altamente dependente de um modelo preciso uma vez que o 

seu conceito se baseia na comparação dos sinais do sistema real com os de um modelo 

semelhante, o que a torna imprecisa devido às incertezas indissociáveis do modelo. A última, 

bastante usada dada a sua facilidade de interpretação e implementação, consiste no disparar de 

um alarme quando as amostras de sinal saem fora de um determinado limite.  

Segundo (Isermann, 1997) esta sofre normalmente de falta de sensibilidade para algumas 

dinâmicas do sistema uma vez que ignora correlações entre as diferentes variáveis (correlação 
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Figura 3.5.  Geração de resíduos baseados em modelos 

Processo

Modelo

+
∑ 

-

espacial) e correlações entre medidas da mesma variável amostradas em instantes diferentes ou 

recorrendo a diferentes sensores
16

 (correlações série) (Chiang, et al., 2001).  

De forma a extrair as correlações espaciais, recorre-se a técnicas estatísticas de monitorização 

como a análise de componentes principais (PCA) revista exaustivamente em (Palma, 2007) e 

como aplicação prática em (Kosanovitch, et al., 1994), técnicas de redução de dimensionalidade 

como a análise discriminante de Fisher (FDA) (Duda, et al., 1973) ou métodos de decomposição 

para maximização da covariância como os mínimos quadrados parciais (PLS) (Chiang, et al., 

2000). 

Os métodos de identificação recorrendo a técnicas de subespaços abordados no capítulo anterior 

permitem obter variáveis de estado directamente a partir dos dados recolhidos do sistema. Chiang 

e Russel (Chiang, et al., 2001) consideram-nos particularmente apelativos devido à relação com 

as técnicas de PCA, FDA e PLS. 

A detecção de falhas baseada em modelos apresenta uma arquitectura simples onde o princípio 

de funcionamento se baseia em duas fases principais: a geração de resíduos e correspondente 

análise, de forma a extrair o máximo de informação possível sobre o comportamento do sistema. 

O princípio de funcionamento de um sistema deste tipo encontra-se esquematizado na Figura 3.5. 

O modelo é obtido, por exemplo, recorrendo a técnicas de identificação e a obtenção de resíduos 

é conseguida com base no sistema de equações (3.1), onde    representa a função de 

transferência do modelo identificado através  da qual se estima  ̂   , o parâmetro em 

monitorização. O correspondente parâmetro obtido no sistema real,     , vai então permitir o 

calculo do resíduo      obtido através da diferença entre o parâmetro do sistema e do modelo: 

 {
 ̂                 

           ̂   
 (3.1) 

O conceito de resíduo foi introduzido pelas técnicas de FDI baseadas em modelos (redundância 

analítica) e contém, em si, as dissemelhanças entre os sinais estimados pelo modelo matemático 

e os sinais medidos no processo real. A Figura 3.4 mostra um exemplo de uma estrutura básica de 

geração de resíduos (Palma, 2007). 

                                                      
16

 Os dados estão correlacionados em série quando não se pode recolher uma amostra sem que 
esta contenha informação relevante da amostra anterior, i.e. devido às componentes do sistema 
que podem introduzir inércia, como tanques, volantes de massa ou reactores é impossível eliminar 
tendências sistemáticas, uma vez que o tempo de amostragem é bastante curto.\ 

�̂� 

𝑢 𝑧 r 
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Cada resíduo pode ser devidamente obtido de forma a que seja sensível apenas a uma 

determinada falha ou a uma determinada localização desta no sistema. Em funcionamento 

nominal este apresenta um valor idealmente próximo de zero afastando-se deste assim que uma 

falha ocorre. 

A geração de resíduos é uma das etapas mais delicadas na abordagem baseada em modelos pois 

o conjunto de resíduos em análise representa a chave para o bom desempenho de qualquer 

técnica de FDI. Segundo (Simani, et al., 2003) é também nesta temática que têm surgido mais 

contribuições na literatura. 

A obtenção de resíduos devidamente representativos do comportamento do sistema é uma tarefa 

complexa pois é influenciada pelo ruído e pela incerteza associada aos modelos identificados. 

Gil (Gil, 2003) no contexto da modelação de sistemas, refere “…todo e qualquer modelo não é 

mais do que uma ténue aproximação da realidade que pretende representar, aconselhando por 

isso, alguma prudência na análise dos resultados produzidos.” Como uma representação 

matemática que é, qualquer modelo inclui uma componente de erro indissociável. Assim, qualquer 

técnica de geração de resíduos deve incluir estratégias de imunidade aquando da sua aplicação 

prática. 

Outra das fontes de incerteza associadas ao modelo reside na adaptação de técnicas exclusivas 

de modelos lineares a modelos não-lineares, nomeadamente as técnicas que incorporam 

observadores. A probabilidade de originar falsos positivos
17

 é assim bastante grande, uma vez que 

o desacoplamento entre os desvios originados pelas falhas e os desvios originados pelas 

incertezas ou ruído não é um problema de simples resolução. 

Em (Simani, et al., 2003) encontram-se propostas que quando aplicadas sob certas condições, 

permitem fazer o desacoplamento entre perturbações ou incertezas do modelo e os resíduos 

gerados apenas por falhas, mantendo a sensibilidade destes intacta. São exemplos os 

observadores de entrada desconhecida (UIO)
18

 e outras técnicas que recorrem à estimação de 

matrizes de distribuição de perturbações para gerarem resíduos desacoplados da incerteza, como 

em (Hamelin, et al., 1996). Desta forma e se existir algum conhecimento à priori sobre o 

comportamento do sistema, é possível obter uma solução de compromisso entre um bom modelo 

matemático e uma técnica de desacoplamento eficaz. 

Dando suporte à arquitectura proposta neste documento, serão descritas três abordagens em 

tempo discreto para geração de resíduos baseados em modelos: a estimação de parâmetros, o 

uso de observadores e as equações de paridade. 

É de salientar que existem técnicas de geração de resíduos baseadas em modelos em tempo 

contínuo, pormenorizadamente apresentadas em (Isermann, 2006). Gertler e Isermann, em 

(Gertler, 1988; Isermann, et al. 1997) apresentam uma breve resenha dos métodos de detecção 

de falhas baseados em modelos. 

                                                      
17

 i.e. disparo de um alarme de falha sem que haja verdadeiramente motivo para tal.  
18

 Nos observadores de entrada desconhecida (UIO), as matrizes são construídas de forma a que 
os resíduos e o erro de estimação sejam independentes das entradas e perturbações do sistema. 
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3.1.1. Geração de resíduos baseada na estimação de parâmetros 

A primeira abordagem é baseada na premissa de que as falhas se reflectem nos parâmetros 

físicos/estruturais do sistema. O objectivo é então comparar os parâmetros de um modelo de 

referência (nominal, sem falhas) com os parâmetros identificados através de métodos de 

estimação em linha. 

As expressões típicas de cálculo dos resíduos podem ter duas formas: 

1. Associadas a alterações de parâmetros: 

   ̂     ̂       (3.2) 

2. Associadas a alterações de coeficientes físicos do processo: 

   ̂     ̂       (3.3) 

Onde  ̂              . 

Em (Chiang, et al., 2001) esta técnica é aplicada a dois sistemas, um sistema de entrada única / 

saída única (SISO) referente ao controlo do nível de fluido num tanque e um sistema MIMO de 

uma bomba centrífuga de circulação de água controlada por um motor de corrente contínua (DC). 

Borges et al. em (Borges, et al., 2005) apresenta uma metodologia de detecção de alterações 

baseada na análise de projecções de subespaços. 

Sobre métodos de detecção de falhas usando geração de resíduos com base na estimação de 

parâmetros vd. (Basseville, 1997; Isermann, 2006). 

 

3.1.2. Geração de resíduos baseada em observadores 

A abordagem usando observadores tem como objectivo estimar as saídas do sistema recorrendo 

a filtros de estimação e obter o resíduo através da sua comparação com as saídas reais do 

sistema (observadores de saída). Os filtros mais comuns são o observador de Luenberger quando 

se abordam problemas determinísticos, ou o filtro de Kalman se em causa estiver uma abordagem 

estocástica
19

 (Simani, et al., 2003). 

Considere-se o seguinte modelo no espaço de estado, onde    e    representam falhas ao nível 

dos actuadores e sensores, respectivamente: 

 {
              (          )

                
 (3.4) 

A detecção de falhas e identificação é então conseguida aplicando um observador de Luenberger 

e comparando a sua saída com as saídas do sistema. Veja-se o exemplo de um observador 

MISO, para o qual se apresenta o i-ésimo vector de estado: 

                           
             (3.5) 

 

                                                      
19

 i.e., envolvendo tratamento de ruído. 
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A expressão do resíduo é dada por: 

         
       ̂     (3.6) 

Uma vez que o modelo usado é linear e não se inclui a componente de ruído, pode ser usada uma 

técnica de análise geométrica simples para o processo de identificação (e.g. fixação de intervalo 

de confiança/thresholds), 

 {
                   

                   
 (3.7) 

É também possível obter um esquema de FDI do ponto de vista entrada/saída, permitindo uma 

análise no domínio da frequência. Desta forma, as incertezas do modelo são normalmente mais 

fáceis e precisas de modelar, tornando a análise de resíduos mais sensível às falhas e não às 

incertezas (Simani, et al., 2003). Em (Viswanadham, et al., 1987) é usada esta aproximação para 

detecção de falhas no sistema de controlo de uma turbina, apresentando muito bons resultados, 

apesar da natureza altamente não linear do processo em estudo. Frank et al. em (Frank, et al., 

1997) faz um extenso resumo de métodos de detecção de falhas baseados em observadores e em 

(Patton, et al., 1997) são introduzidos exemplos de como estas técnicas devem ser aplicadas em 

arquitecturas reais. 

 

3.1.3. Geração de resíduos baseada em equações de paridade 

As relações de paridade têm um funcionamento semelhante aos métodos de redundância por 

hardware pois recolhem informação de diversas variáveis associadas a uma mesma dinâmica do 

sistema (e.g. equações de erro polinomiais), ou então variáveis diferentes mas que evidenciem 

uma relação entre si (e.g. equações de erro na saída) (Palma, 2007; Henry, et al., 2010). 

 

1. Equações de erro na saída: 

       (
     

     
 

     

     
)     (3.8) 

Onde 
     

     
 é a função de transferência do modelo identificado em linha e  

     

     
 a função de 

transferência do modelo fixo. 

2. Equações de erro polinomiais: 

                               (3.9) 

É perceptível alguma semelhança entre esta última abordagem e a estratégia dos observadores, 

no entanto (Simani, et al., 2003) identifica esta última como sendo mais flexível em termos de 

dimensionamento. 

Segundo (Palma, 2007) as equações de paridade e os observadores (de estado) são 

especialmente adequadas para detecção de falhas aditivas. Ainda assim, podem ser aplicáveis em 
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situações onde falhas multiplicativas estão presentes, quando estas estão associadas às entradas 

e saídas. 

Atingido um processo robusto de detecção de falhas, é necessário isolar as mesmas. Se o 

processo reagir de uma forma específica e distinta para cada falha, é possível desenvolver 

métodos de classificação das mesmas, baseados apenas na alteração dos vectores de resíduos 

(sintomas). Em (Gertler, 1997; Naik, et al., 2009) podem ser encontrados mais detalhes sobre o 

uso de equações de paridade na geração de resíduos. 

3.2. Diagnóstico de falhas 

A avaliação dos resíduos é a segunda etapa no tratamento de falhas e frequentemente inclui-se 

no processo de diagnóstico de falhas. O isolamento de falhas é simplificado quando cada conjunto 

de resíduos obtidos representa inequivocamente uma falha e através da análise dos mesmos, 

através de um sistema de decisão, é possível fazer corresponder os sintomas às respectivas 

causas/falhas (Palma, 2007). 

São normalmente usadas duas abordagens: resíduos direccionais, quando o vector de resíduos 

toma uma dada direcção em reposta a uma falha particular e resíduos estruturados, quando cada 

resíduo é sensível a um conjunto de falhas, sendo insensível às restantes. 

O processo de extracção de informação sobre as falhas pode ainda ser conseguido recorrendo a 

outro tipo de técnicas para detecção de alterações, e.g. testes de semelhança de rácios 

(likelyhood-ratio-tests), decisão Bayesiana (Bayes decision) ou lógica difusa (Fuzzy logic) (Simani, 

et al., 2003). 

Quanto ao processo de diagnóstico de falhas, (Isermann, 2006) sugere a combinação de 

diferentes técnicas de FDI, tirando desta forma partido de perspectivas distintas que se possam 

complementar entre si. Este separa os métodos de diagnóstico em duas categorias, métodos de 

classificação e métodos de raciocínio. 

Alguns dos métodos de classificação mais usados são: os métodos geométricos e probabilísticos, 

redes neuronais artificiais e lógica difusa. A lógica difusa é muitas vezes utilizada na etapa de 

diagnóstico visto ser adequada para lidar com as incertezas e perturbações associadas aos 

modelos, nomeadamente os não-lineares. A sua interpretação qualitativa permite representar 

conhecimento vago e impreciso, que muitas vezes surge nesta fase, através de regras lógicas 

semelhante ao raciocínio humano. 

Outra abordagem possível são as redes neuronais artificiais. Entre as vantagens da sua utilização 

pode-se distinguir o facto de lidarem com dinâmicas não-lineares, serem estruturas com relativa 

tolerância ao ruído e apresentarem elevada capacidade de generalização e adaptação em linha. O 

facto de conseguirem fazer a identificação de padrões sem que seja necessário ter um 

conhecimento especializado do sistema pode ser visto como uma vantagem sobre a lógica difusa. 

No entanto, em diagnóstico os padrões individuais nem sempre são únicos o que pode, de certa 
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forma, originar classificações erróneas. Mais uma vez, também na implementação destas técnicas, 

o êxito depende fortemente do conhecimento à priori do sistema e do conjunto de dados de treino 

disponível. A título de exemplo, em (Liu, et al., 2000) é apresentada uma aplicação de redes 

neuronais artificiais para efectuar o isolamento de falhas baseado nos padrões de alteração dos 

resíduos. 

Refira-se ainda que os métodos baseados no raciocínio podem ser usados quando estão 

disponíveis modelos de diagnóstico que possibilitam obter um grande volume de informação sobre 

as relações entre sintomas e falhas. 

Chiang et al. em (Chiang, et al., 2001) refere que nos casos onde é possível ter acesso a um 

modelo preciso, os métodos analíticos baseados em modelos têm vantagem sobre os métodos 

baseados no conhecimento ou nos dados, possibilitando uma monitorização do processo mais 

precisa do que qualquer dos outros dois. 

3.3. Arquitectura proposta para detecção de falhas 

baseada em modelos 

3.3.1. Apresentação do problema 

A arquitectura usada no processo de detecção de falhas está intimamente ligada com o tipo de 

falhas que se pretende detectar, como foi referido nos subcapítulos anteriores. No sistema aqui 

desenvolvido pretende-se abordar a detecção de falhas do tipo estrutural, as quais provocam 

alterações no funcionamento interno do sistema, ou seja na sua dinâmica.  

 

3.3.2. Contexto de desenvolvimento 

Desta forma e relembrando o esquema da Figura 3.5, o sistema é necessariamente composto por, 

pelo menos um modelo em paralelo com o processo e um gerador/avaliador de resíduos. 

Dado o tipo de falhas a detectar, o gerador de resíduos será baseado na estimação de parâmetros 

do sistema, tal como apresentado no subcapítulo 3.1.1. A arquitectura aqui proposta, a qual se 

encontra esquematizada na Figura 3.6, usa dois modelos baseados em técnicas de subespaços 

com adaptação em linha e uma rede neuronal artificial. Os vários módulos que constituem a 

arquitectura são apresentados de seguida. 

O processo sobre o qual incide o estudo (bloco 1) terá apenas uma entrada e uma saída (SISO). 

Este tem em paralelo três módulos semelhantes, os quais têm por objectivo emular o seu 

comportamento.  
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Os seguintes três blocos são modelos excitados por um sinal de entrada comum e igual ao do 

processo. A diferença entre eles é que dois dos modelos serão actualizáveis em linha com o 

processo (blocos 2 e 4) e o terceiro modelo é uma estrutura neuronal artificial que foi treinada em 

diferido e que não apresenta capacidade de aprendizagem em linha (bloco 3). Pretende-se, com 

este modelo neuronal, emular o comportamento do processo em regime nominal de forma o mais 

idêntica possível. Os modelos 2 e 4 estão associados respectivamente aos blocos 1 e 3, 

partilhando com estes os mesmos sinais de entrada e saída de forma a puderem actualizar a sua 

dinâmica interna.  

De forma a alimentar o módulo de supervisão a cada instante de amostragem, extrai-se de cada 

um dos modelos actualizáveis em linha, a sua matriz da dinâmica. O processo de geração de 

resíduos pode então reger-se pela equação (3.10): 

   ̂     ̂      ̂     (3.10) 

Onde  ̂    representa o vector de valores próprios obtidos para cada modelo no instante  . 

Ainda no módulo de supervisão, é tomada a decisão de lançar ou não o alarme de ocorrência de 

falha num dado instante  , após a análise da variação dos resíduos obtidos. 

 

3.3.3. Rede neuronal artificial 

Quanto à arquitectura da rede neuronal artificial, optou-se pelo uso de estruturas do tipo auto-

regressivo com entrada exógena (NNARX) uma vez que se considera necessário o 

processamento de informação temporal (Figura 3.7). 

De facto, as redes neuronais proactivas de multicamada não apresentam na sua forma 

convencional, qualquer forma de processamento de informação temporal, estabelecendo uma 

transformação estática entre o espaço de entrada e o espaço de saída. De forma a adicionar esta 

Figura 3.6. Arquitectura proposta para detecção de falhas 
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capacidade de tratamento dinâmico, convertendo dados de uma sucessão temporal em dados 

espaciais, introduz-se um vector de regressão constituído por entradas e saídas passadas, como 

foi sugerido por (Chen, et al., 1990). 

 

A parametrização de tais estruturas assume a forma: 

  ̂              (3.11) 

onde      representa o vector de regressão num dado instante  ,   as matrizes de pesos da 

estrutura e      a função não-linear que representa a transformação proporcionada pela rede 

neuronal. 

De forma a não sobrestimar a quantidade de informação incluída no vector de regressão, o que 

torna o preditor mais pesado computacionalmente e mais susceptível ao ruído com referido por Gil 

em (Gil, 2003), a dimensão do vector de regressão é limitada a apenas duas entradas e duas 

saídas em cada instante de amostragem, em virtude da natureza do problema a tratar. Refira-se, 

contudo, que a dimensão do vector de regressão está intimamente ligada ao sistema em estudo. 

Ou seja, 

      [                         ] (3.12) 

Como a quantidade de informação temporal incluída no vector de treino é limitada, não é possível 

através desta topologia , manter um rasto informativo sobre o passado. Esta desvantagem pode 

no entanto ser solucionada através da incorporação de retroacção ao nível da saída dos neurónios 

da camada interna, dando origem às chamadas redes neuronais artificiais recorrentes vd. (Gil, 

2003). 

A rede neuronal proposta é assim formada por três camadas, onde a camada interna se apresenta 

preenchida por um número fixo de neurónios caracterizados por funções de activação do tipo 

sigmoidal. A camada de saída apresenta apenas um neurónio e a camada de entrada apresenta 

um número de neurónios igual à dimensão do vector de regressão a usar. 

As aplicações de redes neuronais em arquitecturas para detecção e isolamento de falhas são 

muito frequentes. A capacidade para identificação de padrões devido à sua estrutura interna não-

linear e à auto-aprendizagem, torna-as preferidas quando comparadas com outras aproximações, 

defende Sorsa et al. em (Sorsa, et al., 1991). No seu trabalho, aplicou redes neuronais artificiais 

multicamada para detecção de 10 diferentes falhas num permutador de calor afectado por ruído. 

Figura 3.7. Esquema funcional da rede NNARX proposta 
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Mais detalhes sobre configuração e desempenho de redes neuronais artificiais ou estudos 

comparativos com outras abordagens de detecção de falhas podem ser encontrados p. ex. em 

(Chow, et al., 1993; Liu, et al., 2000). 

Relativamente ao uso de redes neuronais em aplicações de diagnóstico de falhas vd. 

(Venkatasubramanian, 2003). 

 

3.3.4. Modelos do processo e da rede neuronal artificial 

Ambos os modelos usados na arquitectura para detecção de falhas proposta no subcapítulo 3.3 se 

tratam de instanciações obtidas por identificação com recurso a técnicas de subespaços de 

estado, sendo o método proposto para identificação a versão recursiva apresentada no 

subcapítulo 2.4. 

Cada modelo terá como objectivo reproduzir, de forma mais fiel possível, o comportamento do seu 

homólogo. O modelo 2 começa por reproduzir a dinâmica nominal do processo, no entanto a cada 

conjunto de amostras recebidas, a sua dinâmica vai sendo refinada. No caso de ocorrência de 

falhas, espera-se que a dinâmica do processo se altere e aumente o desvio entre os parâmetros 

do sistema e os do modelo. 

No caso do modelo da rede neuronal artificial e por se tratar de um bloco paralelo independente da 

saída do sistema, terá um comportamento que se espera idêntico ao do processo em 

funcionamento nominal, sem ocorrência de falhas. Mesmo em falha, espera-se que a rede 

neuronal não sofra alterações e consequentemente o seu modelo homólogo, manter-se-á 

inalterável. 

Desta forma perspectiva-se conseguir gerar um desvio suficientemente evidente entre os 

parâmetros internos de ambos os modelos 2 e 4, para que seja possível detectar falhas 

paramétricas do processo.  
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4. Caso de estudo prático 

Com o presente capítulo pretende-se aferir a aplicabilidade e qualidade dos resultados que se 

podem obter através da aplicação do método e algoritmo propostos nesta dissertação a um 

processo experimental didáctico. 

Inicia-se o capítulo com a apresentação do sistema experimental sobre o qual se realizaram os 

testes práticos. 

De seguida é apresentada a análise feita aos algoritmos de identificação com recurso a técnicas 

de subespaços, de aplicação em diferido. A aferição da eficiência conseguida com os diferentes 

métodos não recursivos é apresentada no subcapítulo seguinte. 

No subcapítulo 4.3 dá-se especial foco à implementação prática da arquitectura de detecção de 

falhas proposta no capítulo 3.3 deste documento, seguindo-se a apresentação dos resultados 

alcançados com a aplicação da mesma na detecção de falhas de um processo térmico. 

4.1. Processo térmico: FEEDBACK® PCT 37-100 

O sistema experimental proposto para testes foi um processo didáctico da FEEDBACK
®
, Process 

Control Trainer 37-100, ilustrado na Figura 4.1. 

O processo de funcionamento deste sistema baseia-se na captação do ar envolvente por acção de 

um ventilador centrífugo, seguida da condução do mesmo através de uma conduta que o 

transporta de novo ao meio ambiente. No interior desta conduta, após a passagem pelo ventilador, 

o ar é aquecido ao atravessar uma resistência eléctrica cuja potência atinge os 80W quando 

excitada por um sinal em tensão de entrada externa na gama [0:10]V. 
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O sistema possui ainda um potenciómetro de ajuste da velocidade de rotação do ventilador, cujos 

valores variam entre 1 e 10, correspondendo a uma velocidade de escoamento de 0.304 a 3.05 

m/s. 

A temperatura do ar pode ser medida em três pontos distintos da referida conduta, recorrendo a 

um circuito eléctrico com um termístor amplificado, cuja saída varia entre 0V e +10V. 

Segundo a configuração descrita, o sistema apresenta apenas uma entrada e uma saída (SISO) e 

ao longo do seu regime de operação o ganho estático é variável, o que lhe confere uma dinâmica 

não-linear e variante no tempo. 

A interface de comunicação com o sistema é materializada numa placa de aquisição de dados 

PMD-1208LS da MEASUREMENT COMPUTING
®
 (exibida em posição central na Figura 4.1) que 

permite uma comunicação USB 1.1. 

4.2. Métodos não recursivos de identificação com 

recurso a técnicas de subespaços  

4.2.1. Apresentação do problema 

Tendo como objectivo o desenvolvimento de uma versão recursiva que satisfizesse os requisitos 

da arquitectura proposta em 3.3, decidiu-se avaliar qual a eficiência dos algoritmos de aplicação 

em diferido existentes na literatura. Para tal, usaram-se alguns dos algoritmos documentados em 

(Overschee, et al., 1996) combinados com dados recolhidos do processo térmico em configuração 

SISO. 

 

4.2.2. Contexto de desenvolvimento 

Para levar a cabo o processo de identificação foram então recolhidos três conjuntos de dados (A, 

B e C) em anel aberto, suficientemente representativos da dinâmica do sistema. Como cada 

Figura 4.1. Bancada de testes (à direita o processo térmico 
FEEDBACK

®
 PCT 37-100). 
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conjunto foi obtido usando uma amplitude diferente do sinal de excitação, é possível perceber se 

existe influência deste parâmetro no processo de identificação e qual o sinal que permite obter 

melhor eficiência para um dado método. 

Tabela 4.1. Parâmetros de configuração do processo PCT-37-100. 

 

Cada um dos conjuntos é compreendido por dois sinais, um especificamente para o processo de 

estimação de parâmetros e outro para validação do modelo obtido. O primeiro é obtido com um 

sinal de maior frequência superior ao segundo pois desta forma o sinal de validação é de menor 

persistência de excitação. 

Usando as configurações constantes na Tabela 4.1 foram recolhidos os conjuntos de dados 

representados nas figuras abaixo. O conjunto de dados A foi obtido com um sinal de excitação de 

amplitude     , variando entre os      e 3 , Figura 4.2 e Figura 4.3. 

 

Designação Parâmetro Valor 

Potenciómetro de controlo do fluxo de ar II 5 

Localização da sonda Ф Posição II (140mm) 

Tempo de amostragem Ts 0.1 segundos 

Figura 4.2. Conjunto de dados de estimação A 
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O segundo grupo (B) obteve-se com um sinal de excitação que varia entre os 3  e os 4   , como 

se pode observar abaixo, Figura 4.4 e Figura 4.5. 

 

 

Figura 4.4. Conjunto de dados de estimação B 

Figura 4.3. Conjunto de dados de validação A 
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O grupo de dados C foi obtido com um sinal de excitação com amplitude de     , variando entre 

   e 4   , Figura 4.6 e Figura 4.7. 

 

Figura 4.6. Conjunto de dados de estimação C 

Figura 4.5. Conjunto de dados de validação B 
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Após execução das rotinas de identificação dos diversos algoritmos de SID em diferido, procedeu-

se à identificação de um modelo baseado num método tradicional de identificação PEM e outro 

baseado no algoritmo recursivo desenvolvido nesta dissertação. Os algoritmos de SID de 

aplicação em diferido foram adaptados apenas no que respeita aos seus parâmetros de entrada, 

saída e configurações estruturais de forma a obter modelos de complexidades comparáveis. 

Quanto ao PEM foi obtido a partir da toolbox de identificação do MATLAB (The Mathworks, 2011). 

As versões originais dos algoritmos SID encontram-se desenvolvidas em toolboxes para MATLAB 

em (Kerrigan, et al., 2002; Kerrigan, et al., 1998; Verhaegen, et al., 2007; Overschee, et al., 1996; 

Katayama, 2005; Viberg, et al., 2000; Haverkamp, et al., 1997). 

Com vista a uma caracterização qualitativa, estimaram-se modelos de segunda ordem e aferiu-se 

o seu desempenho para os três grupos de dados com base em duas métricas, designadamente, a 

medida de desempenho (FIT) e o valor médio do erro quadrático (MSE). 

A função de adaptabilidade FIT traduz a quantidade de informação de saída que pode ser predita 

pelo modelo, sendo calculada através da expressão , onde   representa a saída real do processo 

(conjunto de validação),  ̅ o seu valor médio e  ̂ a saída predita pelo método de identificação em 

estudo: 

           
‖   ̂‖

‖   ̅‖
  (4.1) 

O MSE serve para quantificar a quantidade de desvio, em relação aos dados originais, produzida 

pelo modelo, sendo dada pela expressão: 

     
 

 
∑       ̂     
 

   

 (4.2) 

Figura 4.7. Conjunto de dados de validação C 
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De forma a garantir a persistência de excitação, foi adicionado à entrada um sinal de ruído 

gaussiano emulado por um sinal pseudo-aleatório binário, PRBS. 

 

4.2.3. Apresentação e discussão de resultados 

 

 

No geral todos os métodos apresentam menor desempenho para conjuntos de dados com menor 

amplitude do sinal de excitação. 

O facto do conjunto de dados C ter sido obtido com uma maior amplitude de sinal de excitação, 

implica por si só a introdução de uma componente extra de não-linearidade, pois o período do 

sinal de excitação acaba por ser demasiado curto para dissipar a inércia do sistema. Ainda assim, 

contrariamente ao que seria esperado foi com este conjunto de dados que se obtiveram os 

melhores resultados. Desta forma comprova-se a aptidão das técnicas baseadas em subespaços 

de estado, em contextos caracterizados pela não-linearidade dos sistemas ( Figura 4.8 e Figura 

4.9). 

Como haviam referido outros autores em (Viberg, 1995), (Favoreel, et al., 2000) os algoritmos de 

SID apresentam-se bastante competitivos quando comparados com os métodos tradicionais como 

o PEM. Ainda assim, os resultados aqui obtidos não são generalizáveis, uma vez que do ponto de 

vista teórico, Favoreel et al. (Favoreel, et al., 2000) sustentam que os métodos PEM são mais 

precisos já que minimizam uma função de custo definida. No entanto, em muitas aplicações 

práticas onde não exista um bom estimador inicial dos parâmetros do modelo, estes podem 

chegar a uma solução correspondente a um mínimo local, que será pior do que a solução obtida 

pelos métodos SID. 

                                                      
20

 A quantificação do erro não é precisa uma vez que o modelo, a dada altura, perde capacidade 
de generalização. 

Tabela 4.2. Caracterização qualitativa dos modelos obtidos. 

Método de modelação FIT A MSE A FIT B MSE B FIT C MSE C 

MOESP 44.98% 0.0074 55.72% 0.0361 89.75% 0.0105 

SUBID 54.70% 0.0051 81.58% 0.0079 90.07% 0.0102 

SUBID3B -05.40% 404.398(
20

) 66.35% 0.0218 55.07% 0.1133 

N4SID 17.01% 0.0163 61.25% 0.0283 35.29% 0.2290 

PO-MOESP 56.30% 0.0046 81.61% 0.0093 90.06% 0.0199 

PEM 54.42% 0.0011 81.16% 0.0023 88.85% 0.0020 

RPM2 54.81% 0.0047 76.98% 0.0114 85.24% 0.0116 
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Outra análise possível refere-se à superioridade dos métodos MOESP, SUBID e PO-MOESP 

quanto à sua capacidade de generalização, pois obtiveram resultados bastante consistentes sobre 

os três conjuntos de dados. 

  

Como tinha sido visto no capítulo 2.2.3, a semelhança conceptual entre PO-MOESP e SUBID é 

grande e o facto de ambos usarem IVs culmina na obtenção de resultados idênticos. Contudo, o 

estado de maturidade do primeiro algoritmo é bastante superior. 

A abordagem para avaliação do algoritmo recursivo desenvolvido é inevitavelmente diferente das 

restantes uma vez que apesar de serem usados os mesmos conjuntos de 1000 amostras, o 

modelo sofre actualização e após 150 amostras substitui toda a informação dos dados históricos 

por dados recebidos em linha com o processo. 

Figura 4.8. Adaptabilidade dos modelos SID em estudo. 

Figura 4.9. Valor médio do Erro quadrático dos métodos de SID (MSE) 
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Como seria de esperar, o desempenho do algoritmo recursivo não é tão elevado como alguns dos 

algoritmos de aplicação diferida. Ainda assim, por acção da actualização ao longo do tempo, o 

erro do algoritmo vai reduzindo até estabilizar a níveis inferiores aos do seu homólogo diferido (vd. 

Figura 4.10 e Figura 4.11). 

Como é visível na Figura 2.12, o modelo recursivo demora aproximadamente 150 amostras para 

atingir um comportamento semelhante ao modelo em diferido. Este valor encontra-se relacionado 

com o parâmetro maximizador da ordem do modelo, aumentando à medida que o valor do 

maximizador da ordem aumente.  

Figura 4.11.Detalhe dos sinais de saída dos modelos e sinal real do processo (750~950 amostras) 

Figura 4.10.Detalhe dos sinais de saída dos modelos e sinal real do processo (0~150 amostras) 
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4.3. Implementação prática da arquitectura proposta 

 

4.3.1. Apresentação do problema 

A metodologia seguida para avaliar o desempenho da arquitectura proposta no capítulo 3.3 quanto 

à sua capacidade de detecção de falhas paramétricas, consiste na introdução de um sinal de 

referência constante cuja resposta comportamental do sistema é previamente conhecida. 

Recolhendo parâmetros suficientes para caracterizar o funcionamento neste regime (nominal) é 

então possível por comparação aferir-se o estado de funcionamento do sistema em cada instante. 

Neste enquadramento, começa-se por excitar o processo (em funcionamento nominal) com uma 

dada referência constante e registar a amplitude dos valores próprios dos modelos
21

 ao longo do 

tempo. De seguida, ao injectar essa mesma referência com o processo numa configuração 

diferente (simulando um funcionamento em falha), espera-se que a sua resposta seja também 

diferente, uma vez que a dinâmica interna se modifica. Desta forma obtêm-se dois conjuntos de 

valores próprios ligeiramente diferentes, um para o modelo que aproxima o processo em modo de 

falha e outro que aproxima o mesmo mas em modo de funcionamento nominal. A diferença entre 

estes dois conjuntos, constitui o sinal usado como resíduo e que serve como sintoma para a 

detecção de falhas. 

 

4.3.2. Contexto de Desenvolvimento 

Recorreu-se a uma implementação em MATLAB
®
 da arquitectura proposta acoplada em paralelo 

com o processo térmico PCT 37-100. O anel de controlo é fechado através de um controlador PI, 

como esquematizado na Figura 4.12. 

                                                      
21

 i.e. quando se refere os modelos, entenda-se que estes encontram-se no módulo do detector de 
falhas explicados em detalhe no capítulo 3.3. 

Processo

Detector de falhas

dither

Falhas

ref. Controlador PI

Alarme de 
Falhas

Figura 4.12. Esquema funcional da arquitectura de controlo e detecção de falhas 

- 

𝑢 𝑦 
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4.3.2.1. Sinais de entrada e saída 

De forma a não comprometer o processo de adaptação dos modelos, a condição de excitação 

persistente foi garantida pela adição de um sinal de ruído gaussiano ao sinal referência, dither. 

emulado por um sinal PRBS, tal como referido anteriormente. Esta solução havia sido proposta 

também em (Nilsen, et al., 2004) onde é usada para melhorar a qualidade das estimativas na 

identificação usando métodos SID em anel fechado. 

Através da introdução deste sinal fica garantida a condição de persistência de excitação, exigida 

para a correcta estimação e actualização dos modelos recursivos. Este sinal pode ser descrito 

pela expressão, 

               (4.3) 

A função      permite obter o sinal binário pseudo-aleatório de frequência  .   representa a 

amplitude do sinal. 

 

4.3.2.2. Controlador proporcional integral 

Optou-se pela implementação de um controlador PI em tempo discreto, pesando maioritariamente 

a vantagem da sua simplicidade de implementação. O facto da componente derivativa aumentar a 

sensibilidade ao ruído de medida (altas frequências) seria uma desvantagem. Desta forma 

consegue-se uma variação menor em regime estacionário e uma menor velocidade de reacção a 

perturbações . O tempo para atingir um dado patamar pode, pelo contrário, aumentar. 

Uma formulação em tempo discreto deste controlador encontra-se na equação abaixo. 

             (     )                (4.4) 

onde    e    representam os ganhos proporcional e integral respectivamente. A diferença entre o 

sinal de referência e a saída do processo no instante   é representada pelo vector      (Astrom, et 

al., 1995). 

 

4.3.2.3. Estrutura de modelos proposta para o módulo detector de falhas 

Quanto à estrutura dos modelos SID usada, esta é agora de terceira ordem pois através de 

experimentação verificou-se que a qualidade dos modelos estimados melhora quando a sua 

ordem aumenta, mas a complexidade computacional acrescida deixa de ser comportável a partir 

de terceira ordem. Nestas situações o tempo que o ciclo de controlo leva a ser executado supera o 

tempo de amostragem, deixando o sistema sem largura de banda para controlo. 
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Um efeito semelhante acontece quando se altera o maximizador da ordem do sistema. Como a 

dimensão das matrizes internas cresce com o aumento deste parâmetro, a eficiência 

computacional fica comprometida ao exceder certos limiares. 

De forma a treinar uma rede neuronal com uma capacidade de generalização adequada obteve-se 

através de simulação com os mesmos dados, uma rede com um número de neurónios na camada 

interna que minimizasse o MSE (The MathWorks, 2011), estratégia proposta por Gil et al. (Gil, et 

al., 2003). 

 

Por ser a rede que permitia obter um MSE menor, escolheu-se emular a dinâmica nominal do 

sistema com uma rede neuronal de sete neurónios na sua camada interna (Figura 4.13). 

De forma a evitar imprecisões geradas por inicialização arbitrária do algoritmo de adaptação 

recursiva dos modelos, usaram-se matrizes resultantes de uma identificação em diferido do 

processo, garantindo assim que o processo de convergência é mais rápido. Esta solução é 

proposta em (Mercère, et al., 2004) para o algoritmo EIVPAST. 

No subcapítulo seguinte são apresentados alguns dos resultados obtidos na detecção de falhas 

usando a solução proposta. 

 

Tabela 4.3. Configurações adoptadas nos modelos usados 

Modelo Ordem 
Maximizador 

da ordem 

Tamanho da janela 
temporal (amostras 

de inicialização) 

Número de neurónios 
na camada interna 

Modelo A 3 27 150 - 

Modelo B 3 27 150 - 

Rede Neuronal - - - 7 

Figura 4.13. MSE em função do número de neurónios da camada interna 
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4.3.3. Resultados 

De forma a aferir a correcta operação do sistema em funcionamento nominal, apresentam-se 

inicialmente alguns dos dados recolhidos. 

A Figura 4.14 mostra as diferentes respostas obtidas pelo processo e respectivos modelos, 

neuronal e modelos SID. O sinal de referência encontra-se nos         . 

Como se pode constatar, a rede emula o comportamento dinâmico do sistema real e ambos os 

modelos aproximam com bastante precisão as saídas dos seus sistemas associados. 

É de salientar que como a janela temporal para os modelos SID é de 150 amostras, findo esse 

período a informação passada encontra-se completamente substituída por informação recolhida 

em linha do processo. Isto explica o facto de se obter um maior erro durante as primeiras 150 

amostras, pois é o tempo que os dados históricos com que os modelos foram inicialmente 

identificados em diferido, levam a ser substituídos por dados recolhidos em linha com o processo. 

De forma a descrever os modelos usados, são de seguida apresentadas as matrizes da dinâmica 

que os caracterizam. 

Tabela 4.4. Matrizes da dinâmica dos modelos 

Modelo Matriz A Matriz B Matriz C Matriz D 

Modelo A [
    4 3    4       3   
           4          
          3          

] [
       
    3  
    4 3

] [   ] [     33] 

Modelo B [
                 3   
    3 3     4  4       4
       3    4         

] [
      4
       
    4 

] [   ] [       ] 

Figura 4.14. Respostas em funcionamento nominal 
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De seguida submeteu-se a arquitectura a dois testes onde se simula a introdução de falhas no 

processo, recorrendo para isso à alteração da velocidade de rotação do ventilador. 

Considerando o funcionamento nominal, a posição 5 do potenciómetro, recolheram-se os resíduos 

constituídos pelos três vectores de valores próprios de cada modelo, quando é injectado o sinal de 

referência acima. Desta forma, é possível estabelecer os intervalos de variação (thresholds) dos 

mesmos, identificados a verde na Figura 4.15. 

O procedimento de cálculo destes valores desenvolve-se em três fases, a primeira onde é 

removido o período transiente, a segunda onde os mesmos são filtrados por um filtro passa baixo 

e só então é calculado o valor médio da sua variação. O limite superior é calculado adicionando à 

média, três vezes o desvio padrão do resíduo filtrado, assim como o limite inferior é definido como 

a média subtraída de três vezes o desvio padrão. Assumindo que o resíduo apresenta uma 

distribuição normal ao longo da sua gama de saída, garante-se que em funcionamento nominal, 

cerca de 99.7% dos dados se encontram dentro deste intervalo estabelecido. 

 

4.3.3.1. Falha Estrutural 1 

Alterou-se então o regime de operação do ventilador para a posição 1, reduzindo assim ao mínimo 

a velocidade de rotação deste. Esta alteração introduzida cerca da amostra 420, produz alterações 

ao nível dos sensores do processo (saída) e ao nível estrutural (dinâmica interna), pois gera um 

desvio da dissemelhança entre os valores próprios dos dois modelos SID. Na Figura 4.15 

encontram-se os resíduos usados como sintomas para a detecção de falhas. Foi registado ao 

longo do tempo o sinal de alarme de falhas e apresentado na Figura 4.16 que corresponde ao 

número de sintomas que saíram fora dos limites de variação pré-estabelecidos. 

Como é perceptível, após a introdução da perturbação os sintomas tendem a sair fora dos 

intervalos pré-estabelecidos dando origem ao disparo do alarme de falha. 

Figura 4.15. Resíduos e correspondentes intervalos de variação (thresholds) – Falha 1 
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4.3.3.2. Falha Estrutural 2 

Decidiu-se ainda incluir um tipo de falha para um regime de funcionamento diferente e com menor 

impacto (menor amplitude) para assim atestar a precisão da arquitectura. Desta forma, alterou-se 

o regime de funcionamento para uma referência em torno dos          e a falha é agora uma 

alteração do potenciómetro de 5 para 7. Assim sendo, a alteração introduzida é quase incipiente e 

portanto, mais difícil de detectar. 

 

Figura 4.16. Sinal de alarme de falhas – Falha 1 

Figura 4.17. Respostas com introdução de falha às 300 amostras. 
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Apesar de não tão expressivos, na Figura 4.17 os resíduos são ainda assim discriminativos do 

momento da introdução da perturbação, cerca da amostra 300, como se comprova através do 

sinal de alarme apresentado na Figura 4.. 

Como se pode observar facilmente, dois dos resíduos acusaram falha logo após a introdução da 

perturbação, que vem a ser confirmada por um terceiro resíduo cerca das 420 amostras. 

É de salientar que no período inicial existe a geração de falsos positivos. Devido ao período 

transitório inicial onde está a ocorrer de forma mais acentuada a adaptação dos modelos aos 

novos dados, é natural que os valores próprios sofram alterações mais abruptas, saindo mesmo 

dos intervalos de variação pré-determinados. Estes seriam evitados de forma bastante simples 

Figura 4.18. Resíduos e correspondentes intervalos de variação (thresholds) – Falha 2 

Figura 4.19. Sinal de alarme de falhas – Falha 2 
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caso fosse incluído na arquitectura um valor mínimo de amostras corrompidas para que se possa 

considerar uma falha
22

. 

Através da Figura 4.17 percebe-se a tentativa dos modelos em se adaptarem e corrigirem o desvio 

provocado pela falha. Desta forma pode-se concluir sobre o bom desempenho da arquitectura 

proposta para detecção de falhas paramétricas, pois apresenta resultados consistentes tanto em 

falhas abruptas conseguidas com a introdução de perturbações de grande amplitude, como 

também com falhas incipientes onde as perturbações foram menos pronunciadas. 

 

  

                                                      
22

 i.e. o alarme de falha é lançado apenas quando forem contadas 10 amostras em falha 
consecutivas. 
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5. Conclusões e perspectivas futuras 

5.1. Conclusões gerais 

As principais contribuições deste trabalho incidiram no desenvolvimento de uma arquitectura e 

metodologia inovadoras para a detecção de falhas paramétricas, a qual provou ser eficaz tanto na 

detecção de falhas abruptas como incipientes, em tempo-real. 

A avaliação do desempenho dos algoritmos disponíveis na literatura para identificação de modelos 

SID em diferido demonstrou que é possível conseguir um desempenho equiparado ou superior 

aos métodos tradicionais como o PEM.  

O desempenho do algoritmo proposto para identificação recursiva provou ser capaz num contexto 

de tempo-real. Analisando a sua performance quando comparada com a dos algoritmos não-

recursivos, verificamos que apresenta um período em regime transitório mais longo, na qual 

demonstra pior que a dos algoritmos não-recursivos. Já num regime permanente, o algoritmo 

recursivo consegue atingir uma capacidade de emulação superior, capacidade essa desejável na 

aplicação em causa. 

A adição de ruído gaussiano no sinal de referência, de forma a garantir a persistência de 

excitação, foi essencial para a obtenção destes resultados. De outro modo, os modelos perdiam a 

capacidade de aproximação assim que a janela temporal inicial ia sendo substituída. 

Através dos resultados experimentais obtidos, fica também provada a aplicabilidade de algoritmos 

recursivos usando técnicas de subespaços em módulos para detecção de falhas paramétricas. 

Quanto à detecção de outros tipos de falhas como aquelas provenientes de sensores e 

actuadores, não foram desenvolvidas ao longo deste trabalho por não constituírem o seu foco 

principal, ainda assim o autor acredita serem de mais simples abordagem no que respeita à 

geração de resíduos. 
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A utilização da variação dos valores próprios como sintoma para a detecção de falhas foi a 

solução encontrada para lidar com falhas paramétricas pois demonstrou conseguir um eficaz 

desacoplamento entre falhas e ruído/perturbações. 

5.2. Perspectivas futuras 

Como forma de complementar o trabalho aqui desenvolvido, o autor considera como o próximo 

passo, a aplicação da arquitectura proposta a sistemas MIMO. 

A utilização complementar de vectores próprios em adição de valores próprios pode trazer alguns 

benefícios no que diz respeito à geração de resíduos, uma vez que permite o desenvolvimento de 

diferentes métricas, como a dissemelhança entre o ângulo entre vectores próprios, que 

eventualmente reduza a sensibilidade dos sintomas. 

Outro dos aspectos não focados relaciona-se com a optimização dos algoritmos de identificação. 

Como forma de melhoria dos resultados obtidos, poder-se-ia melhorar o algoritmo proposto quanto 

ao seu tempo de execução, permitindo a sua aplicação a sistemas com elevadas restrições 

temporais. A computação paralela pode ser uma das soluções a analisar para resolução deste 

problema.  
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