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RESUMO

Sistemas de Aquecimento, Ventilação e Ar-Condicionado (HVAC) são
críticos em processos produtivos, onde o controle da temperatura, umidade, pressão
e partículas suspensas são necessários para atender às exigências das normas
regulamentadoras de qualidade e segurança do produto. A exigência de confiabilidade
para que controlem essas variáveis no ambiente produtivo faz com que a manutenção
de sistemas de AVAC, seja igualmente crítica para o processo, visto que o não
atendimento dessas exigências implica em interrupção do processo produtivo ou até
mesmo o descarte da produção. As tecnologias de IoT (Internet of Things), CyberPhysical System (CPS) e Big Data, em conjunto com técnicas de Machine Learning,
possibilitam a implantação da manutenção preditiva que visam a identificação de
falhas antes que elas aconteçam. Este trabalho propõe uma metodologia para
manutenção preditiva, no contexto da Indústria 4.0, utilizando técnicas de Machine
Learning. A solução proposta tem como objetivo aprimorar o monitoramento em
sistemas de HVAC, para prever uma eventual interrupção no processo produtivo como
um todo, por meio da detecção da ineficiência do controle da temperatura. Como
proposta de modelagem de aprendizado de máquina foi proposto o método Ensemble
Stacking, este método foi comparado com os métodos ARIMA, Linear Regression,
Gradient Boosting e Random Forest. A seleção do melhor modelo de aprendizado de
máquina para predição de temperatura tem relação direta com a melhor predição de
falhas. Os resultados do método Random Forest foram superiores ao método
Ensemble Stacking em 22% na detecção da temperatura.
Palavras-chave: Manutenção Prescritiva; Indústria 4.0; Inteligência Artificial; HVAC;
Aprendizado de Máquina; Detecção de Falhas.

ABSTRACT

Application of machine learning techniques in HVAC systems in the context of
Industry 4.0
Heating, Ventilation, and Air Conditioning (HVAC) systems are critical in
production processes, where control of temperature, humidity, pressure, and
suspended particles are necessary to meet the requirements of regulatory standards
of product quality and safety. The reliability requirement for them to control these
variables in the production environment makes the maintenance of HVAC systems
equally critical to the process since the non-compliance with these requirements
implies an interruption of the production process or even the disposal of production.
The Technologies of IoT (Internet of Things), Cyber-Physical System (CPS), and Big
Data, together with machine learning techniques, enable predictive maintenance to
identify failures before they happen. This work proposes a methodology for predictive
maintenance in the context of Industry 4.0, using machine learning techniques. The
proposed solution aims to improve monitoring in HVAC systems, to predict a possible
interruption in the production process by detecting temperature control inefficiency. As
a proposal for machine learning modeling, the Ensemble Stacking method was
proposed; this method was compared with the ARIMA, Linear Regression, Gradient
Boosting, and Random Forest methods. The selection of the best machine learning
model for temperature prediction is causally related to the best prediction of failures.
The results of the Random Forest method were superior to the Ensemble Stacking
method by 22% in temperature detection.

Keywords: Prescriptive maintenance; Industry 4.0; Artificial intelligence; HVAC;
Machine Learning; Fault detection.
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1 INTRODUÇÃO

Nesta seção, foram apresentados e discutidos os impactos, os desafios e as
tecnologias estruturantes da Indústria 4.0. A contextualização do problema, os
objetivos, a motivação e a relevância dessa pesquisa, foram explicados e discutidos
conforme a sequência:
• apresentação inicial do trabalho;
• contextualização do problema;
• motivação;
• objetivos, questões de pesquisa e hipótese;
• método de trabalho; e
• organização do trabalho.

1.1 Apresentação do problema

A era da Indústria 4.0 está em pleno desenvolvimento (GÜRDÜR; ELKHOURY; TÖRNGREN, 2019; ANCARANI; MAURO; MASCALI, 2019; HAMZEH;
ZHONG; XU, 2018). As empresas de manufatura industrial estão enfrentando forte
demanda para aumentar sua produtividade, desenvolvendo fábricas e manufaturas
inteligentes. Este desenvolvimento compreende o sucesso na implantação de
tecnologias específicas e competências operacionais (TORTORELLA et al., 2020).
A Quarta Revolução Industrial, também conhecida como Manufatura
Avançada, Manufatura Aditiva, Indústria 4.0 e Fábricas Inteligentes, ganhou um
impulso significativo nos últimos anos na área acadêmica e comunidades de negócios
(CHIARELLO et al., 2018), sendo que o termo Indústria 4.0 apareceu, de forma mais
proeminente, pela primeira vez em um artigo publicado pelo governo alemão em
novembro de 2011, como uma estratégia de alta tecnologia para 2020. (HENNING,
2013; ZHOU; LIU; ZHOU, 2015).
No mesmo ano de 2011, o governo dos Estados Unidos iniciou uma série de
discussões, ações e recomendações em nível nacional, intitulado como Produção de
Manufatura Avançada, Advanced Manufacturing Production (AMP). Além disso, o
Governo Francês iniciou uma revisão estratégica em 2013, denominada A Nova
França Industrial (LIAO et al., 2017).
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A história mostra que as três primeiras revoluções industriais trouxeram a
produção em massa, as linhas de montagem, a eletricidade e a tecnologia da
informação, absorvendo a mão de obra oriunda do ambiente rural, elevando a renda
dos trabalhadores e fazendo da competição tecnológica o cerne do desenvolvimento
econômico. Existe um certo consenso que a quarta revolução industrial terá um
impacto mais profundo e exponencial, uma vez que se caracteriza por um conjunto de
tecnologias que permitem a fusão do mundo físico, digital e biológico (AGÊNCIA
BRASILEIRA DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL, 2019).
Esta nova geração de fábricas e manufatura inteligentes consistem na
implementação de hardware e software. O hardware de alta tecnologia que coleta e
fornece os dados em tempo real e um pacote de software avançado ajudam no
processamento, análise, controle e gerenciamento de Big Data (FRANK;
DALENOGARE; AYALA, 2019).
As principais tecnologias incluídas dentro dos conceitos de Indústria 4.0 e
fábricas inteligentes, além da tecnologia Big Data, são Industrial Internet of Things
(IIoT) e Internet of Things (IoT), Cloud Computing, Machine Learning e Cyber Physical
Systems (CPS) (FRANK; DALENOGARE; AYALA, 2019). Essas tecnologias são
habilitadoras do desenvolvimento das fábricas inteligentes entre os diversos
benefícios que podem ser alcançados, um dos principais é a manutenção preditiva,
baseada e orientada pela análise de dados (O’DONOVAN et al., 2015; ASHJAEI;
BENGTSSON, 2017).
A manutenção preditiva, ferramenta muito importante em muitos setores da
indústria (ASHJAEI; BENGTSSON, 2017), requer em sua implantação sistemas
constituídos de sensores capazes de coletar e informar diversos dados robustos sobre
as condições dos equipamentos. Estes dados, quando trabalhados com técnicas e
ferramentas de machine learning, podem fornecer análises preditivas com o objetivo
de antecipar problemas ou falhas antes que eles aconteçam (SEZER et al., 2018).

1.2 Contextualização

Neste tópico são discutidos o contexto do problema, o problema geral, o
problema específico e o que falta resolver, com o intuito de explicar os motivos e
características deste trabalho.
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1.2.1

Contexto do problema

A transformação digital, entendida como um processo que faz uso extensivo de
tecnologia, possibilita com que organizações obtenham melhor desempenho,
utilizando os seus recursos de forma mais eficiente. Essa transformação digital no
setor industrial, denominada como a quarta revolução industrial, vem mudando
estruturalmente a forma de se produzir (HARRIS et al., 2019).
O desenvolvimento do conceito da Indústria 4.0 é o resultado das tecnologias
que foram pesquisadas e amadurecidas nas últimas décadas. Desta forma
simplificada, a Indústria 4.0 pode ser vista como uma recombinação inteligente de
tecnologias tradicionais com as novas tecnologias de informação e comunicação no
ambiente de fabricação (CHIARELLO et al., 2018).
O Workgroup of the Industry-Science Research Aliance – National Academy of
Science Engineering desenvolveu as primeiras recomendações para implementação
que foram publicadas em abril de 2013. Nesta publicação, os autores mencionam três
componentes principais da Indústria 4.0: Internet das Coisas (IoT), Sistemas
Ciberfísicos, Cyber-Physical Systems (CPS) e Fábricas Inteligentes (HENNING, 2013;
FRANK; DALENOGARE; AYALA, 2019) (QIN; LIU; GROSVENOR, 2016).
A Fábrica Inteligente é definida como uma fábrica que reconhece o contexto e
auxilia pessoas e máquinas na execução de suas tarefas. A integração de tecnologias
IoT e do CPS constituem recursos essenciais para operações da Indústria 4.0 e
fábricas inteligentes (HENNING, 2013).

1.2.2

Problema geral

Nesse contexto, a evolução das indústrias para o conceito de Indústria 4.0 tem
se apresentado muito mais complexa que uma atualização de tecnologia ou evolução
de um sistema. A capacidade de evoluir a cadeia de processos industriais, não se
caracteriza em problemas onde a solução é abordada no conceito de/para
tecnologias.
Segundo Azevedo (2017), o resultado da pesquisa conduzida em seu trabalho
com empresas brasileiras da região de Campinas, demonstrou que destas empresas
52,9% não possuíam conhecimento sobre Indústria 4.0.
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Atenta à importância da Quarta Revolução Industrial na realidade das
empresas brasileiras, a FIESP realizou uma pesquisa (publicada em 2018),
identificando o grau de conhecimento a respeito do conceito de Indústria 4.0 e os
desafios a serem enfrentados para sua adoção.
Participaram da pesquisa 227 empresas, sendo 55% pequenas, 30% médias e
15% grandes. 32% do total de entrevistados não tinham ouvido falar em quarta
revolução industrial, Indústria 4.0 ou manufatura avançada ou outras tecnologias e
dispositivos autônomos que se comunicam entre si ao longo da cadeia de valor. Com
isso, conclui-se que a disseminação de conhecimento sobre Indústria 4.0 mostrou-se
um ponto importante a ser desenvolvido (FEDERAÇÃO DAS INDÚSTRIAS DO
ESTADO DE SÃO PAULO, 2018).

1.2.3

Problema específico

Em um dos principais problemas no contexto de implantação, desenvolvimento
de processos e aplicação de conceitos da Indústria 4.0, está inserida a manutenção
preditiva. Segundo trabalho de Qin, Liu e Grosvenor (2016), a manutenção preditiva é
citada como um dos gaps (Figura 1) que as empresas precisam desenvolver, com o
objetivo de incorporar as características da Indústria 4.0, sendo estes gaps relevantes
em empresas de todos os portes.
Figura 1 - Lacuna de pesquisa entre os atuais sistemas de manufatura e a Indústria 4.0.

Fonte: Qin, Liu e Grosvenor (2016).
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O conceito de manutenção preditiva (PdM) foi proposto na década de 70 como
uma evolução do conceito de manutenção preventiva sistemática, mas somente na
década de 80 se tornou possível sua aplicação (MOBLEY, 2002).
Em estudo desenvolvido pela BVL International (2017), tecnologias relevantes foram
diagramadas em um quadrante, onde os eixos são relevância e status de
implantação atual dessas tecnologias (Figura 2).
Figura 2 - Relevância e status de implementação dos conceitos de tecnologia estudados.

Fonte: BVL International (2017).
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As tecnologias que estão no quadrante very low/very low estão em fase de
testes, em fase de experimentos ou até mesmo estão implantadas, mas com pouca
penetração nas empresas. As tecnologias que estão no quadrante very high/very high,
são tecnologias já amplamente implantadas e validadas. A tecnologia Predictive
Analytics se encontra em um posicionamento de alta relevância e com implementação
adiantada. A tecnologia Manutenção Preditiva, tem alta relevância, mas não está
amplamente implantada. Ambas as tecnologias são relevantes em seus contextos e
na Indústria 4.0.
No desenvolvimento da Indústria 4.0, a manutenção é uma área que precisará
dar um salto. Esforços de digitalização da manutenção usando as tecnologias acima
mencionadas (IoT e CPS) foram necessárias para aplicação de abordagens de
manutenção preditiva (ASHJAEI; BENGTSSON, 2017).
Máquinas equipadas com sensores geram uma enorme quantidade de dados
e registram a condição operacional em que o equipamento funciona. Os dados
históricos coletados sobre as condições de operação das máquinas podem
desempenhar um papel vital em um cenário que mostra a importância da manutenção
preditiva em um ambiente de produção (KHAN; TUROWSKI, 2016).
A manutenção preditiva como um subconjunto da estratégia de manutenção
planejada ganhou destaque nesta década, em que o rápido avanço de tecnologias
emergentes como Internet das coisas, sensores conectados, sistemas capazes de
lidar com grandes conjuntos de dados e perceber a necessidade de usar essas
técnicas (AMRUTHNATH; GUPTA, 2018).
Devido ao aumento da mecanização e automatização dos processos
produtivos, é cada vez mais imprescindível que a manutenção preditiva seja a
ferramenta mais utilizada pelas empresas aderentes ao conceito de Indústria 4.0
(BALDISSARELLI; FABRO, 2019). Para que isso seja possível, é necessária a
utilização de diversos sensores de última geração para avaliar a temperatura,
vibração, análise de partículas, fissuras etc. Qualquer alteração captada pelos
sensores permite avaliar o desenvolvimento de uma falha antes que ela ocorra
(BUSCH et al., 2018).
Desta forma, o tempo de disponibilidade dos equipamentos aumenta ao se
evitar a necessidade de serviços de manutenção periódicas com desmontagens
desnecessárias para inspeção.

20

1.2.4

O que falta resolver

O objetivo da manutenção preditiva é determinar antecipadamente o momento
em que o equipamento irá apresentar falha ou perda da eficiência por meio do
monitoramento das condições mecânicas, eficiência do sistema e outros indicadores
(MOBLEY, 2002).
Para que este objetivo seja atingido, surge o problema de encontrar a
metodologia de aprendizado de máquina1 mais adequada para o tratamento dos
dados captados pelos sensores, de forma que gerem informações precisas para uma
análise correta do estado dos equipamentos. Mais especificamente dentro do contexto
industrial, o desafio consiste em desenvolver algoritmos de aprendizado de máquina
com a capacidade de monitorar padrões e eventos em tempo real para fazer previsões
para otimizar processos, prever falhas, sobrecargas ou outros problemas.
O relatório da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (2019), aponta
que os impactos da Indústria 4.0 sobre a produtividade, a redução de custos, o
controle sobre o processo produtivo, as customizações da produção, dentre outros,
trarão uma transformação profunda nas plantas de produção industrial. Segundo esse
levantamento, a estimativa anual de redução de custos industriais no Brasil, a partir
da migração da indústria para o conceito 4.0, é de no mínimo, R$ 31 Bilhões/Ano na
redução de custos de manutenção de máquina. (AGÊNCIA BRASILEIRA DE
DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL, 2019).
Segundo relatório do McKinsey Global Institute (2015), a tecnologia IoT
(Internet of Things), aliada à manutenção preditiva, pode criar valor econômico real
para as empresas. A previsão, segundo esse relatório, é que seu emprego irá reduzir
o tempo de inatividade do equipamento em até 50% e uma economia global com
potencial de quase US $ 630 bilhões, por ano até 2025.
Em pesquisa realizada pela Federação das Indústrias do Estado de São Paulo
(2018), as empresas que não buscarem formas para aplicar esforços, no
desenvolvimento das áreas de automação, cibersegurança, gerenciamento de dados,
programação, gerenciamento de dados, capacidade analítica e preditiva e ciência de

1

Aprendizagem de máquina é um subcampo da Engenharia e da ciência da computação que
evoluiu do estudo de reconhecimento de padrões e da teoria do aprendizado computacional em
inteligência artificial (HOSCH, 2020).
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dados, certamente terá dificuldades para uma inserção competitiva no mercado.
Dentre as grandes empresas consultadas 34% destacaram a área de manutenção,
como uma área com potencial para se beneficiar da Indústria 4.0.
Dentro do contexto de Indústria 4.0 e manutenção preditiva, o sistema que deve
receber grande atenção é o Heating, Ventilation and Air-Conditioning (HVAC).
Os sistemas HVAC são usados para fornecer energia térmica a uma
determinada demanda térmica em um edifício, a fim de respeitar os requisitos de
conforto do usuário e normas de produção, além controle de temperatura, controle de
umidade, controle de pressão e nível de gás carbônico (CO2) (DANG et al., 2016).
O monitoramento dos padrões de sistemas de HVAC é de grande valor para as
empresas, pois estes sistemas são a mais alta fonte de consumo de energia na
operação do edifício e os sistemas mais eficazes em conforto do usuário (DANG et
al., 2016).
Entretanto, a monitoração destes sistemas HVAC não deve ser baseado
exclusivamente para o controle de gasto de energia. Estes sistemas, em segmentos
hospitalares, farmacêuticos e alimentícios, além de atender a requisitos de conforto
termal, atendem às normas de qualidade e regulamentações rígidas, onde o controle
da temperatura, umidade, CO2, são obrigatórios e determinantes para manter a
qualidade de alimentos e medicamentos.
Os sistemas de HVAC, como quaisquer outros sistemas, tem a probabilidade
de ocorrer falhas durante sua operação. Entretanto os sistemas de HVAC quando
apresentam falhas, são extremamente críticos para um processo industrial, visto que
sua manutenção pode implicar em altos custos, seja pelo valor de peças de reposição,
seja pelo impacto operacional (interrupção de processos produtivos para realização
do processo de manutenção).

1.3 Objetivos, Questões de Pesquisa e Hipóteses

Para se chegar a uma maior precisão e clarificação sobre o tema proposto
neste trabalho, nesta seção são apresentados os objetivos, questões de pesquisa e
hipótese.
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1.3.1

Objetivos

a) Objetivo Principal.
O objetivo deste trabalho é propor uma ferramenta utilizando técnicas de
Machine Learning por meio do monitoramento online dos principais indicadores de
temperatura e predizer o melhor momento para uma manutenção preditiva em
sistemas de HVAC, bem como recomendar uma interrupção controlada do processo
produtivo em face de uma ineficiência destes sistemas causada por condições
operacionais adversas. A solução proposta tem como objetivo aprimorar o
monitoramento em sistemas de HVAC por meio da previsão de temperatura utilizando
técnicas de machine learning.

b) Objetivos Específicos:
• Identificar as técnicas mais utilizadas de Machine Learning na detecção de
falhas em sistemas de HVAC;
• Investigar e avaliar os resultados das principais técnicas de Machine
Learning, com o intuito de identificar as abordagens que possibilitam a
tomada de decisão na manutenção preditiva.

1.3.2

Questões de Pesquisa

• Pergunta principal:
o Como desenvolver uma ferramenta baseada em machine learning, para o
monitoramento online dos principais indicadores de temperatura de um
sistema HVAC?
• Perguntas Secundárias:
o Quais são as principais técnicas de aprendizado de máquina utilizadas na
manutenção de preditiva em sistemas de HVAC?
o Quais tecnologias dão suporte à manutenção preditiva em sistemas de
HVAC no contexto da Indústria 4.0?
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1.3.3

Hipótese

A manutenção preditiva é uma parte integrante da implantação da Indústria 4.0
e o uso das tecnologias IoT e sistemas ciberfísicos, em conjunto com as técnicas de
Data Mining, Machine Learning e Deep Learning, permitem a análise da manutenção
preditiva. É possível desenvolver uma ferramenta baseada em machine learning
utilizando o monitoramento online dos principais indicadores de temperatura para a
predição de temperatura em um sistema HVAC.

1.4 Metodologia da pesquisa

Este tópico apresenta a estrutura do método de trabalho, onde são enunciadas
as variações de pesquisa aplicadas, bem como a estratégia de elaboração plano de
atividades para execução da pesquisa.
A
Figura 3 demonstra as pesquisas aplicadas conjuntamente para busca de
conhecimento exploratório, bibliográfico e fundamentação experimental.
Figura 3 - Etapas da pesquisa.

Fonte: Elaborado pelo autor.
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1.4.1

Pesquisa Exploratória

Este trabalho foi iniciado por meio de pesquisa exploratória, para identificação
e definição das diretrizes do trabalho - objetivos, questões de pesquisa e hipóteses.
Com as diretrizes definidas, a metodologia do trabalho foi iniciada a partir da
construção do design do experimento. Para a execução do experimento foi realizada
uma busca pelo conjunto de dados. Este tipo de pesquisa exploratória tem como
propósito proporcionar maior familiaridade do pesquisador com o problema, com
vistas a torná-lo mais explícito ou a construir hipóteses (GIL, 1995).

1.4.2

Pesquisa Bibliográfica

A pesquisa bibliográfica foi realizada em duas etapas: Revisão Sistemática da
Literatura (RSL) e com a aplicação da pesquisa sobre a fundamentação teórica do
trabalho, a partir dos conteúdos e conceitos obtidos da RSL.
Os resultados destas duas etapas foram utilizados para o desenvolvimento e
execução da pesquisa experimental.

1.4.3

Revisão Sistemática da Literatura

Para este trabalho foi aplicada a técnica de Revisão Sistemática da Literatura
(ou apenas Revisão Sistemática - RS). A Revisão Sistemática da Literatura (RSL) tem
como objetivo identificar, analisar e interpretar as evidências disponíveis relacionadas
com um particular tópico de pesquisa ou fenômeno de interesse. Conforme Felizardo
et al. (2017), uma das razões pelas quais as Revisões Sistemáticas da Literatura têm
sido conduzidas em Engenharia de Software é devido às suas vantagens quando
comparadas às revisões informais.
Dentre as principais vantagens, pode-se incluir a redução de vieses nos
resultados e a possibilidade de identificar e combinar as principais diferenças entre os
dados dos vários estudos selecionados na revisão. Outra vantagem é a identificação
de lacunas na pesquisa atual, o que pode sugerir novos temas de investigação e
fornecer uma direção para posicionar adequadamente esses temas no contexto da
pesquisa existente (BIOLCHINI et al., 2005 apud FELIZARDO et al., 2017).
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1.4.4

Pesquisa Experimental

A pesquisa experimental consiste essencialmente em determinar um objeto de
estudo, selecionar as variáveis capazes de influenciá-lo e definir as formas de controle
e de observação dos efeitos que a variável produz no objeto. Como toda pesquisa, a
experimental inicia-se com algum tipo de problema ou indagação. Mais que qualquer
outra, a pesquisa experimental exige que o problema seja colocado de maneira clara,
precisa e objetiva (KELLE et al., 2007).

1.5 Organização do Trabalho

Este trabalho está organizado com a seção de introdução, onde foram
discutidos o contexto e os objetos deste trabalho, assim como as questões de
pesquisa e os métodos que possibilitarão essa pesquisa.
A seção 2 contempla a Revisão Bibliográfica e o processo de pesquisa, que foi
iniciando pela pesquisa exploratória, importante para o trabalho por ter permitido a
localização de um conjunto de dados de temperatura de um sistema HVAC, que é a
base da pesquisa experimental. Nesse capítulo os resultados da Revisão Sistemática
da Literatura (RSL) foram apresentados e discutidas as abordagens, ferramentas e
técnicas empregadas na manutenção preditiva no contexto da Indústria 4.0, bem
como as técnicas de inteligência artificial utilizadas para sistemas de HVAC por meio
do monitoramento dos indicadores de temperatura, umidade e CO2.
Na seção 3, é detalhado um padrão de arquitetura, utilizando técnicas de
Machine Learning para monitorar e predizer o melhor momento para uma manutenção
preditiva em sistemas de HVAC, bem como recomendar uma interrupção controlada
do processo produtivo em face de uma ineficiência destes sistemas causada por
condições operacionais adversas.
Na seção 4, os resultados da pesquisa experimental foram apresentados, bem
como o método para exposição dos resultados foram exemplificados. Na seção 5, a
discussão dos resultados obtidos é aprofundada.
Na seção final, as contribuições do trabalho são avaliadas e abordadas as
considerações finais sobre o experimento.
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

Esta seção de revisão bibliográfica está dividida em subseções:
•

Pesquisa Exploratória: devido ao processo dinâmico e teórico de uma
pesquisa, no processo exploratório foi determinante o levantamento das
palavras-chave e a localização do conjunto de dados;

•

Revisão Sistemática Literatura (RSL): este tipo de revisão tem sido muito
utilizado na engenharia de software (BIOLCHINI et al., 2005 apud
FELIZARDO et al., 2017), aplicada originalmente na área de medicina,
onde se caracteriza principalmente por permitir a reprodutibilidade da
pesquisa; e

•

Fundamentação Teórica: nesta seção são discutidos os principais tópicos
relevantes para este trabalho e fornecem os fundamentos para elaboração
do experimento.

2.1 Pesquisa exploratória

O processo de desenvolvimento e contextualização do tema do trabalho,
elaboração do conjunto de ideias a ser aplicado (métodos científicos), conceituação
de palavras-chave e definição dos objetivos, questões de pesquisa e hipóteses, teve
início com a pesquisa exploratória. A pesquisa exploratória permitiu determinar o tipo
de conjunto de dados a ser pesquisado, sendo identificado o conjunto de dados
aderente ao experimento proposto.
A
Figura 4 demonstra as atividades realizadas dentro do processo de pesquisa
exploratória. Neste fluxo de trabalho, a atividade a ser destacada foi o processo
decisório entre a proposta de projeto de dissertação e a decisão de avaliar se o
conjunto de dados localizado, era aderente à proposta de pesquisa da dissertação:
•

Definição do tema e contexto: forma a base para a pesquisa exploratória,
focando nos temas de manutenção preditiva, aprendizado de máquina e
Indústria 4.0;

•

Busca em diversos canais de pesquisa: levantamento bibliográfico
realizando buscas por periódicos, artigos, dissertações, White Papers,

27

estudos de casos, que pudessem contribuir com dados qualitativos e/ou
dissertativos;
•

Leitura: a leitura dos materiais levantados foi realizada com intuito de se
obter e avaliar quais teorias, conceitos e ferramentas podem ser aplicados
ao problema central deste trabalho e quais novas teorias podem ser
desenvolvidas;

•

Formulário de projeto: a avaliação dos resultados foi formalizada por meio
de preenchimento do formulário de projeto contendo os principais tópicos:
título, área de concentração da pesquisa, objetivo, metodologia e
referências comentadas; e

•

Busca por conjunto de dados: pesquisa do conjunto de dados para
desenvolvimento e execução do experimento.

Figura 4 - Processo de pesquisa exploratória.

Fonte: Elaborado pelo autor.

A pesquisa exploratória possibilitou a identificação das palavras-chave deste
trabalho. A visualização das palavras-chave e suas relações são mais bem
interpretadas quando dispostas em forma de mapa conceituais.
Os mapas conceituais, também identificados como mapa mentais são um tipo
de diagrama sistematizado e voltado para a gestão de informações, de conhecimento
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e de capital intelectual, com objetivo de facilitar a compreensão e solução de
problemas.
O mapa mental (Figura 5) proposto por Saltiel et al. (2017), contribui
demonstrando as principais atividades, processos, tecnologias, interligações e
benefícios da Indústria 4.0, com as mais diversas áreas.
Para este trabalho, contribui em exemplificar dentre os diversos temas
pesquisados sobre Industria 4.0, o caminho que foi seguido nesta pesquisa, inspirado
na Figura 5 e demonstrado nas duas sequências que foram seguidas:
•

Sequência A
“Indústria 4.0“ → usa → “Internet das Coisas” → para integrar →“Máquinas
Dispositivos Móveis e Sistemas” → para → “Coletar e Analisar Dados” →
gerenciando → “Informações E Instruções Em Tempo Real” → através de
→ “Sistemas Ciberfísicos”

•

Sequência B

“Indústria 4.0“ → usa → “Sistemas Ciberfísicos” → para integrar → “Software
aos processos físicos” → transformando fábricas em → “Fábricas
inteligentes” → para garantir → “Alta qualidade e rentabilidade“ → para →
“Atender as exigências do mercado”.
Figura 5 - Mapa Conceitual resultante da pesquisa exploratória.

Fonte: Saltiel et al. (2017).
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A última palavra-chave “Atender as exigências do mercado”, para esta
pesquisa, o termo é aplicado por “Atender as exigências do mercado e normas
reguladoras”.

2.2 Revisão Sistemática da Literatura
Os resultados obtidos na pesquisa exploratória forneceram a base de
conhecimentos necessários para a pesquisa aprofundada do tema na Revisão
Sistemática da Literatura (RSL). A RSL possibilita identificar os métodos, processos e
tecnologias que farão parte deste trabalho de pesquisa. Segundo Biolchini et al. (2005
apud FELIZARDO et al., 2017), a Figura 6 mostra que uma RSL é conduzida por meio
de um processo que envolve três fases: planejamento, condução e publicação dos
resultados:
•

Planejamento: processo de conceituação, construção e desenvolvimento

do protocolo de pesquisa.
•

Condução: processo de aplicação do protocolo de pesquisa com objetivo

de identificar, categorizar e selecionar os estudos do tema deste trabalho.
•

Publicação dos resultados: classificação, compilação, síntese e discussões

relevantes para esta pesquisa, dos estudos selecionados.
Figura 6 - Fases e atividades do processo de Revisão Sistemática da Literatura.

Fonte: Felizardo et al. (2017).
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As fases da Revisão Sistemática da Literatura foram discutidas nos próximos
tópicos, de maneira que o foco seja o entendimento do protocolo da pesquisa, a
sumarização dos estudos obtidos e a publicação dos resultados obtidos, onde foram
discutidos os estudos relevantes para este trabalho. O detalhamento das atividades
que permitiram a construção do protocolo de pesquisa, a categorização dos estudos
e todo o conjunto de estudos selecionados (incluindo os não utilizados), foram
incluídos nos Apêndice A e Apêndice B.

2.2.1

Planejamento

O protocolo de pesquisa é o documento criado durante a fase de planejamento
da RSL.
Quadro 1 – Seções e itens que compõem o protocolo de pesquisa.

Fonte: Felizardo et al. (2017).
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O principal objetivo do protocolo é reduzir vieses que podem ocorrer durante a
execução de uma RSL, definindo-se estratégias, critérios e formulários que foram
seguidos pelos pesquisadores que realizarão a revisão. O Quadro 1, exemplifica o
protocolo de pesquisa proposto por Felizardo et al. (2017).
A questão de pesquisa utilizou a estrutura proposta por Pai et al. (2004 apud
FELIZARDO et al., 2017), onde uma questão de pesquisa pode ser estruturada
seguindo o conjunto de critérios PICO derivados da medicina, que foram adaptados
para a Engenharia de Software:
a) P (população) – grupo da população que é observado pela intervenção;
um papel ou uma categoria específica da Engenharia de Software;
b) I (intervenção) – método, procedimento, tecnologia ou ferramenta que
foram investigados;
c) C (comparação ou controle) – parâmetro de referência ou um conjunto de
dados iniciais que o pesquisador já possua; e
d) O (resultado, do termo em inglês outcomes) – os fatores considerados
importantes para caracterizar o que está sendo investigado e o que são
de interesse daqueles que farão a Revisão Sistemática da Literatura.

Para este trabalho a questão de pesquisa foi estruturada seguindo o conjunto
de critérios PICO:
a) P (população) – Sistemas de HVAC;
b) I (intervenção) – Aprendizado de máquina;
c) C (comparação ou controle) – comparação entre técnicas de aprendizado
de máquina; e
d) O (resultado, do termo em inglês outcomes) – técnicas de aprendizado de
máquina, os domínios para os quais os sistemas foram construídos, e as
estratégias, métodos e tecnologias que deram suporte ao seu
desenvolvimento.

O Quadro 2 contém o protocolo de pesquisa preenchido deste trabalho. O
preenchimento do protocolo direciona os trabalhos de condução do processo de RSL
e o resultado da aplicação do protocolo de pesquisa é apresentado no item 2.2.3.
Publicação dos resultados.

32

Quadro 2 - Protocolo de pesquisa.
Informações Gerais
Utilização de técnicas de machine learning em sistemas de HVAC no

Título

contexto da Indústria 4.0

Pesquisadores

Samuel Gonçalves
Revisão sistemática sobre a utilização de técnicas de aprendizado de

Descrição

máquina em sistemas de HVAC no contexto da Indústria 4.0
Identificar as principais abordagens utilizadas na manutenção preditiva,

Objetivos

com utilização de técnicas de inteligência artificial e que estejam contextualizadas
à Indústria 4.0.
Questões de pesquisa

Como desenvolver uma ferramenta baseada em machine learning, para o monitoramento
online dos principais indicadores de temperatura de um sistema HVAC?
Identificação dos Estudos
Palavras-chave

String de busca

HVAC; machine learning; fault detection; failure detection; early detection;
monitor; monitoring.
(HVAC) and (machine learning) and (fault detection or failure detection or
early detection or monitor or monitoring)

Critério de
seleção das
fontes de

Bases eletrônicas indexadas; Bibliotecas digitais on-line; Teses e
dissertações; Bibliografias da análise exploratória; Relatórios técnicos.

busca
Lista das
fontes de
busca
Estratégia de
busca

ACM Digital Library; IEEE Xplore; Scopus; Science Direct; Oasisbr; Teses
e Dissertações IPT; Web of Science.
Pesquisa automática em bases com motor de busca (com strings de
busca), pesquisa manual em bases sem motor de busca e seleção de artigos por
técnica peer growing

Continua.
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Conclusão.
Seleção e avaliação de estudos
(I) Estudo possui o conteúdo alinhado com o objetivo da pesquisa;
Critérios de

(I) Estudo possui as palavras-chave no resumo e/ou no título e/ou nas

inclusão dos
estudos

palavras-chave;
(I) Estudo apresenta técnicas, metodologias, ferramentas ou tecnologias
para aplicação de machine learning;
(E) Estudo não possui o conteúdo completo disponível;

Critérios de

(E) Estudo possui apenas capa, resumo, pôster ou somente informações

exclusão dos
estudos

fragmentadas;
(E) Estudo não possui o conteúdo alinhado com o objetivo da pesquisa;
(E) Estudo aborda apenas edificações residenciais.

Avaliação da

Não foi aplicada nesta Revisão Sistemática

qualidade

Síntese dos dados e apresentação dos resultados
Objetivos da pesquisa: estudos alinhados aos objetivos de pesquisa;
Tipos de estudo: foco dos estudos nas palavras-chave;

Estratégia de

Classificação dos estudos: estudos práticos e teóricos;

extração dos

Abordagem Indústria 4.0: sim ou não;

dados

Técnicas utilizadas: artificial intelligence, machine learning e deep
learning.

Estratégia de

Leitura na íntegra dos trabalhos selecionados, classificação e

sumarização

categorização, de acordo com contexto, objetivo, proposta e abordagem do

dos dados

estudo.

Estratégia de
publicação

Agrupamento e discussão sobre principais abordagens; principais
tecnologias e principais técnicas de artificial intelligence, machine learning e
deep learning.

Fonte: Elaborado pelo autor.

2.2.2

Condução

A condução da Revisão Sistemática da Literatura iniciou com a segunda seção
do protocolo de pesquisa “Identificação dos Estudos”. O resultado da aplicação das
strings nas bases de estudos resultou em um total de 163 estudos. Todos os 163
estudos estão listados na Quadro 31 (Apêndice B – Artigos selecionados na revisão
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sistemática da literatura), todos os estudos, autores e principais critérios aplicados
para que fossem determinados os estudos selecionados e não selecionados nesta
pesquisa. O processo de obtenção de resultados foram exemplificados na Figura 7 e
graficamente exemplificados na Figura 8. Uma vez identificados os estudos, o primeiro
critério para remoção dos arquivos foi duplicidade, sendo removidos 69 estudos.
Figura 7 - Processo de escolha dos estudos elegíveis leitura.

Fonte: Elaborado pelo autor.
Figura 8 - Total de 163 estudos resultantes.

34
69

63

Aceitos

Rejeitados

Duplicados

Fonte: Elaborado pelo autor.

Na aplicação da terceira seção do protocolo de pesquisa “Seleção e avaliação
de estudos”, após aplicação dos critérios de inclusão e exclusão, 63 estudos foram
removidos. A pesquisa manual realizada identificou mais 3 artigos que foram
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adicionados ao conjunto total de estudos, totalizando 34 estudos válidos para
constituir está RSL.
Os resultados obtidos com a condução da Revisão Sistemática possibilitaram
uma segunda análise, a segmentação dos resultados por base de dados. Os estudos
aceitos, rejeitados e duplicados, foram demonstrados na Figura 9, segmentados por
base de estudo. As bases cientificas Scopus e Web of Science (WOS), registraram as
maiores duplicidades. As bases científicas com maior número de estudos aceitos
foram IEEE, Science Direct e Scopus. A base de dados com maior número de estudos
rejeitados foram ACM, IEEE e SCOPUS. Neste quesito de estudos rejeitados fica o
destaque para ACM, com sua totalidade rejeitada.
Figura 9 - Total de estudos segmentados por base científica.
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Duplicidade

Fonte: Elaborado pelo autor.

Os resultados aceitos como estudos válidos para a RSL, permitiu analisar a
distribuição dos estudos ao longo dos anos, demonstrando uma baixa publicação
entre os anos 2004 a 2014 e somente uma aceleração nas publicações nos últimos 3
anos, entre os anos 2017 a 2019. A maior concentração de publicações nos últimos
anos demonstra que o tema vem ganhando relevância, conforme demonstra a Figura
10.
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Figura 10 - Total de estudos distribuídos na linha do tempo.
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Fonte: Elaborado pelo autor.

A Figura 11 mostra a distribuição dos estudos segundo a utilização das técnicas
mais empregadas na manutenção preditiva: artificial intelligence (AI), machine
learning (ML) e deep learning (DL).

Figura 11 - Total de estudos classificados segundo a técnica empregada.
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Fonte: Elaborado pelo autor.
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As maiores quantidades de estudos estão concentradas na utilização das
técnicas de machine learning (27 estudos) e deep learning (5 estudos).
A utilização da proposta de solução machine learning se mostra como uma
técnica amplamente utilizada enquanto a proposta de solução deep learning, mostra
uma relevância crescente. Os 2 estudos classificados com a utilização da técnica
artificial intelligence, foram estudos conceituais sem aplicação prática e experimental.
Nesta etapa da condução da Revisão Sistemática da Literatura, foi conduzida
uma análise preliminar a partir da classificação dos estudos entre os que aplicaram
testes práticos ou simulações. Dentre os estudos selecionados como válidos, 7
estudos foram realizados com simulações, ou seja, dados e informações geradas em
softwares, sem a existência de um conjunto de dados coletados fisicamente. Os outros
27 estudos foram estudos práticos que utilizaram um conjunto de dados coletados
fisicamente e utilizados nos experimentos propostos. A divisão dos estudos está
demonstrada na Figura 12.
Figura 12 - Total de estudos classificados como práticos e teóricos.

7

27

Simulações
Fonte: Elaborado pelo autor.
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2.2.3

Publicação dos resultados

A última etapa da Revisão Sistemática da Literatura (RSL), “Síntese dos dados
e apresentação dos resultados”, identifica os estudos que respondem às perguntas
de pesquisa, aqueles que atendem os objetivos primários e secundários e que
auxiliam na identificação de lacunas de pesquisa sobre o tema proposto (FELIZARDO
et al., 2017). O Quadro 3 contém sintetiza os assuntos apresentados e discutidos nos
trabalhos da RSL.

Quadro 3 - Agrupamentos de temas, debates e tópicos classificados nos estudos.
Tema

Debate

Tópicos
Descrevem a importância da manutenção preditiva na Indústria 4.0
Abordam arquitetura e tecnologias para implementação de

Indústria 4.0

manutenção preditiva

Estratégia

Conceitos de Computerized Maintenance

de

Management System (CMMS)

Manutenção

Equipamento de grande importância para o
ambiente de produção e meio ambiente
HVAC

Equipamento de grande criticidade de manutenção
Equipamento de grande impacto no indicador de disponibilidade
Sensores para coleta de dados sobre o ambiente

Manutenção
Preditiva

Sensores para coleta de dados do estado operacional do
equipamento
Desafio de estimar TTF (Time to Failure) e
RUL (Remaing Useful Life)

Processo de
Abordagem com base em regras

Manutenção
Tipo de

(Rule-based)

Detecção e

Abordagem com base em condições e modelos

Diagnóstico

(Condition Model-based)

de Falha

Abordagem com base em dados
(Data-driven)

Continua.
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Conclusão.
Tema

Debate

Tópicos
Elemento fundamental da Manutenção Preditiva e Indústria 4.0

IoT / IIoT

Aumento da eficiência e a eficácia dos processos.
Integração real time das informações do processo produtivo com
informações administrativas
Elemento fundamental da Manutenção Preditiva e Indústria 4.0

Principais

Cyber-

Tecnologias

Physical

de

System

Complexidade de implantação de Sistemas Ciberfísicos
Questões integradas de disponibilidade, produtividade e
manutenção

Manutenção

Elemento importante da Manutenção Preditiva e Indústria 4.0
Big Data

Maior quantidade de dados implica em melhores modelos preditivos
Tecnologia em sistemas e processos modernos de manutenção

Machine

Aprendizado de máquina é um subconjunto de inteligência

Learning

artificial (IA) e tem sido aplicado na manutenção preditiva

Fonte: Elaborado pelo autor.

Complementa este Quadro 3, o Quadro 8 referenciado nas páginas finais deste
trabalho. No Quadro contém a mesma informação contida no Quadro 3, mas com a
inclusão de uma 4 coluna contendo as referências para cada tema/tópico.
A “seleção final dos trabalhos”, resultantes da condução do protocolo de
pesquisa, foram compilados para obtenção da “estratégia para extração”,
“sumarização” e “publicação dos dados”. Essa compilação é apresentada em formato
de síntese, com debates de temas, com a classificação das principais técnicas de
machine learning e com um quadro que demonstre quais estudos respondem às
perguntas de pesquisa, os objetivos e a existência de lacunas de pesquisa. Para
realizar a síntese de resultados qualitativos de diferentes estudos, os resultados dos
estudos foram apresentados em formato comparável (KELLE et al., 2007).
O Quadro 3 permitiu classificar e agrupar os trabalhos de pesquisa de outros
autores em assuntos, sintetizando os principais debates, temas e tópicos abordados
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em relação às estratégias, processos e tecnologias utilizadas na manutenção
preditiva.

2.2.3.1

Estratégia de Manutenção Preditiva

Existem algumas estratégias de manutenção bem estabelecidas, com suas
vantagens e desvantagens. Por um lado, estratégias reativas representam custos
mais baixos de operações e manutenção. No entanto, em caso de falha, todo o
sistema deve ser desligado e o componente incorreto precisa ser reparado ou
substituído. Por outro lado, estratégias preventivas significam custos mais altos de
Operações e Manutenção, mas, em muitos casos, podem impedir quebras de
componentes. A manutenção preditiva representa uma solução promissora, avançada
e intermediária, com base na detecção de falhas e na previsão do status do
componente/sistema (PANFILOV; KANTONA, 2018).
Em relação à “Estratégia de Manutenção”, existem menos estudos que o
esperado contextualizando a manutenção preditiva de sistemas HVAC dentro do
cenário da Indústria 4.0 (PANFILOV; KANTONA, 2018; CANDANEDO et al., 2018;
SITTÓN-CANDANEDO et al., 2018). Alguns autores utilizaram os termos:
monitoramento inteligente, prédios inteligentes e energia inteligente. Estes termos têm
uma relação com o termo fábricas inteligentes, que é o termo também utilizado para
os conceitos de Indústria 4.0. Essa comparação é importante tendo em vista que um
sistema de HVAC é um equipamento crítico para o indicador de disponibilidade,
métrica que analisa a quantidade tempo que o equipamento está operando sem
interrupções por eventos inesperados, como por exemplo, manutenções corretivas.
Em ambos os significados descritos, existe o conceito de utilização inteligente de
recursos.

2.2.3.2

Processo de coleta de dados para a Manutenção Preditiva

Os estudos demonstraram uma grande quantidade de autores que propuseram
o termo “Processo de Manutenção” para manutenção preditiva, por meio da coleta de
dados por sensores ligados às características do ambiente (temperatura, umidade,
CO2, etc) e coleta de dados por sensores ligados às características físicas do
equipamento (temperatura, vibração, voltagem, etc).
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Entretanto, não foram encontrados estudos que definissem qual tipo de coleta
é mais vantajosa, pois a implantação da manutenção preditiva requer em alguns
casos, uma combinação de características atendidas, técnicas e viabilidade de custos
(CANDANEDO et al., 2018).
Para este trabalho, foram utilizados um conjunto de dados coletados a partir de
sensores de ambientes. Estes dados possuem uma alta relevância para as atividades
envolvidas na manutenção preditiva. O monitoramento contínuo é um dos itens
fundamentais para antecipar paradas ou problemas, uma vez que permite identificar
anomalias ou falhas nos equipamentos. Estes dados irão ser a base da construção do
modelo proposto e sustentarão a aplicação das técnicas de machine learning. Os
detalhamentos dos dados foram apresentados no Capítulo 3.
Um aspecto importante que deve ser analisado caso-a-caso, é o custobenefício e a viabilidade da detecção dos mais proeminentes tipos de falha a serem
identificados por meio das várias abordagens adotadas para a manutenção de
equipamentos e sistemas complexos. Os estudos listaram as técnicas mais utilizadas:
abordagem com base em regras (Rule-based), abordagem com base em condições e
modelos (Condition-based Model) e abordagem com base em dados (Data-driven).
Para que seja utilizada a técnica baseada em regras, é imperativo que o
conhecimento da tipologia, método de detecção e a distribuição estatística de falhas
do equipamento esteja disponível. O modelo baseado em regras é o tipo de técnica
mais utilizada na manutenção em geral, mas não na manutenção preditiva. Somente
Mallak et al. (2018) aplicou o modelo baseado em regras, porém não a utilizaram
sozinha, pois o trabalho combinou a técnica baseada em regras com a baseada em
dados.
A manutenção baseada em condição (CBM) foi uma técnica utilizada nos
trabalhos (WEST; WANG; WALL, 2011; XUEMEI et al., 2009; BEHRAVAN;
ABBOUSH; OBERMAISSER, 2019; MULUMBA et al., 2015). Trata-se de uma técnica
de manutenção que monitora a condição real de um equipamento para decidir quando
e qual manutenção precisa ser feita.
Embora a detecção de falhas baseada em condição seja utilizada em sistemas
complexos de HVAC, eles geralmente levam tempo para serem configurados,
exigindo informações detalhadas sobre equipamentos, componentes, dimensões de
construção e materiais utilizados (WEST; WANG; WALL, 2011).
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Na técnica baseada em dados, a decisão de diagnóstico é tomada com base
na observação do comportamento e de padrões ocultos nos dados, gerados por
sensores dos equipamentos ou ambiente (MALLAK et al., 2018). A grande maioria de
estudos estão concentrados na utilização desta técnica. Essa concentração faz
sentido na medida que os estudos pesquisados utilizam técnicas de machine learning,
o que significa que ambas as técnicas se beneficiam dos dados em suas soluções.
A técnica baseada em regras tem bom desempenho quando aplicada para
detecção de falhas simples, pois com alguns sensores já é possível realizar a
detecção de falhas. Entretanto, a dificuldade desta técnica consiste em determinar
quais os limites considerados aceitáveis antes que uma falha seja considerada de fato
uma falha (WEST; WANG; WALL, 2011). A técnica baseada em condição, pode ser
bem-sucedida na detecção de falhas, no entanto, é difícil converter o modelo para o
uso em outros cenários ou equipamentos (MULUMBA et al., 2015).
Para este trabalho, a técnica que é utilizada é a técnica baseada em dados.
Esta técnica possui alta relevância na manutenção preditiva devido aos aspectos e
caraterísticas que os dados fornecem e sustentam, e está em consonância com a
solução proposta neste trabalho que utiliza machine learning.

2.2.3.3

Principais Tecnologias de Manutenção

As leituras iniciais realizadas ainda na fase da pesquisa exploratória dos
trabalhos de Revisão Sistemática da Literatura sobre conceitos, abordagens e
tecnologias da Indústria 4.0 possibilitou a identificação das principais tecnologias da
Indústria 4.0 - Cyber-Physical Systems, IoT (Internet of Things), IIoT (Industry Internet
of Things) e Big Data (LIAO et al., 2017).
Cyber Physical Systems (CPS) são integrações de computação com processos
físicos. Geralmente, são sistemas heterogêneos que admitem componentes de
diferentes tipos de dinâmica (contínua e discreta), especificados usando diferentes
modelos matemáticos. Garantir comportamentos corretos do CPS são cruciais para
aplicações críticas de segurança (DANG et al., 2016).
Os CPS podem ser considerados como a base principal da Indústria 4.0, devido
a função de conectar todos os dispositivos físicos à Internet e incorporar cinco
funções: computação, comunicação, controle de precisão, coordenação e autonomia.
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Por meio da integração do mundo virtual e do mundo físico, produtos e produção
inteligentes são possíveis (ZHOU; LIU; ZHOU, 2015).
A busca por melhores níveis de produtividade, redução dos custos de produção
e a competividade entre países impulsionaram o desenvolvimento de tecnologias
industriais para reduzir a força de trabalho, reduzir o tempo de desenvolvimento do
produto, usar recursos de maneira eficiente e assim por diante, dos quais os CPS e a
Internet of Things (IoT) são tecnologias de ponta que avançaram na última década.
Internet of Things são dispositivos digitais que operam entre redes de escala
potencialmente global, possuindo características e recursos autoconfiguráveis,
baseados em protocolos de comunicação padrão e interoperáveis. (HERMANN;
PENTEK; OTTO, 2016).
Avanços recentes no protocolo de comunicação IPV6 permitem a comunicação
de bilhões de objetos, alcançando com plenitude o conceito preconizado pelo IoT. A
redução de custos de sensores nos últimos anos também impulsionou esse conceito
(FRANK; DALENOGARE; AYALA, 2019).
A Industrial Internet of Things são uma subcategoria da Internet das Coisas,
que incluem dados relacionados ao desempenho em tempo real, condições
operacionais e histórico de manutenção de equipamentos de produção (TAO et al.,
2018).
A aplicação de big data foi demonstrada em diferentes áreas da manufatura,
incluindo

produção,

cadeia

de

suprimentos,

manutenção

e

diagnóstico,

gerenciamento de qualidade e energia (O´DONOVAN et al., 2015). Esta dissertação
se concentra na manutenção e diagnóstico devido ao papel que desempenha na
promoção do tempo de atividade da máquina, bem como ao impacto potencial que ela
pode ter nos custos operacionais.
Na manufatura, Big Data refere-se a grandes quantidades de dados
heterogêneos de várias fontes geradas ao longo do ciclo de vida do produto,
caracterizado por 5 Vs: alto volume (grandes quantidades de dados), variedade (os
próprios dados vêm em diferentes formas e são gerados por diversas fontes),
velocidade (os dados são gerados e renovados a uma velocidade muito alta),
veracidade (os dados estão associados a um nível de confiabilidade, inconsistência,
incompletude, ambiguidades, latência, ruídos e aproximação) e valor (o valor oculto
nos dados) (FRANK; DALENOGARE; AYALA, 2019).
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O Big Data como fator de competitividade industrial é um dos temas recentes
mais investigados para a manutenção de equipamentos, detecção de falhas, previsão
de falhas, estimativa de custos etc. Para alcançarem todos os requisitos do conceito
de Indústria 4.0, essas tecnologias de Big Data deverão ser empregadas tanto no
monitoramento quanto na simulação de processos e otimização completa das
atividades de produção (TAO et al., 2018).
Todas essas tecnologias também são habilitadoras da manutenção preditiva,
mesmo quando não contextualizadas na aplicação na Indústria 4.0. São tecnologias
que permitem digitalização de eventos físicos (Cyber-Physical Systems), coletam e
transmitem os dados (IoT / IIoT) e são analisados em sistemas com arquitetura
especialista (Big Data) (CHEHRI; JEON, 2019).
Para esta parte final do debate - “Principais Tecnologias de Manutenção”,
Panfilov e Katona (2018), Sittón-Candanedo et al. (2018) e Candanedo et al. (2018),
foram os autores que listaram em seus estudos que as tecnologias IoT são
“fundamentais na manutenção preditiva e Indústria 4.0”, contribuem para o “aumento
da eficiência e a eficácia dos processos” e habilitam “Comunicação real-time negócio
fábrica”.
Estes mesmos autores listaram que Cyber-Physical Systems é uma tecnologia
“fundamental da Manutenção Preditiva e Indústria 4.0” e “Integrada às questões de
disponibilidade, produtividade e manutenção”. Entretanto, somente Panfilov e Katona
(2018) abordam a “complexidade de implantação Cyber-Physical Systems ”.
Os tópicos do debate sobre a tecnologia Big Data como sendo "elemento
importante da manutenção preditiva e Indústria 4.0" e que "Maior quantidade de dados
implica em melhores modelos preditivos" foi citada por Panfilov e Katona (2018),
Karami e Wang (2018), Sittón-Candanedo et al. (2018), Candanedo et al. (2018) e
Dey, Rana e Dudley (2018b). Para o tópico "Tecnologia presente em sistemas e
processos modernos de manutenção" foi citada por Panfilov e Katona (2018),
Candanedo et al. (2018) e Dey, Rana e Dudley (2018b).
2.2.3.4

Principais Tecnologias de Manutenção - machine learning

O debate sobre a tecnologia machine learning (aprendizado de máquina) foi
destacado devido ser uma tecnologia que é parte principal deste trabalho e
consequentemente recebeu também destaque nesta Revisão Sistemática. O
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aprendizado de máquina é um subconjunto de inteligência artificial (IA). Goodfellow,
Bengio e Courville (2016), introduziram um diagrama que mostra as diferentes
abordagens da IA e demonstram que o aprendizado de máquina é um dos vários
métodos da Inteligência Artificial (Figura 13).

Figura 13 - Estrutura de métodos de aprendizado.

Fonte: Adaptado de Goodfellow, Bengio e Courville (2016).

A tecnologia de aprendizado de máquina tem sido aplicada há muitos anos para
sistemas de manutenção preditiva em diferentes áreas industriais (SEZER et al.,
2018). Uma das áreas onde as técnicas de aprendizado de máquina têm sido
utilizadas, são os sistemas HVAC.
A Figura 14, lista as principais técnicas de aprendizado de máquina utilizadas
nos trabalhos da Revisão Sistemática, aplicados em sistemas HVAC. Os estudos
utilizaram diversas técnicas de aprendizado de máquina (supervisionado e não
supervisionado) e aprendizado profundo.
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Figura 14 - Principais técnicas de machine learning aplicadas na predição de falhas.
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Fonte: Elaborado pelo autor.

Dentre as técnicas e algoritmos de aprendizado de máquina listados, a de maior
utilização é a técnica Support Vector Machine (SVM) que foi utilizado em 14% estudos
aproximadamente. Entretanto caso sejam consideradas as variações de SVM, como
por exemplo Least Square Support Vector Machine, Multi-Class Support Vector
Machine e One Class Support Vector Machine, o total aumenta para 34% dos estudos,
aproximadamente.
Somando-se às técnicas de SVM, Bayesian Networks, Hidden Markov Models
e K-means, estas sete primeiras técnicas mais utilizadas têm em comum o fato de
serem técnicas de aprendizado de máquina, na categoria de algoritmos de
classificação.
Os algoritmos de classificação são uma subcategoria de aprendizagem
supervisionada. Estas técnicas são baseadas em distâncias e adotam a ideia de que
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objetos que pertencem a uma mesma classe possuem uma relação de proximidade
no espaço de atributos considerados. Outra técnica que é uma subcategoria de
aprendizagem supervisionada é a regressão, usada quando a resposta que se quer
obter não é uma separação por classe, mas uma resposta contínua, como por
exemplo, a resposta à pergunta – “Qual a previsão da temperatura em uma linha do
tempo futura?” (LI, 2018).
Sittón-Candanedo et al. (2018) utilizaram a combinação de técnicas de
aprendizado de máquina supervisionado logistic regression e decision tree, para o
desenvolvimento de modelos capazes de prever eventos, falhas ou comportamentos
futuros de sistemas HVAC e para avaliar a precisão de cada um na previsão. Os
resultados mostraram que a precisão do modelo logistic regression é semelhante à do
modelo decision tree na previsão de mau funcionamento no sistema HVAC.
Van Every et al. (2017) utilizaram a combinação de técnica de aprendizado de
máquina não supervisionado Gaussian Regression e Support Vector Machine (SVM)
para detecção de falhas em sistemas de HVAC. O algoritmo Gaussian Regression
aplica uma função de distribuição, especificada por uma função média e uma função
de covariância. O SVM é um algoritmo de aprendizado de máquina que aprende por
meio do mapeamento de dados de treinamento em um espaço de recursos de alta
dimensão. Os resultados mostraram melhora na detecção de falha em novos dados.
Lee, Wu e Peng (2019) utilizaram a técnica de aprendizado profundo Deep
neural network, para o diagnóstico de falhas em tempo real em sistemas HVAC. No
aprendizado de máquina, uma artificial neural network (ANN) é um modelo
matemático que imita a estrutura das redes neurais biológicas. Uma ANN consiste em
três partes principais: estrutura, função de ativação e regras de aprendizado. Segundo
os autores, o estudo estabeleceu um método preciso do sistema de diagnóstico de
falhas.
Alguns estudos também demonstraram técnicas para seleção de features para
seus modelos. Yuwono et al. (2013), propôs um método para automatizar associações
e descobertas de features de sistemas HVAC, usando a técnica Multi-Objective
Clustering Rapid Centroid Estimation (MOC-RCE), que obteve resultados mais
precisos do que a seleção de features com a técnica k-means. Features são as
variáveis de entrada de um algoritmo de aprendizado de máquina. Seleção de
variáveis em séries temporais é uma importante etapa da construção de um modelo.
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A série temporal é definida como uma sequência ordenada de dados gravados
em intervalos iguais de tempo. Em muitos campos, a previsão de séries temporais é
uma questão de interesse, uma boa previsão ajuda os tomadores de decisão
(ELHARIRI et al., 2019).
As principais etapas da formulação da proposta de machine learning da
ferramenta foram: arquiteturas de machine learning, métodos de machine learning,
modelos de machine learning e aplicação de manutenção preditiva. A Figura 15
descreve essas etapas e associam as referências da Revisão Sistemática da
Literatura que foram ponto de partida para formulação dessa proposta.

Figura 15 - Principais referências para formulação da ferramenta.

Fonte: Elaborado pelo autor.

Primeiramente, a Figura 14 demonstrou as principais técnicas de machine
learning utilizadas nos estudos da Revisão Sistemática da Literatura e na Figura 15,
existe uma etapa que avalia quais os métodos de machine learning serão
selecionados para esta solução. Neste ponto é importante mencionar que as técnicas
listadas como mais utilizadas e demonstradas na Figura 14 não foram selecionadas
para a solução proposta neste trabalho.
A não utilização das principais técnicas é devido as técnicas de machine
learning listadas como mais utilizados, tem em suas características serem técnicas de
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machine learning de classificação, enquanto a proposta deste trabalho de predição de
temperatura requerer valores contínuos – temperaturas em graus Celsius.
Em aprendizado de máquina supervisionado, algoritmos são utilizados para
induzir modelos preditivos por meio da observação de um conjunto de objetos
rotulados (VON LUXBURG; SCHÖLKOPF, 2011), tipicamente referenciado como
conjunto de treinamento. Os rótulos contidos em tal conjunto correspondem a classes
ou valores obtidos por alguma função desconhecida. Desse modo, um algoritmo de
classificação buscará produzir um classificador capaz de generalizar as informações
contidas no conjunto de treinamento, com a finalidade de classificar, posteriormente,
objetos cujo rótulo seja desconhecido.
Formalmente, um conjunto de dados de treinamento pode ser definido como
uma coleção de tuplas:

Onde, em cada tupla, xi indica um objeto descrito por m características e yi
indica o rótulo correspondente a xi. Quando os valores de yi são definidos por uma
quantidade limitada de valores discretos, tem-se um problema de classificação.
Quando tais valores são contínuos, tem-se um problema de regressão (PADILHA;
CARVALHO, 2017).

2.2.3.5 Repostas para os objetivos, perguntas, hipótese e lacunas de
pesquisa

Esta última etapa da análise da Revisão Sistemática da Literatura propõe o
estabelecimento de ligações entre os estudos não somente pela proposta de tema e
assuntos em comum, como também a ligação entre os estudos e este trabalho, em
relação a identificação de quais estudos oferecem suporte e resposta para as
perguntas primárias e secundárias e as hipóteses formuladas. E como última análise,
a avaliação se alguma lacuna de pesquisa existe sobre o tema pesquisado e permite
ser explorado.
No Quadro 4, o objetivo foi relacionar os estudos analisados na Revisão
Sistemática da Literatura com as perguntas de pesquisa primárias e secundárias,
onde estudos que ofereciam respostas a pesquisa foram ligados às respectivas
perguntas e hipóteses. Estes trabalhos mostraram proximidade com o tema desta
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pesquisa e tempo não superior a cinco anos. Neste quadro ainda foi explorado em
última análise a lacuna de pesquisa, onde a técnica de aprendizado de máquina
supervisionado denominada Ensemble não foi aplicada por nenhum trabalho. Esta
técnica é explicada e conceituará a proposta de modelo de solução deste trabalho.

Quadro 4 - Respostas às perguntas / hipóteses e lacunas de pesquisa.
Tópicos

Perguntas / Hipóteses
Como desenvolver uma
ferramenta baseada em machine

Pergunta Principal

learning para monitoramento
online dos principais indicadores
de temperatura de um sistema
HVAC?
Quais são as principais técnicas
de aprendizado de máquina

Perguntas Secundárias

utilizadas na manutenção
preditiva em sistemas de HVAC?

Referências/Lacuna
(TEHRANI et al., 2015);
(PANFILOV; KATONA, 2018);
(SITTÓN-CANDANEDO et al.,
2018); (CANDANEDO et al., 2018);
(CHEN; WEN, 2018)

(AHMAD et al., 2016); (CHEN;
WEN, 2018); (SITTÓNCANDANEDO et al., 2018)
(YUWONO et al., 2015); (MALLAK

Perguntas Secundárias

Quais tecnologias dão suporte a

et al., 2018); (PANFILOV;

manutenção preditiva em

KATONA, 2018); (CANDANEDO

sistemas de HVAC no contexto da

et al., 2018); (SON; KIM, 2019);

Indústria 4.0?

(ELHARIRI et al., 2019); (DEY;
RANA; DUDLEY, 2018b).

A manutenção preditiva é uma
parte fundamental da implantação
da Indústria 4.0 e o uso de
Hipótese

sensores (IoT) em conjunto com
as técnicas de Data Mining,
Machine Learning e Deep

(PANFILOV; KATONA, 2018);
(SITTÓN-CANDANEDO et al.,
2018); (CANDANEDO et al., 2018)

Learning, permitem a análise da
manutenção preditiva.
Utilização da técnica de
Lacuna de pesquisa

machine learning Ensemble
Stacking na otimização da
manutenção

Fonte: Elaborado pelo autor.

---
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2.2.3.6

Considerações Finais da seção

Todos os trabalhos foram lidos, interpretados e compilados por meio de figuras,
gráficos e quadros. Estes quadros permitiram o questionamento sobre as propostas
de pesquisa, temas, debates e tópicos de assuntos. Como conclusão desta revisão
sistemática da literatura, as contribuições foram utilizadas no experimento. Este
trabalho utilizará na modelagem da proposta de solução:
a) Técnicas de aprendizado de máquina supervisionado;
b) Algoritmos de aprendizado de máquina do tipo de regressão;
c) Conjunto de dados de um sistema HVAC;
d) Variáveis de entrada para o modelo: foram um conjunto de variáveis
baseadas em séries temporais com valores contínuos; e
e) Utilização da técnica de aprendizado de máquina supervisionado
denominado – Ensemble Learning.
Todos os detalhes da solução proposta foram demonstrados na seção 3.

2.3 Fundamentação Teórica

Os tópicos explorados na RSL que podem ser aprofundados por serem
relevantes para este trabalho e por contribuírem na construção da solução proposta,
farão parte deste tópico de Fundamentação Teórica.

2.3.1

Indústria 4.0, manutenção preditiva e o ganho de eficiência

A Indústria 4.0 (I4.0) não está vinculada a nenhuma tecnologia específica. Sua
adoção pode ser implantada em uma ou mais etapas ou apenas em uma única linha
de produção, não existindo necessariamente um script pronto (HERMANN; PENTEK;
OTTO, 2016). Entretanto, o principal conceito de Indústria 4.0 está fundamentado em
um conjunto de sistemas de medição e monitoração integrados, que demandam um
extensivo sensoriamento da cadeia de produção (CHEHRI; JEON, 2019).
Para que a Manutenção Preditiva tenha uma aplicação mais plena dentro do
contexto da I4.0, algumas barreiras necessitam ser ultrapassadas. No nível mais
básico, os requisitos são autoexplicativos, pois é necessária a implantação de
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sensores apropriados, aquisição automática dos dados e uma plataforma de
processamento na borda ou na nuvem.
Com o sensoriamento e monitoramento inteligentes de processos produtivos,
capazes de possam fornecer informações em tempo real aos sistemas de controle e
de inteligência, seja no nível operacional ou estratégico, os próprios sistemas podem
tomar decisões com aplicação de inteligência artificia, baseadas nesses dados
(BUSCH et al., 2018)
Lee, Kao e Yang (2014) demonstram que da quarta revolução industrial
emergem quatro áreas de impacto principais:
1. O monitoramento do estado dos equipamentos, em conjunto com
métodos preditivos apropriados, reduz o tempo de inatividade da
máquina (Downtime) e as informações de prognóstico incorporadas ao
sistema ERP (Enterprise Resource Planing) permitem a otimização do
gerenciamento de fabricação, a programação da manutenção e garantir
a segurança da máquina.
2. O fluxo de informações entre a linha de produção, o nível de
gerenciamento de negócios e o gerenciamento da cadeia de
suprimentos torna o gerenciamento industrial mais transparente e
organizado.
3. A nova tendência da indústria reduzirá os custos de mão-de-obra e
proporcionará um melhor ambiente de trabalho.
4. Eventualmente,

reduzirá

o

custo

com

economia

de

energia,

programação de manutenção otimizada e gerenciamento da cadeia de
suprimentos.

2.3.2

Manutenção prescritiva como estratégia para Indústria 4.0

A Manutenção Prescritiva (Prescriptive maintenance - RxM) consiste no
monitoramento do desempenho e das condições do equipamento durante a operação
normal para reduzir a probabilidade de falhas. Trata-se de uma evolução da
manutenção baseada em condições e da manutenção preditiva que vem sendo
utilizada no mundo industrial desde os anos 90 (MOBLEY, 2002).
Dentre os seus objetivos, está a capacidade de prever antecipadamente
quando a falha do equipamento pode ocorrer (com base em certos fatores) e,
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consequentemente, sua prevenção por meio de manutenção (MOBLEY, 2002). Essa
abordagem otimiza a utilização dos ativos de uma empresa, porém dentre todas as
possíveis estratégias não é a de menor custo ou facilidade de implantação
(BOUSDEKIS et al., 2019).
A Figura 16 demonstra as estratégias de manutenções segundo o nível de
complexidade e maturidade. As manutenções preditiva e prescritiva são estratégias
que tem como requisito a coleta de informações dos equipamentos a fim de possibilitar
a análise a partir dos dados. Ambas as manutenções objetivam responder
questionamentos com olhar para o presente e futuro, diferentemente das
manutenções descritiva e diagnóstica que respondem às dúvidas sobre os eventos já
ocorridos.

Figura 16 - Principais Estratégias de Manutenção.

Fonte: Adaptado de Ansari, Glawar e Sihn (2020).

A escolha da estratégia de manutenção mais adequada às condições de
contorno é fundamental, pois a avaliação sobre qual equipamento precisará ter
estratégias de manutenções preditivas e prescritivas, implicará em custos maiores
para implantação e pode não ser a melhor estratégia para todos os casos.
Preocupações sobre quais são as tarefas de manutenção do ativo são fundamentais,
visto que as atividades podem ser de tipos muito diferentes e variam de estratégias
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simples de manutenção corretiva às estratégias complexas de monitoramento
preditivo e prescritivo (SEZER et al., 2018). Entretanto, os benefícios da aplicação da
manutenção preditiva e prescritiva são demonstrados da Figura 17 (MOBLEY, 2002).
Figura 17 - Benefícios potenciais com manutenção preditiva e prescritiva.

Fonte: Elaborado pelo autor baseado em Mobley (2002).

Do ponto de vista técnico, uma atividade de manutenção é considerada
preditiva sempre que determinados requisitos forem atendidos:
a) A medição não é invasiva, ou seja, é realizada com o equipamento em
condições normais de operação;
b) O resultado da medição pode ser expresso em unidades físicas ou também
em índices adimensionais correlacionados;
c) A variável medida oferece boa recorribilidade; e
d) A variável preditiva pode ser analisada e/ou parametrizada para
representar algum modo típico de falha do equipamento, ou seja, oferece
alguma capacidade de diagnóstico (ROBLES, 2017).
O conceito de manutenção prescritiva avança sobre o conceito de previsão de
falhas. Com base nas análises dos dados históricos e dos dados recebidos em tempo
real, as medidas de manutenção necessárias são previstas por um sistema e um curso
de ação é prescrito.
Manutenção prescritiva significa passar da manutenção preventiva planejada
para o planejamento de manutenção proativa e inteligente. Neste trabalho é utilizado
a abordagem processual proposta por Matyas et al. (2017) que para a realização do
planejamento de manutenção prescritiva são necessários em quatro elementos
principais concomitantemente com a operação produtiva:
1) Aquisição e pré-processamento de dados;
2) Análise e Simulação de Dados;
3) Modelo de Reação; e
4) Sistema de Suporte à Decisão de Manutenção Prescritiva.
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Algumas das características importantes da manutenção preditiva é a medição
de alguns indicadores como a predição Time to Failure (TTF) e a predição Remaining
Useful Life (RUL). A previsão TTF é a quantidade de tempo que um componente deve
durar em operação. O RUL de um componente é o período estimado até que ele
permaneça capaz de atender aos propósitos pretendidos. A estimativa de TTF e RUL
é realmente uma tarefa desafiadora. No entanto, ficou provado que esses parâmetros
são aplicáveis para descrever máquinas rotativas como motores, bombas e
ventiladores (PANFILOV; KATONA, 2018).
Segundo Najafi et al. (2012), as características de um sistema de detecção de
falhas de HVAC são resumidos em:
a) Isolamento de falhas: a capacidade de diagnosticar e distinguir diferentes
falhas e suas combinações.
b) Robustez: capacidade de manter o desempenho na detecção e diagnóstico
de falhas, apesar da existência de ruído e incerteza.
c) Adaptabilidade: capacidade de responder de acordo com as alterações e
perturbações do sistema.
d) Interoperabilidade: capacidade de implementação rápida com mínimo (ou
razoável) ajuste prévio, investimento.

A eficiência da manutenção é medida com base em três principais indicadores.
A disponibilidade indica o percentual do equipamento disponível para o processo
produtivo. O cálculo da disponibilidade depende de dois outros indicadores, tempo
médio entre falhas e tempo médio de reparo.
O tempo médio entre falhas (TMEF ou MTBF – Mean Time Between Failure) é
a média aritmética entre falhas, considerando somente o tempo em funcionamento.
Onde, TMEF: “tempo médio entre falhas”, TOPT: “tempo total operando” e 𝑛: “número
de falhas” (BALDISSARELLI; FABRO, 2019).

O tempo médio para reparo (TMPR ou MTTR – Mean Time To Repair) é o
tempo médio para reparo de um equipamento. Onde, TMPR: “tempo médio para
reparo”, TMPT: “tempo total em reparo” e n: “número de falhas” (BALDISSARELLI;
FABRO, 2019).
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Com esses dois indicadores é possível calcular a disponibilidade. Onde, DISP:
“disponibilidade”, TMEF: "tempo médio entre falhas” e TMPR: “tempo médio para
reparo” (BALDISSARELLI; FABRO, 2019).

Para este trabalho é utilizado o indicador de disponibilidade como proposta de
aprimoramento da manutenção em conjunto com a proposta de aprendizado de
máquina. A manutenção prescritiva é a estratégia de manutenção

2.3.3

Sistemas HVAC - Heating, Ventilation and Air-Conditioning

Sistemas HVAC são fundamentais no controle térmico de edificações
residenciais e industriais. Em vários segmentos produtivos, a energia consumida por
esses sistemas representa um dos principais custos fixos operacionais. Como
exemplo, na Áustria, os sistemas de climatização foram responsáveis por 27% a 30%
do uso total de energia nos anos de 2006 e 2016. (GOTZINGER et al., 2018).
Ahmad et al. (2016) na Figura 18 ilustra um modelo de sistema HVAC com seus
componentes e fluxo de operação:
a) Entrada de ar externo (Outdoor air entrance), para fornecimento de ar
externo para o ambiente (conditioned space);
b) Amortecedor de ar externo (Outdoor air damper), para controle de
fornecimento de ar externo para o ambiente (conditioned space);
c) Bobina de aquecimento (Heating coil), para aquecimento do ar de acordo
com o controle de temperatura configurado;
d) Bobina de resfriamento (Colling coil), para resfriamento do ar de acordo
com o controle de temperatura configurado;
e) Ventilador de fornecimento de ar (Supply air fan), para ventilação do ar para
o ambiente (conditioned space);
f)

Ventilador de retorno de ar (Return air fan), para retirada de ar interno do
ambiente (conditioned space);
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g) Amortecedor de ar de retorno (Return air damper), para controle do
fornecimento de ar retornável para o ambiente (conditioned space);
h) Amortecedor do ar de exaustão (Exhaust air damper), para controle do
fornecimento de ar retornável para o ambiente (conditioned space operação conjunta com o - Amortecedor de ar de retorno); e
i)

Exaustão de ar interno (Exhaust air), para controle de saída de ar interno
para o ambiente (conditioned space).

Dependendo das circunstâncias, outros componentes podem ser adicionados
e fazer parte do sistema de HVAC: Filtros, umidificadores, desumidificadores,
reaquecedores etc.
Figura 18 - Modelo de sistema de HVAC.

Fonte: Ahmad et al. (2016).

Autores como Guo et al. (2015) e West, Wang e Wall (2011) listaram em seus
trabalhos as principais falhas que um sistema de HVAC pode apresentar:
a) Amortecedor do ar de exaustão preso;
b) Falha no ventilador de retorno de ar;
c) Falha no controle da válvula da bobina de resfriamento;
d) Válvula da bobina de resfriamento presa;
e) Vazamento da válvula da bobina de aquecimento;
f)

Vazamento externo do amortecedor de ar;

g) Amortecedor de ar externo preso;
h) Falha no sensor de temperatura da zona individual; e
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i)

Filtro de ar obstruído por sujeira.

Os sistemas HVAC são extremamente críticos em determinados segmentos
produtivos, como por exemplo, na indústria farmacêutica. A Agência Nacional de
Vigilância Sanitária (2010), determina como o projeto de sistema HVAC deve ser
construído. Nesse relatório, estão contidas as regras e normas que estes projetos
devem seguir, específico para cada tipo de setor: estéril e não-estéril. A definição
sobre qual medicamento é produzido, implica em diferentes exigências.
Estão contidos na RDC 17/10 (AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA
SANITÁRIA, 2010) também as obrigações que o fabricante deve seguir para gerenciar
o controle climático em todo o ciclo produtivo do medicamento. Dentre os aspectos
que devem ser controlados e contribuem para qualidade do produto são:
a) Luz;
b) Temperatura;
c) Umidade relativa;
d) Movimento do ar;
e) Contaminação microbiana; e
f)

Contaminação por partículas.

Todos estes controles têm por objetivo evitar que ocorra contaminação do
medicamento por impurezas de natureza química ou microbiológica, ou de matéria
estranha em matéria-prima, produto intermediário e/ou produto terminado durante as
etapas de amostragem, produção, embalagem ou reembalagem, armazenamento ou
transporte. Finalmente, evitar a contaminação cruzada, que é quando uma
determinada matéria-prima contamina outra durante o processo de produção.
(AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, 2010).
A identificação

das

falhas

de

um

sistema

HVAC

são

geralmente

diagnosticadas, quando existe um monitoramento (sensoriamento) do equipamento e
seus componentes. Entretanto, na ausência desse tipo de monitoramento do
equipamento, é possível utilizar sensores de ambiente para inferir o seu
funcionamento. No caso do sistema de HVAC, o resultado correto esperado é o
controle da temperatura (quente ou frio) e umidade (níveis considerados aceitáveis).
Em caso de uma falha no sistema HVAC, somente o monitoramento da
temperatura e umidade não permitiriam indicar o componente exato responsável pela
falha, pois seria necessário a existência de sensores adicionais nos componentes do
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equipamento. Consequentemente, a investigação final da falha depende da utilização
de dados de sensores do equipamento, sensores do ambiente e, finalmente, uma
inspeção no sistema HVAC.
O experimento que é apresentado neste trabalho utilizará um conjunto de
dados, onde os atributos são dados coletados de sensores de temperatura do
ambiente interno. A solução proposta utilizará estes dados para fornecer informações
ao agente decisório, como por exemplo:
a) Informações que indiquem falta de capacidade do sistema;
b) Informações que indiquem sinais de troca de peças; e
c) Informações que indiquem sinais de manutenção, como o indicador TMEF
(tempo médio entre as falhas).

2.3.4

Manutenção prescritiva e Machine Learning

A manutenção prescritiva, como o mais alto nível de maturidade e
complexidade da manutenção baseada em conhecimento, combina análise descritiva,
diagnóstica e preditiva para não apenas entender e raciocinar eventos passados, mas
também para antecipar a probabilidade de eventos futuros e efeitos potenciais de cada
alternativa de decisão (associada com estratégias de manutenção) no espaço físico
(da máquina) e nos processos de negócios associados (ANSARI; GLAWAR;
NEMETH, 2019).
A manutenção com base em conhecimento emprega uma variedade de
métodos, incluindo estatísticas avançadas, estocásticos, computação e análise em
tempo real, algoritmos de aprendizado de máquina, análises estáticas baseadas em
regras ou modelos dinâmicos, além de modelagem e representações somáticas
(ANSARI; GLAWAR; NEMETH, 2019).
Nos últimos 20 anos, houve uma evolução substancial na análise de dados por
meio de técnicas avançadas de aprendizado de máquina, dando suporte aos
engenheiros para encontrar tendências e sintomas de falhas, a fim de executar as
tarefas de manutenção no momento mais adequado.
Infelizmente, a maioria das empresas não dedica energia suficiente para
gerenciar esses grandes volumes de dados e geralmente registram dados sem tags
(identificação) que descrevam o status da máquina e/ou o histórico de manutenção.
Essas restrições limitam a aplicação de algoritmos de aprendizado de máquina de
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forma generalizada para outros equipamentos e contextos impondo uma limitação ao
aprendizado não podendo ser executado para análise de dados (CHO et al., 2018).
As soluções tecnológicas da Indústria 4.0 são aprofundadas em sua maturidade
ao conectar automação com monitoramento consistente e frequente de coleta de
dados de interesse para diagnóstico e comportamento dos equipamentos, em
conjunto com o aprendizado de máquina. Entretanto, na manutenção preditiva
geralmente é necessário um tempo de resposta rápido entre as ações de coleta,
análise, tomada de decisão e manutenção (ASHJAEI; BENGTSSON, 2017). Esse
tempo de resposta rápido geram desafios na modelagem de uma solução de
aprendizado de máquina, onde a decisão de qual melhor algoritmo deve ser escolhido.
Segundo Makridakis, Spiliotis e Assimakopoulos (2018), a Inteligência Artificial
(IA) encontrou diversas aplicações na classe de previsão de séries temporais e uma
quantidade considerável de pesquisas foram conduzidas sobre como utilizar o
aprendizado de máquina nessa classe de problema. Os autores ainda explicam que o
objetivo dos métodos de aprendizado de máquina é o mesmo dos métodos
estatísticos. Ambos visam melhorar a precisão da previsão, minimizando algumas
funções de perda, geralmente a soma dos erros ao quadrado.
As diferenças entre os métodos estatísticos e de aprendizado de máquina
residem na maneira como a minimização do erro é feita, os métodos de aprendizado
de máquina utilizam algoritmos não-lineares para a minimização, enquanto processos
estatísticos utilizam métodos lineares.
Segundo Makridakis; Spiliotis; Assimakopoulos (2018) os métodos de machine
learning são computacionalmente mais exigentes que os estatísticos, exigindo maior
dependência da ciência da computação para ser implementada. Os métodos de
machine learning são colocados na interseção entre estatística e ciência da
computação. (Figura 19).
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Figura 19 - Desempenho dos métodos estatísticos e de aprendizado de máquina.

Fonte: Makridakis, Spiliotis e Assimakopoulos (2018).

2.3.5

Indicadores da Ferramenta de Manutenção

No estudo “An industrial Big Data pipeline for data driven analytics maintenance
applications in large scale smart manufacturing facilities” (O´DONOVAN et al., 2015)
os autores pontuam que em termos simples a manufatura inteligente pode ser
considerada a busca pela manufatura orientada a dados, onde dados em tempo real
de sensores na fábrica podem ser analisados para informar a tomada de decisão. De
maneira mais geral, a manufatura inteligente pode ser considerada uma
especialização de Big Data, na qual as tecnologias e métodos de Big Data são
estendidos para atender às necessidades da manufatura.
a) Monitoramento preditivo da temperatura: este é o principal indicador da
ferramenta. O monitoramento preditivo da temperatura tem o objetivo de
predizer a temperatura do ambiente produtivo na próxima terceira hora. Este
indicador é responsável por notificar o time de manutenção sobre o não
atendimento de normas de qualidade do local produtivo e alguma ação deve
ser tomada.
b) Acurácia do modelo de monitoramento preditivo: este indicador auxilia o
entendimento do quão assertivo é o monitoramento preditivo da
temperatura. O indicador de acurácia permite o time de manutenção
conjuntamente com o time de cientistas de dados acompanhar a evolução
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da acurácia ou sua caída e consequentemente alertar sobre a necessidade
de revisão do modelo de aprendizado de máquina
c) Monitoramento do tempo médio entre falhas: para este indicador não
necessariamente é classificado como falha uma parada do equipamento de
HVAC. Uma falha para este indicador é o não atendimento de uma
determinada faixa de temperatura. O não atendimento de uma determinada
faixa de temperatura não faz com que o equipamento pare, mas faz com
que o processo produtivo pare.
d) Monitoramento do tempo médio para correção da falha: este indicador é
uma avaliação do tempo que o não atendimento de uma determinada faixa
de temperatura não foi atendida e não o tempo que um equipamento ficou
parado por queda, ou seja, dado que a temperatura do ambiente produtivo
não foi atendida, por quanto tempo o não atendimento decorreu até que a
temperatura fosse normalizada.
e) Total de alertas por falha no controle de temperatura: este indicador é uma
contagem da quantidade de vezes que o equipamento de HVAC não
atendeu a faixa de temperatura em uma determinada faixa de temperaturas
estabelecidas.

Para equipes de manutenção estes indicadores podem ser utilizados em suas
rotinas de trabalho de modo a permitir as inferências:
a) Indicador do monitoramento preditivo de temperatura: o não atendimento da
faixa de temperatura estabelecida implica em abertura de chamado de
ocorrência, onde uma equipe de manutenção deve se deslocar ao local e
avaliar a situação do sistema HVAC
b) Indicador de acurácia do monitoramento preditivo de temperatura: este
indicador está sob a responsabilidade do time de cientistas de dados, porém
o time de manutenção tem participação quando são capazes de validar se
o indicador está “acertando” e avaliar a necessidade de comunicação com
o time de cientistas de dados, sobre o não atendimento do indicador, visto
que a presença física contribui para eficiência da ferramenta como um todo.
c) Indicador Monitoramento do tempo médio entre falhas: o aumento do tempo
entre as falhas é um indicador que o sistema HVAC tem conseguido atingir
os objetivos de uma determinada faixa de temperatura e o contrário, um
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tempo cada vez menor entre as falhas é um indicador que o sistema está
se degradando e uma investigação mais profunda é necessária, para
identificar manutenções necessárias e/ou desgastes de peças.
d) Indicador do monitoramento do tempo médio para correção da falha: o
aumento do tempo médio da correção de falha é um indicador importante
para o time de controle e planejamento da produção, devido o maior tempo
para correção ou ajuste de um sistema HVAC implica em atraso nos
processos produtivos.
e) Indicador Total de alertas por falha no controle de temperatura: este
indicador tem uma importância para os times de manutenção, produção e
qualidade. Uma quantidade alta de alertas observadas por não atendimento
da temperatura faz com que a revisão do ambiente como um todo seja
revista

–

capacidade

de

resfriamento

do

equipamento

HVAC,

superaquecimento de equipamentos no local, assim como quantidade de
operadores no local produtivo que está sendo monitorado.

2.3.6

Processo Base para Machine Learning

A Figura 20 mostra a proposta do processo de modelagem de aprendizado de
máquina, apresentado por Raschka (2014), é usado como modelo base para
desenvolvimento do modelo e execução do nível 4 da arquitetura proposta.
•

Coleta de Dados Brutos

A primeira etapa de desenvolvimento do modelo é a avaliação do conjunto de
dados que foram utilizados no processo de desenvolvimento do modelo de
aprendizado de máquina. Quando o conjunto de dados se encontra em um estado
considerado como insuficiente para uma análise humana, são considerados como
dados não tratados (Conjunto de Dados Brutos / Raw data Collection), sendo
necessário uma etapa no processo de desenvolvimento, onde estes precisarão ser
tratados, a fim de obtenção de informações para utilização no modelo (RASCHKA,
2014).
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Figura 20 - Processo de desenvolvimento de modelo de aprendizado de máquina.

Fonte: Raschka (2014).

•

Pré-Processamento

Segundo Raschka (2014), o pré-processamento consiste na avaliação e
aplicação de técnicas dos dados não tratados, com o objetivo de transformar os dados
em informações que foram utilizadas com o modelo de aprendizado de máquina.
Importante ressaltar que, neste processo, o nível de tratamento que os dados
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precisam receber, varia conforme a qualidade dos dados. As técnicas comuns
utilizadas para avaliação dos dados são:
o

Extração de Atributos: avaliação das colunas que compõem o conjunto
de dados e seus respectivos tipos de dados, assim como a quantidade
de linhas existentes.

o
•

Dados Ausentes: avaliação dos dados ausentes do conjunto de dados.

Amostragem

No processo de desenvolvimento do modelo de aprendizado de máquina, o
conjunto de dados, após o pré-processamento, devem ser divididos em duas partes:
Conjuntos de Dados de Treinamento e Conjunto de Dados de Testes. Na maioria dos
casos, o Conjuntos de Dados de Treinamento é maior que o Conjunto de Dados de
Testes.
o

Conjuntos de Dados de Treinamento: o conjunto de dados de
treinamento é usado para treinar o modelo;

o

Conjunto de Dados de Testes: o objetivo do conjunto de dados de teste
é avaliar o desempenho do modelo final.

•

Pré-Processamento

O pré-processamento de dados pode acontecer em mais de uma etapa. No
primeiro pré-processamento apresentado, a validação dos dados considerou a
avaliação das colunas, tipos de dados existentes e ausência dos dados. No segundo
pré-processamento, a avaliação dos dados tem forte ligação com o problema a ser
resolvido com o modelo de aprendizado de máquina.
o

Seleção de Atributos: na seleção de recursos, o objetivo está em
selecionar somente os atributos significativos, que podem ajudar a criar
um bom modelo de aprendizado de máquina.

o

Dimensionamento de Atributos: o dimensionamento de atributos é um
requisito para a maioria dos algoritmos de aprendizado de máquina,
especialmente em casos em que há comparações entre diferentes
atributos, por exemplo, calcular distâncias ou similaridades na análise
de agrupamentos, onde os atributos foram medidos em diferentes
escalas - temperaturas em Kelvin e Celsius.
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o

Redução de Dimensionalidade: Em termos simples, reduzir um espaço
inicial de atributo d-dimensional para um subespaço de atributo kdimensional, onde k < d. Por exemplo, transformação de horas em
minutos.

•

Validação Cruzada

A validação cruzada é uma das técnicas mais úteis para avaliar diferentes
combinações de seleção de atributos, dimensionamento de atributos, redução de
dimensionalidade e algoritmos de aprendizado. A validação cruzada é uma técnica
para avaliar a capacidade de generalização de um modelo a partir de um conjunto de
dados. Esta técnica é amplamente empregada em problemas onde o objetivo da
modelagem é a predição.
•

Treinamento do Algoritmo de Aprendizagem

Sebastian Raschka definiu o aprendizado de máquina como ferramentas para
entender os dados usando algoritmos. O aprendizado de máquina permitiu que os
computadores resolvessem problemas que envolviam o conhecimento do mundo real
e tomassem decisões que parecessem subjetivas (GOODFELLOW; BENGIO;
COURVILLE, 2016). Técnicas de aprendizado de máquina são necessárias para
melhorar a precisão dos modelos preditivos. Existe uma grande quantidade de
algoritmos que podem ser escolhidos, dependendo da natureza do problema de
negócios que está sendo resolvido. Existem diferentes abordagens, baseadas
principalmente no tipo e no volume dos dados.
•

Otimização de Hiperparâmetros

Hiperparâmetros são os parâmetros de um estimador que não são aprendidos
diretamente na etapa de aprendizado de máquina a partir dos dados de treinamento,
mas são otimizados separadamente. O objetivo da otimização dos hiperparâmetros é
melhorar o desempenho de um estimador e alcançar uma boa generalização de um
algoritmo de aprendizado. Um método popular para otimização de Hiperparâmetros é
o Grid Search. Normalmente, o Grid Search é implementado como uma pesquisa
exaustiva (em contraste com a otimização aleatória de parâmetros) dos valores dos
parâmetros candidatos. Depois que todas as combinações de parâmetros possíveis
para um modelo forem avaliadas, a melhor combinação é mantida.
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• Pós-Processamento
A etapa de pós-processamento é importante porque é onde é calculado a
precisão da predição gerada pelo modelo considerando-se o seu desempenho em
dados que não foram usados anteriormente.
o

Métricas de Desempenho: para avaliar o desempenho do modelo na
etapa de pós-processamento é necessário a definição da métrica
usada. Para fazer isso, três características são observadas: (1) uma
compreensão do que o modelo vai produzir, (2) uma medida para ser
usada para quantificar o desempenho do modelo e (3) alguns dados de
predição que são usados para pontuar o desempenho do modelo de
acordo com medida avaliada

(HYNDMAN;

ATHANASOPOULOS, 2018)
o

Seleção do Modelo: a seleção do modelo de aprendizado de máquina
pode ser considerada uma segunda etapa de treinamento do modelo,
onde o modelo com a melhor performance na métrica definida é
selecionado (RASCHKA, 2018).

•

Modelo de Regressão Final

Finalmente, é possível avaliar a estimativa obtida com o modelo, o quão bom o
modelo se comporta com dados não vistos, normalmente representado pelo conjunto
de dados de testes, mas principalmente a sua performance no ambiente de produção.
Neste momento, o conjunto de testes do algoritmo é utilizado no modelo de
aprendizado de máquina, onde o entendimento é que o modelo não tenha um
desempenho pior depois de ter sido treinado com todos os dados do conjunto de
dados de treinamento. Como regra geral, o modelo terá um melhor desempenho de
generalização se os algoritmos usarem dados mais representativos do problema
estudado (RASCHKA, 2018).

2.3.7

ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average Model)

A Figura 21 exibe uma classe de modelos de regressão analítica de séries
temporais denominada ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average Model),
que é um modelo generalizado do Autoregressive Moving Average (ARMA) sendo que
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esse combina o processo Autoregressive (AR) e a Moving Average (MA)
(BROCKWELL; DAVIS, 2002; OTOK et al., 2012):
a) AR - Autoregression: Um modelo de regressão que usa as dependências
entre uma observação e várias observações atrasadas;
b) I - Integrated: Torna a série temporal estacionária medindo as diferenças
de observações em diferentes momentos; e
c) MA - Moving Average: Uma abordagem que leva em consideração a
dependência entre observações e os termos de erro residual quando um
modelo de média móvel é usado para as observações atrasadas (q). Uma
forma simples de um modelo de AR da ordem p, ou seja, AR (p).
Figura 21 - Variáveis do modelo ARIMA.

Fonte: Elaborado pelo autor segundo Brockwell e Davis (2002), Otok et al. (2012).

O modelo ARIMA pode ser escrito como um processo linear dado pela fórmula
abaixo, onde xt representa a variável estacionária, c é constante, os termos em ∅t são
coeficientes de auto correlação nos intervalos de tempo (atrasados) 1, 2,…, p e ξt, os
resíduos, são as séries de ruído branco gaussiano com zero médio e variância σt².

A forma geral de um modelo ARIMA é denotada como ARIMA (p, q, d). Com
dados sazonais de séries temporais, é provável que componentes não sazonais de
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curto prazo contribuam para o modelo. O modelo ARIMA é normalmente representado
como ARIMA (p, q, d), onde:
a) (p) é o número de observações de atraso utilizadas no treinamento do
modelo (isto é, ordem de atraso);
b) (d) é o número de vezes que a diferenciação é aplicada (isto é, o grau de
diferenciação); e
c) (q) é conhecido como o tamanho da janela da média móvel (isto é, ordem
da média móvel).
d)
Para estre trabalho é utilizado como modelo estatístico, o modelo ARIMA. Este
modelo pode ser usado para prever etapas futuras, mas também possui uma série de
validações estatísticas que podem ser aplicados no conjunto de dados, validando por
exemplo, se os dados são um conjunto randômico (sem correlação) ou são um
conjunto correlacionado.

2.3.8

Ensemble

Métodos Ensemble são um conjunto de classificadores cujas decisões
individuais são combinadas de alguma forma (geralmente por votação ponderada ou
não ponderada) para classificar novos exemplos (Figura 22). Uma das áreas mais
ativas de pesquisa em aprendizagem supervisionada tem sido o estudo de métodos
para a construção de conjuntos de classificadores adequados. A principal descoberta
é que os conjuntos geralmente são muito mais precisos do que os classificadores
individuais que os compõem (DIETTERICH, 2000).

70

Figura 22 - O conceito básico de métodos Ensemble.

Fonte: Elaborado com base em Kumkar et al. (2018).

Os métodos Ensemble mais conhecidos são Bagging e Boosting, ambos
baseados na introdução da diversidade, modificando o conjunto de treinamento, de
modo que o algoritmo de aprendizagem seja executado várias vezes em diferentes
conjuntos de treinamento (DIETTERICH, 2000).
A principal diferença entre esses modelos é que o Bagging realiza uma
amostragem aleatória dos dados com substituição, enquanto o Boosting realiza uma
amostragem aleatória com substituição nos dados ponderados, nos quais os pesos
são atualizados iterativamente, tentando dar mais importância às amostras que foram
classificadas previamente de forma incorreta. Um conjunto muito popular também é o
Random Forest, que é um tipo especial de bagging combinado com modelos de
árvores, acrescentando a particularidade de que as árvores são construídas a partir
de diferentes subconjuntos aleatórios (BOLLON-CANEDO; ALONSO-BETANZOS,
2019).
A Figura 23 mostra variados métodos de Ensemble Learning, mas neste texto
focaremos principalmente em Bagging, Boosting e Stacking, os tipos mais utilizados
em Data Science.
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Figura 23 - Exemplo de tipos de métodos Ensemble.

Fonte: Patel (2019).

Métodos Ensemble possibilitam o aumento da estabilidade do modelo final de
aprendizado de máquina, pois ao combinar vários modelos, é possível reduzir a
variação, o ruído e o viés (variance, noise, bias). Mesmo quando os modelos de
aprendizado de máquina individualmente não são ótimos, os erros aleatórios de um
único modelo não irão afetar tanto o resultado. (BOLLON-CANEDO; ALONSOBETANZOS, 2019). Neste trabalho o método Ensemble Stacking é utilizado como
proposta de otimização do aprendizado de um modelo.

2.3.9

Linear Regression

A análise de regressão é uma técnica estatística para investigar e modelar a
relação entre variáveis. As aplicações de regressão são numerosas e ocorrem em
quase todos os campos, incluindo engenharia, ciências físicas e químicas, economia,
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administração, ciências biológicas e da vida e ciências sociais (HASTIE; TIBSHIRANI;
FRIEDMAN, 2017; MONTGOMERY; PECK; VINING, 2012).
O modelo de regressão linear analisa a relação entre a resposta (variável
dependente) e um conjunto de variáveis independentes ou preditoras. Essa relação é
expressa como uma equação que prediz a variável resposta como uma função linear
dos parâmetros (HASTIE; TIBSHIRANI; FRIEDMAN, 2017; MONTGOMERY; PECK;
VINING, 2012). Uma linha de regressão linear tem uma equação da forma Y = a + bX,
onde X é a variável explicativa e Y é a variável dependente. A inclinação da reta é b,
e a é a interceptação (o valor de y quando x = 0). A Figura 24, exemplifica a fórmula
da regressão linear.
Figura 24 - Gráfico resultante da fórmula de regressão linear.

Fonte: Elaborado pelo autor.

Para este trabalho, é utilizado o modelo de regressão linear na proposta da
solução. Este modelo é muito adequado para predição de valores contínuos, como no
caso deste trabalho em que é feita predição de temperaturas.

2.3.10

Random Forest

O modelo Random Forest é um classificador que consiste em uma coleção de
classificadores estruturados em árvore {h (x, k), k = 1,…}, onde {k} são vetores
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aleatórios distribuídos de forma idêntica independentes e cada árvore emite um voto
unitário para a classe mais popular na entrada x (BREIMAN, 2001).
O modelo Random Forest representa um conjunto (Ensemble) de árvores de
regressão (regression tree) em que a previsão final é uma média da previsão de cada
uma das árvores. A Figura 25 ilustra a estrutura do modelo Random Forest: a previsão
final é uma média das previsões de cada árvore na floresta (forest), em que cada
árvore recebe um subconjunto dos preditores e dados de treinamento disponíveis. As
árvores de regressão (regression tree) utilizam o poder preditivo de dividir um conjunto
de dados em subconjuntos menores, com base nas relações preditivas entre o preditor
e o preditivo e até que os subconjuntos minimizem a função de custo (WITTEN;
FRANK, 2005).
Figura 25 - Exemplo de Random Forest.

Fonte: Feng, Xu e Tao (2018).
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As árvores de regressão não pesquisam o preditor mais importante para dividir
um nó, mas pesquisam exclusivamente o melhor preditor entre um subconjunto
aleatório dos preditores. Essa técnica resulta em um modelo final que reduz a alta
adaptação dos dados de treinamento e, em última análise, generaliza melhor
(WITTEN; FRANK, 2005).

2.3.11

Gradient Boost

Assim como a Random Forest, o Gradient Boosting é outra técnica para
executar tarefas supervisionadas de aprendizado de máquina, como classificação e
regressão. As implementações desta técnica podem ter nomes diferentes, geralmente
encontradas como Gradient Boosting Machines (GBM) (SAPOUNTZOGLOU; LAGO;
RAISON, 2020; FRIEDMAN, 2001; NATEKIN; KNOLL, 2013).
A Figura 26 ilustra um exemplo simplificado de detecção de falhas usando o
reforço de árvores. Na figura, existem pontos de dados que representam cenários de
operação íntegros e defeituosos, juntamente com as medições neste exemplo de
tensão-corrente, para cada cenário. Para distinguir entre defeituoso e íntegro, uma
primeira árvore é estimada: a árvore desenha um limite de decisão com base em um
valor de tensão. Em seguida, estima-se uma segunda árvore para corrigir as amostras
classificadas incorretamente da primeira árvore; essa árvore desenha um segundo
limite usando um valor atual. Finalmente, estima-se uma terceira árvore para corrigir
os erros dos dois primeiros. No final, a previsão do modelo é baseada na combinação
serial das três árvores.
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Figura 26 - Exemplo de Gradient Boosting Machine.

Fonte: Sapountzoglou, Lago e Raison (2020).
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3 EXPERIMENTO PROPOSTO

Nesta seção, é apresentada e discutida a metodologia para realização do
experimento, a modelagem da proposta de solução utilizando técnicas de aprendizado
de máquina e o conjunto de dados utilizado, além de sua validação inicial. Todo o
processo de discussão da metodologia e proposta de solução foram apresentados
conforme a sequência a seguir:
•

•

•

Solução proposta:
o

Visão geral da solução;

o

Desenvolvimento da arquitetura da solução; e

o

Desenvolvimento do modelo de aprendizado de máquina.

Metodologias:
o

Metodologia da pesquisa experimental;

o

Metodologia do processo de aprendizado de máquina; e

Processo da solução.

3.1 Métodos Propostos

O método de pesquisa experimental e o método de processo de machine
learning utilizadas no trabalho serão apresentados, sendo o conteúdo desta parte do
trabalho a base para o atendimento dos objetivos e será usado para analisar e
interpretar os dados da realidade estudada.

3.1.1

Método de Pesquisa Experimental

Similarmente às outras disciplinas do conhecimento, a engenharia de software
requer um ciclo de construção, experimentação e aprendizado de modelos. Este
trabalho inspirou-se na metodologia experimental proposta por Wohlin et al. (2012). O
motivo desta escolha é devido ao fato do processo ser direcionado para engenharia
de software, sendo que a metodologia do processo de aprendizado de máquina está
contido nos passos 8, 9 e 10 da Figura 27.
O processo do experimento pode ser dividido nas seguintes atividades
principais (WOHLIN et al., 2012):
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• Ideia do Experimento
A ideia deste experimento surge da exploração do conjunto de dados de um
sistema HVAC e o questionamento foi “qual é o modelo de aprendizado de máquina
mais eficiente para a predição da temperatura do ambiente que contém a linha de
produção”.
Figura 27 - Etapas da pesquisa Experimental.

Fonte: Wohlin et al. (2012).
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• Escopo do Experimento
O escopo do experimento define as atividades práticas necessárias para que a ideia
do experimento seja operacionalizada ( Figura 28).

Figura 28 - Etapa Escopo do Experimento.

Fonte: Wohlin et al. (2012).

Este experimento é constituído de três escopos experimentais demonstrados no
Quadro 5 e ordenados segundo a ordem de execução.

Quadro 5 - Definição de escopo do experimento.
# Objetos
Um
# Um

Mais que um

2. Desempenho do Modelo
ARIMA na predição de
temperatura

# Assuntos
por objeto

# Mais que um

1. Conjunto de Dados versus

3. Predição de temperatura

validação estatística com modelo com modelo de aprendizado de
ARIMA

máquina

Fonte: Elaborado pelo autor.

O primeiro escopo do experimento, “1. Conjunto de Dados versus validação
estatística com modelo ARIMA” (Quadro 6), consiste em “#Um #Objeto” - conjunto de
dados associado com “#Mais que um #Assunto” - a aplicação das etapas do modelo
ARIMA. Este primeiro escopo permitirá garantir que os dados não são dados gerados
randomicamente, mas que possuem correlação estatística.
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O segundo escopo do experimento “2. Desempenho do Modelo ARIMA na
predição de temperatura” (Quadro 6). Consiste em “#Um #Objeto” - indicador de
desempenho, associado com “#Um #Assunto” - predição de temperatura do modelo
ARIMA. Esta primeira predição do segundo escopo, é base de comparação inicial,
com as predições dos modelos de aprendizado de máquina.
O terceiro escopo do experimento “3. Predição de temperatura com modelo de
aprendizado de máquina” (Quadro 6). Consiste em “#Mais que um #Objeto” –
indicadores de desempenho, associados com “#Mais que um #Assunto” – predições
de temperatura dos modelos de aprendizado de máquina. Este terceiro escopo
permitirá a comparação do desempenho de cada modelo na predição de temperatura
entre os diferentes modelos de aprendizado de máquina.
• Definição do Objetivo
O propósito de modelar a definição de seus objetivos, é garantir que aspectos
importantes do experimento estão estabelecidos antes do planejamento e execução
do experimento. Wohlin et. al. (2012) utiliza o Quadro 6 como modelo para desenvolver
a definição do objetivo e cita o exemplo: “Analyze <Object(s) of study> for the purpose
of <Purpose> with respect to their <Quality focus> from the point of view of the
<Perspective> in the context of <Context>”.

Quadro 6 - Framework de definição do objetivo.
Object of study

Purpose

Quality focus

Perspective

Context

Product

Characterize

Effectiveness

Developer

Subjects

Process

Monitor

Cost

Modifier

Objects

Model

Evaluate

Reliability

Maintainer

Metric

Predict

Maintainability

Project manager

Theory

Control

Portability

Corporate manager

Change

Customer

User
Researcher

Fonte: Wohlin et al. (2012).
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Object of study (Model) → Analisar os modelos de aprendizado de máquina
Purpose (Predict) → com o propósito de predizer a temperatura
Quality focus (effectiveness and efficiency) → no que diz respeito à eficácia e
eficiência
Perspective (Development) → do ponto de vista do desenvolvedor
Context (Object) → no contexto de um conjunto de dados.
• Planejamento do Experimento
Diagrama detalhado do processo de Operação do experimento demonstrado na
Figura 29.

.

Figura 29 - Etapa Planejamento do Experimento.

Fonte: Wohlin et al. (2012).

O escopo determina a base do experimento – o “por quê” o experimento é
realizado - enquanto o planejamento se prepara para o “como” o experimento é
conduzido.
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• Seleção do Contexto
O contexto de um experimento genérico pode ser caracterizado de acordo com
quatro dimensões:
1) Off-line x on-line.
2) Estudante x profissional;
3) Brinquedo x problemas reais; e
4) Específico x geral.

Para este trabalho as características aplicáveis foram: um experimento off-line,
devido ao conjunto de dados em estudo ser off-line; profissional, devido ser possível
a aplicação em contextos reais; problema real, devido ser um experimento com base
em problemas reais obtidos no conjunto de dados; e específico, devido tratar
especificamente da análise da predição da temperatura.
• Formulação da Hipótese
A base para a análise estatística de um experimento é o teste de hipóteses.
Para este experimento duas hipóteses formuladas estão descritas conforme abaixo:
o

Hipótese Nula (H0)

A técnica de aprendizado de máquina proposta – Ensemble (μ resultado RMSE
Ensemble), apresenta resultados maiores ou iguais que as demais técnicas (μ
resultado RMSE dos demais modelos de aprendizado de máquina).
H0: μ resultado RMSE Ensemble >= μ resultado RMSE demais modelos
o

Hipótese Alternativa (H1)

A técnica de aprendizado de máquina proposta – Ensemble (μ proposta),
apresenta resultados menores que as demais técnicas (μ existentes).
H1: μ resultado RMSE Ensemble <= μ resultado RMSE demais modelos
•

Seleção de Variáveis

A partir da formulação das hipóteses, as variáveis definidas foram:
o

Variáveis independentes
Temperatura interna
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o

Variáveis dependentes
Eficiência dos resultados na predição da temperatura interna.
Efetividade dos resultados na predição da temperatura interna.

•

Seleção de Assuntos

A atividade selection of subjects é também chamada de “amostra da
população”. A amostra da população definida para este experimento considera as
seguintes características:
o

Amostragem probabilística aleatória simples
Amostragem representativa da população, onde trinta por cento dos
dados foram utilizados como amostra para testes dos modelos de
aprendizado de máquina.

o

Amostragem probabilística aleatória estratificada
Amostragem representativa da população, onde setenta por cento dos
dados foram utilizados como amostra para treinamento dos modelos de
aprendizado de máquina. Esses setenta por cento da população foram
estratificados, com uma distribuição conhecida entre os grupos.

• Escolha do Design
A atividade choice of design e a análise estatística estão intimamente
relacionados. A escolha do design afeta a análise e vice-versa. Para definir e projetar
o experimento, precisamos examinar a hipótese para ver qual análise estatística
devemos executar para rejeitar a hipótese nula. Com base nas premissas estatísticas
de randomização, bloqueio e balanceamento (randomization, blocking and balancing)
para este experimento estão definidas conforme abaixo:
o

Balanceamento: o experimento usa um conjunto de dados com
representatividade e tamanho significativos, o que significa que existe
volume suficiente para que cada modelo de aprendizado de máquina
possa ser aplicado com eficácia;

o

Bloqueio: para este experimento foram utilizados modelos de
aprendizado de máquina com características diferentes entre si. E para
bloquear o efeito da diferença, os resultados dos modelos foram
apresentados em uma medição estatística igual – Root Mean Squared
Error (RMSE); e
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o

Randomização: os modelos de aprendizado de máquina selecionados
neste experimento utilizarão a mesma técnica de randomização dos
dados no processo de machine learning na atividade de treinamento
dos modelos.

As avaliações dos resultados dos modelos de aprendizado de máquina foram
realizadas em três simulações de testes, com o objetivo de determinar o que o
experimento deve ter para garantir que o efeito do tratamento seja visível.
o

Um dia: é escolhido um dia do conjunto de dados de temperaturas para
avaliação dos resultados preditivos de temperatura do modelo.

o

Um mês: é escolhido um mês do conjunto de dados de temperaturas
para avaliação dos resultados preditivos de temperatura do modelo.

o

Um ano: todo o conjunto de dados de temperaturas é utilizado para
avaliação dos resultados preditivos de temperatura do modelo.

• Instrumentação
A atividade instrumentação para um experimento pode ser de três tipos:
objetos, diretrizes e instrumentos de medição. Nesta etapa do experimento, foram
definidos conforme abaixo para a execução do experimento específico:
o

Objetos: o experimento deste trabalho tem o foco na comparação de
modelos de aprendizado de máquina que são executados em
ambientes computacionais específicos. Para este experimento foram
necessários à utilização de APIs (Application Programming Interface),
que são um conjunto de rotinas e padrões estabelecidos por um
software para a utilização das suas funcionalidades por outros
aplicativos. A parametrização do ambiente computacional bem como
as APIs para este experimento foram iguais para todos os modelos;

o

Diretrizes: os modelos de aprendizado de máquina foram executados
sobre uma mesma metodologia do processo de aprendizado de
máquina apresentado na seção 3.3. A utilização dessa metodologia
tem como objetivo sistematizar a execução dos modelos; e

o

Instrumentos de medição: as medições deste experimento foram
coletadas e demonstradas seguindo a mesma técnica estatística. As
discussões e conclusões sobre os resultados foram apresentadas na
Seção 4.
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• Avaliação e Validade
Todos os experimentos têm riscos à validade de seus resultados. Para este
experimento são discutidos os riscos de:
o

Validade da conclusão: risco existente, e para eliminação deste risco a
mesma técnica estatística para avaliação dos resultados é utilizada –
RMSE (root-mean-square error - desvio da média quadrática da raiz ou
o erro quadrático médio da raiz).

o

Validade interna: risco existente, mapeado quando observado que o
conjunto de dados a serem utilizados não podem ser um conjunto de
dados aleatórios (não correlacionados). Para eliminação deste risco, o
conjunto de dados é validado com um projeto piloto, com a aplicação
do modelo estatístico ARIMA e conjuntamente na aplicação deste
modelo é avaliado a correlação dos dados com o teste de raiz unitária
Augmented Dickey-Fuller. Este teste pode ser usado em séries
temporais como séries de temperatura na linha do tempo, para testar
uma raiz unitária, em um processo univariado, para verificação da
presença de correlação serial.

o

Validade externa: não foi mapeado este risco, devido o experimento
poder ser replicado para outros contextos.

o

Validade da construção: risco mapeado quando observado que os
modelos de aprendizado de máquina devem ser avaliados quanto ao
seu desempenho com uma mensuração inicial – um projeto piloto que
não somente valide, mas que forneça uma medida base de
comparação. A aplicação do modelo estatístico ARIMA, permitirá
desenvolver essa média base na mesma medida estatística dos demais
modelos – RMSE.

• Design do Experimento
A etapa de planejamento é fundamental para qualquer experimento, porque
caso não estejam bem definidas as diretrizes, os resultados podem ser distorcidos.
Como resultado das atividades de planejamento do experimento, o design do
experimento é concluído.
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• Operação do Experimento
Diagrama detalhado do processo de Análise e Interpretação do experimento
demonstrado na Figura 30.

Figura 30 - Etapa Operação do Experimento.

Fonte: Wohlin et al. (2012).

Antes que o experimento seja realmente executado, existem alguns
preparativos que precisam ser feitos. Quanto melhor essas preparações forem
realizadas, mais fácil é a execução do experimento.
• Preparação
Para este experimento, a preparação do ambiente se resume na preparação
do ambiente computacional, devido não haver participantes além do pesquisador
(desenvolvedor) e outros tipos de instrumentos, tais como questionários e os
documentos requeridos para a execução.
• Execução
A execução deste experimento é categorizada como um experimento onde a
experiência é conduzida através da inspeção do desenvolvimento e execução de
modelos de aprendizado de máquina realizados em ambiente computacional. Em
relação aos dados utilizados neste experimento, esses foram coletados no ano de
2017.
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• Validação dos Dados
Os dados, coletados no ano de 2017, foram submetidos à duas análises iniciais:
o

A primeira análise é a validação dos dados coletados em busca de
duplicidades e de ausências de informações. Em caso da confirmação
de ausência de informações, são avaliados os tamanhos das lacunas
de dados, caso sejam interpretados como grandes, poderia haver
prejuízo na execução dos modelos de aprendizado de máquina, por
gerar distorções no aprendizado.

o

A segunda análise diz respeito a validação da qualidade dos dados com
objetivo de avaliar se os dados coletados possuem distorções, como
valores muito acima da média, desvio-padrão dos dados, indicando
oscilações de temperaturas anormais.

• Dados do Experimento
No final dessa etapa, os dados do experimento estarão prontos para execução
dos modelos de aprendizado e início das análises e interpretações dos resultados.
•

Interpretação e Análise

Diagrama detalhado do processo

de Apresentação

do Experimento

demonstrado na Figura 31.
Figura 31 - Etapa Análise e Interpretação do Experimento.

Fonte: Wohlin et al. (2012).

Com os dados do experimento prontos, a análise e interpretação poderá ser
realizada com destaque para as indicações das estatísticas descritivas, redução dos
dados conforme avaliação do pesquisador (desenvolvedor) e discussão sobre o teste
de hipótese. Essas etapas são descritas em mais detalhes na continuação deste
capítulo.
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•

Estatística Descritiva

Na primeira etapa, os dados são caracterizados usando estatísticas descritivas.
Para este experimento foram analisadas as medidas: média, mediana, quartil e
interpretação dos valores mínimos e máximos do modelo (outliers).
•

Redução do Conjunto de Dados

Na etapa 2, o conjunto de dados é reduzido da dimensão minuto para a
dimensão hora. Essa redução utilizará a média dos valores para realizar a redução
dos dados. Essa medida tem o objetivo de adequar os dados para o problema de
predição proposto que considera a predição na unidade de medida horas.
•

Teste de Hipótese

Na terceira etapa, os dados são analisados para avaliar as hipóteses do
experimento, onde foram avaliadas estatisticamente a rejeição ou não da hipótese
nula, em um determinado nível de significância.
•

Conclusões

A conclusão do experimento define as atividades necessárias para o
fechamento e apresentação dos resultados no relatório do experimento (Figura 32).

Figura 32 - Etapa Apresentação Final e Encerramento do Experimento.

Fonte: Wohlin et al. (2012).

•

Fechamento e Apresentação do Experimento

A conclusão e discussão do experimento é demonstrada no capítulo final deste
trabalho, onde foram reportados os resultados obtidos, bem como a discussão se os
objetivos do experimento e desta dissertação foram alcançados
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•

Relatório do Experimento

Todo o relatório do experimento está detalhado nos capítulos finais (4 e 5) com
um resumo das informações do contexto do experimento, com a avaliação do sucesso
ou não dos objetivos, com a apreciação do método ter sido suficiente, os resultados
terem sido alcançados ou não e as conclusões sobre o todo deste trabalho e suas
contribuições.

3.1.2

Proposta de Processo de Machine Learning

Nesta seção, o processo de desenvolvimento do modelo de aprendizado de
máquina é apresentado na Figura 33.
Figura 33 - Modelo proposto para o processo de machine learning.

Fonte: Adaptado de Rasckal (2014).

Este processo foi adaptado ao processo proposto por Rascka (2014) e incluí
todas as etapas necessárias para construir o modelo de aprendizado de máquina
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proposto para este trabalho. As etapas destacadas em verde são etapas adicionadas
ao processo e foram discutidas nos parágrafos a seguir. Os demais processos foram
apresentados na seção anterior.
•

Conjunto de dados HVAC IEEE Data port

O conjunto de dados apresentados na seção “3.1.1 Dados Utilizados” é
utilizado para a modelagem do aprendizado de máquina. Originalmente, esse conjunto
de dados está no formato de dados não tratados e faz parte deste trabalho apresentar
o processo de tratamento dos dados.
•

Formulação do problema

O entendimento do negócio e do problema são os primeiros passos na
modelagem do aprendizado de máquina.

•

Método ARIMA

O modelo ARIMA pertence a uma família de modelos de séries temporais
lineares flexíveis, que podem ser usados para modelar muitos tipos diferentes de
séries temporais sazonais e não sazonais (OTOK et al., 2012). Os modelos ARIMA
fornecem outra abordagem para a previsão de séries temporais. A suavização
exponencial e os modelos ARIMA são as duas abordagens mais amplamente usadas
para previsão de séries temporais e fornecem abordagens complementares para o
problema. Embora os modelos de suavização exponencial sejam baseados em uma
descrição da tendência e da sazonalidade nos dados, os modelos ARIMA visam
descrever as autocorrelações nos dados (HYNDMAN; ATHANASOPOULOS, 2018).
•

Método Ensemble Stacking

A aprendizagem por conjunto é um paradigma de aprendizado de máquina em
que vários alunos são treinados para resolver o mesmo problema. Em contraste com
as abordagens comuns de aprendizado de máquina que tentam aprender uma
hipótese a partir dos dados de treinamento, os métodos de agrupamento tentam
construir um conjunto de hipóteses e combiná-las para uso (ZHOU, 2015).
No processo de desenvolvimento de modelo de aprendizado de máquina uma
abordagem muito utilizada para tomar decisões mais confiáveis é a de combinar a
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saída de diferentes modelos. Várias técnicas de aprendizado de máquina fazem isso
aprendendo com um conjunto de modelos e usando-os em combinação: entre eles
destacam-se os esquemas chamados bagging, boosting, and Stacking. Com
frequência, podem aumentar o desempenho preditivo em um único modelo. E são
técnicas gerais que podem ser aplicadas a problemas de previsão numérica e a
tarefas de classificação (WITTEN; FRANK, 2005).

3.2 Solução Proposta

A Figura 34 apresenta um modelo geral da solução proposta, que está dividida
em três grandes etapas: Data Management, Machine Learning Process e Application
and Process.
Figura 34 - Modelo da solução proposta.

Fonte: Elaborado pelo autor.

a) Data Management: A etapa inicial é a administração de dados, onde é
utilizado um conjunto de dados de um sistema HVAC obtido no portal IEEE
Dataport, que será apresentado na seção 3.2.1, fornecido por uma
instituição de ensino superior localizada na Romênia;
b) Machine Learning Process: A segunda etapa é a aplicação do processo
de machine learning, onde a solução proposta de modelagem é
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desenvolvida. A modelagem tem o objetivo de propor uma solução de
manutenção preditiva e prescritiva, por meio da monitoração de um sistema
HVAC; e
c) Application & Process: A última etapa é a avaliação da capacidade de
aprimoramento da manutenção preditiva de sistemas HVAC que o modelo
é capaz de produzir. A avaliação levará em conta a capacidade do modelo
de predizer futuros desvios do equipamento e foram utilizados os
resultados para o aprimoramento do modelo.
3.2.1

Dados Utilizados

O conjunto de dados foi obtido no portal IEEE Dataport (2019). No Quadro 7, há
um resumo com as principais características do conjunto de dados e detalhes.
Quadro 7 - Resumo do conjunto de dados.
Descrição

Detalhes

Nome do conjunto de

Unidades de tratamento de ar de HVAC: dados de um ano em edifício

dados

acadêmico de médio a grande porte.
Um conjunto de dados armazenados em um conjunto de datasets,
coletados de 4 equipamentos de HVAC de um prédio de ensino superior

Informações do

com informações coletadas à cada cinco minutos. O conjunto de dados

conjunto de dados

fornece as temperaturas internas, externas e umidade do prédio, do
período de 06 janeiro de 2017 a dezembro de 2017. Os registros
coletados totalizam 103.004 medições.

Descrição
Uso

Detalhes
Avaliação do comportamento do sistema de HVAC para monitoramento,

Pesquisa relacionada

predição de temperatura e manutenção preditiva.
Data-driven Modelling of Smart Building Ventilation Subsystem
Stamatescu et al. (2019)
HVAC Air Handling Units: One-Year Data From

Repositório

Medium-To-Large Size Academic Building.
IEEE Dataport (2019)

Fonte: Elaborado pelo autor.
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O conjunto de dados contém medições coletadas a partir de sensores
instalados em quatro Unidades de Tratamento de Ar (Air Handling Unit - AHU) em um
prédio acadêmico de tamanho médio a grande - Figura 35.
O edifício é uma instalação de 7 andares e 9.000 m² localizada na Romênia,
que abriga um centro de pesquisa – PRECIS. O edifício contém vários laboratórios de
pesquisa, espaços multifuncionais, salas de reuniões e um grande auditório, além de
escritórios administrativos. As coordenadas do edifício são - 44 ° 2606.0N e 26 °
0244.0E. O clima da localização é um clima continental temperado, com verões
quentes e invernos frios. O resfriamento é tratado com refrigeradores elétricos no
local, enquanto o aquecimento é fornecido a partir de uma rede de aquecimento
urbano (STAMATESCU et al., 2019).
Os equipamentos Air Handling Unit (AHU) são os equipamentos responsáveis pelo
controle de Aquecimento, Ventilação e Ar-Condicionado. A Figura 36 demonstra o
esquema do posicionamento dos equipamentos AHU (modelo CTA).

Figura 35 - Prédio universitário.

Fonte: Stamatescu et al. (2019).
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Figura 36 - Instalações e distribuição dos equipamentos AHU´s (CTA).

Fonte: Stamatescu et al. (2019).

O conjunto de dados foi obtido de sensores instalados nos sistemas de HVAC
e nas estruturas prediais. A Figura 37 exibe os sensores que coletaram as seguintes
informações que compuseram o conjunto de dados:
•

Umidade exterior – percentual de umidade externa;

•

Temperatura exterior – temperatura externa em graus Celsius;

•

Temperatura exaustão – temperatura exaustão em graus Celsius;

•

Temperatura interna – temperatura interna em graus Celsius;

•

Temperatura recirculada – temperatura recirculada em graus Celsius.
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Figura 37 – Diagrama do sistema HVAC, localização dos sensores (sistema BMS).

Fonte: Adaptado pelo autor de Ahmad et al. (2016).

Para monitorar e controlar os vários subsistemas prediais e esses sensores
uma solução comercial de software Building Management System (BMS) da empresa
Honeywell está implementada em um servidor central. (STAMATESCU et al., 2019).
A Figura 38 mostra a tela do quadro sinóptico desse Building Management System
(BMS), que controla os AHU´s.
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Figura 38 - Visualização do sistema HVAC, localização dos sensores (sistema BMS).

Fonte: Stamatescu et al. (2019).
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O conjunto de dados é composto de quatorze arquivos com formato “.csv”
(extensão para arquivos, onde o conteúdo é delimitado por vírgula). O Quadro 6,
demonstra a matriz de arquivos que compõe o conjunto de dados. Existem dois
arquivos com dados da temperatura e umidade exterior e doze arquivos com os dados
dos sensores de distribuídos entre o prédio e o equipamento.

Quadro 8 - Resumo da quantidade de arquivos do conjunto de dados.

Ambiente
Equipamento AHU_1
Equipamento AHU_2
Equipamento AHU_3
Equipamento AHU_5

Arquivo
Umidade
Externa
1

Arquivo
Temperatura
Externa
2

Arquivo
Temperatura
Interior

Arquivo
Temperatura
Recirculada

Arquivo
Temperatura
Saída

3
6
9
12

4
7
10
13

5
8
11
14

Fonte: Stamatescu et al. (2019).

O arquivo “temperatura externa” contém as informações sobre a temperatura
do ambiente em graus Celsius. A Quadro 9 exibe os cinco primeiros registros do
arquivo.
Quadro 9 - Amostra de dados arquivo temperatura externa AHU 1.
Timestamp

demo/CTA1_Temperatura_Exterioara (°C)

06-Jan-17 5:15:00 PM EET1

-2.5

06-Jan-17 5:20:00 PM EET

-2.5

06-Jan-17 5:25:00 PM EET

-2.5

06-Jan-17 5:30:00 PM EET

-2.5

06-Jan-17 5:35:00 PM EET

-2.5

Fonte: Elaborado pelo autor.

O arquivo “umidade externa” contém as informações sobre a umidade relativa
do ar no ambiente externo em percentual da relação entre a umidade absoluta do ar
e a umidade absoluta do mesmo ar no ponto de saturação a mesma temperatura,
conforme demonstrado no Quadro 10, que apresenta os cinco primeiros registros do
arquivo.

1

Eastern European Time (EET) está duas horas adiante do Coordinated Universal Time (UTC).
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Quadro 10 - Amostra de dados arquivo umidade externa AHU 1.
Timestamp

demo/CTA1_Umiditate_Exterioara (%)

06-Jan-17 5:15:00 PM EET

50.0

06-Jan-17 5:20:00 PM EET

50.0

06-Jan-17 5:25:00 PM EET

50.0

06-Jan-17 5:30:00 PM EET

50.0

06-Jan-17 5:35:00 PM EET

50.0

Fonte: Elaborado pelo autor.

O arquivo “temperatura recuperada” contém as informações sobre a temperatura de
saída do ambiente interno armazenadas em graus Celsius, conforme demonstrado
no Quadro 11, que apresenta os cinco primeiros registros do arquivo.

Quadro 11 - Amostra de dados arquivo temperatura recuperada AHU 1.
Timestamp

demo/CTA1_Temp_Rec (°C)

06-Jan-17 5:15:00 PM EET

10.6

06-Jan-17 5:20:00 PM EET

10.6

06-Jan-17 5:25:00 PM EET

10.6

06-Jan-17 5:30:00 PM EET

10.6

06-Jan-17 5:35:00 PM EET

10.6

Fonte: Elaborado pelo autor.

O arquivo “temperatura interna” contém as informações sobre a temperatura do
ambiente interno armazenadas na unidade de medida graus Celsius, conforme
demonstrado no Quadro 12, que apresenta os cinco primeiros registros do arquivo.

Quadro 12 - Amostra de dados arquivo temperatura interna AHU 1.
Timestamp

demo/CTA1_Temperatura_Introducere (°C)

06-Jan-17 5:15:00 PM EET

34.6

06-Jan-17 5:20:00 PM EET

34.7

06-Jan-17 5:25:00 PM EET

34.2

06-Jan-17 5:30:00 PM EET

34.7

06-Jan-17 5:35:00 PM EET

34.2

Fonte: Elaborado pelo autor.
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O arquivo temperatura de saída contém as informações sobre a temperatura de
saída para o ambiente interno armazenadas na unidade de medida graus Celsius.
Conforme demonstrado no Quadro 13, os cinco primeiros registros do arquivo.

Quadro 13 - Amostra de dados arquivo temperatura de saída AHU 1.
Timestamp

demo/CTA1_Temperatura_Evacuare (°C)

06-Jan-17 5:15:00 PM EET

27.2

06-Jan-17 5:20:00 PM EET

27.2

06-Jan-17 5:25:00 PM EET

27.2

06-Jan-17 5:30:00 PM EET

27.2

06-Jan-17 5:35:00 PM EET

27.2

Fonte: Elaborado pelo autor.

A coluna “Timestamp” está presente em todos os arquivos, onde todos
possuem a mesma quantidade de registros e informações de período de coleta iguais:
•

Total de registros em todos os arquivos:

103.004;

•

Data e hora inicial do primeiro registro:

06/01/2017 05:15:00;

•

Data e hora final do primeiro registro:

31/12/2017 23:55:00.

3.2.2

Proposta de arquitetura de manutenção preditiva e prescritiva

Uma proposta de arquitetura foi desenvolvida para este trabalho com o objetivo
de demonstrar a arquitetura adequada para suportar o desenvolvimento e
implementação do modelo de aprendizado de máquina. A Figura 39 ilustra a
arquitetura proposta sendo dividida em níveis, onde cada nível apresenta uma etapa
da solução.
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Figura 39 - Arquitetura de software proposta para o modelo de aprendizado de máquina.

Fonte: Elaborado pelo autor.
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•

Nível 0 – Unidades produtivas:

Estrutura onde as unidades de produção com sistemas de HVAC elegíveis à
supervisão são definidas como unidades a serem monitoradas. Cada unidade de
produção é única e consequentemente existe a necessidade de mapeamento do tipo
de sistema HVAC instalado e suas informações fundamentais, tais quais: modelo,
fabricante, ano de fabricação, dimensionamento etc. Complementam essas
informações o mapeamento das áreas/zonas que o sistema de HVAC é responsável.
•

Nível 1 – Estrutura física da planta – sensores e atuadores:

As informações obtidas no nível 0 são requisitos para esta etapa, onde são
definidas as quantidades, tipos e localização dos sensores. Geralmente, cada linha
de produção pode ter requisitos próprios devido ao item que é produzido, ou seja,
normas diferentes podem ser aplicadas em uma mesma unidade produtiva.
•

Nível 2 – Estrutura de hardware para aquisição:

Nesse nível, são definidos o tipo de hardware necessário para a coleta de sinais
dos sensores, sincronização da coleta, transferência de dados e armazenamento em
nuvem.
•

Nível 3 – Estrutura de Integração:

Com os dados coletados dos sensores e acessíveis em nuvem, é possível
iniciar o processo de integração dos dados que foram utilizados pelo algoritmo de
machine learning escolhido pelo analista.
•

Nível 4 – Estrutura de modelagem analítica:

Os dados oriundos do nível anterior permitem ao analista de ciências de dados
iniciar o trabalho de pré-processamento de dados para verificar a sua integridade.
Com os dados validados, é possível a aplicação de técnicas de machine learning e a
modelagem/desenvolvimento do algoritmo base para a solução preditiva proposta
neste trabalho. A última etapa é crucial para o sucesso da solução, visto que é nesta
etapa onde os dados foram treinados, testados e aprovados para serem
disponibilizados.
•

Nível 5 – Estrutura da aplicação:

Neste nível, o resultado dos níveis anteriores é disponibilizado por meio de
indicadores para monitoramento do status atual da temperatura (para este trabalho
somente a temperatura será utilizada), bem com alarmes preditivos relativos a
eventuais eventos adversos do sistema HVAC.
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3.2.3

Restrições da Proposta

Os dados utilizados neste trabalho foram obtidos no portal online IEEE
Dataport™ que é uma plataforma que permite aos usuários armazenar, pesquisar,
acessar e gerenciar conjuntos de dados (IEEE DATAPORT, 2019).
O conjunto de dados utilizado pertence a um sistema HVAC de um prédio
acadêmico, que foi monitorado por um período de um ano. Mesmo não sendo uma
unidade produtiva tema central deste trabalho, existe a criticidade do controle de
temperatura (umidade, por exemplo) e o conjunto de dados possui as informações
necessárias para a aplicação de técnicas de machine learning. Desta forma,
atendendo às características do experimento o conjunto de dados é explorado e
explicado na seção seguinte (STAMATESCU et al., 2019). Consequentemente, os
Níveis 0 a 3 não foram implantados neste trabalho (Figura 40).
Figura 40 - Restrição da proposta, substituição pelos dados do IEEE Data Port.

Fonte: Elaborado pelo autor.

Isto se deve ao fato que estas etapas foram substituídas pelo conjunto de dados
obtido, pois todo o mapeamento da instalação dos sensores (Nível 0), definição das
variáveis de ambiente que serão monitoradas (Nível 1), coleta e armazenamento dos
dados do sensoriamento implantado (Nível 2) e integração destes dados coletados,
estão contidas neste conjunto de dados.
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4 EXPERIMENTO EXECUÇÃO

Nesta seção serão apresentadas todas as etapas de execução do processo de
machine learning proposto, bem como alguns resultados da execução desse
desenvolvimento. A seção 2 deste trabalho demonstrou que diversos estudos
utilizaram técnicas de aprendizado de máquina, provando que a utilização destas
técnicas são uma realidade na predição, detecção e monitoramento de falhas.

4.1 Processo e Execução da Solução

A seção 1 deste trabalho apresentou a importância da manutenção prescritiva
e que essa se baseia na utilização de técnicas de aprendizado de máquina para
predizer a ocorrência de falhas baseada em dados relevantes.
A seção 2 deste trabalho demonstrou que diversos estudos utilizaram técnicas
de aprendizado de máquina, provando que a utilização destas técnicas são uma
realidade na predição, detecção e monitoramento de falhas.
A Seção 3 deste trabalhou apresentou os métodos de propostos de pesquisa
experimental e o método de processo de machine learning para execução do
desenvolvimento. O problema a ser resolvido pela proposta de solução é desenvolver
uma ferramenta modelo de aprendizado de máquina, para monitoramento online dos
principais indicadores de temperatura de um sistema HVAC.
Na seção 4 a execução da solução do trabalho é apresentada com as
abordagens apresentadas a seguir:
•

Abordagem 1 – o conjunto de dados de um sistema HVAC foi selecionado.

•

Abordagem 2 – um modelo aprendizado de máquina foi proposto para
predição de temperatura.

•

Abordagem 3 – o modelo ARIMA, foi selecionado como modelo referência
de desempenho.

•

Abordagem 4 – um conjunto de modelos de aprendizado de máquina foi
proposto (Bagging, Gradient Boosting, Random Forest), como modelo para
provar a hipótese formulada – modelo Ensemble Stacking, como um
modelo com capacidade de aprimoramento de predição.
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•

Abordagem 5 – o resultado deste experimento é a obtenção de um modelo
de aprendizado de máquina que forneça informações de alerta antecipadas
de aumento no nível aceitável de temperatura interna. Com o objetivo de
evitar interrupções do processo produtivo devido a não conformidade
gerada por inadequação de variáveis de ambiente.

As próximas seções são dedicadas a explicar o desenvolvimento prático do
experimento. O desenvolvimento prático do experimento utilizará o modelo proposto
para o processo de machine learning, apresentado na seção 3.2.3.

4.1.1

Formulação do Problema

O desenvolvimento do trabalho, a pesquisa sobre técnicas de aprendizado de
máquina, o entendimento sobre sistemas HVAC e a manutenção preditiva são a base
da formulação do problema, sendo que esse consiste em prever a temperatura interna
da próxima hora de um prédio universitário.
As demais informações contidas no conjunto de dados, apresentadas na seção
3.1.1, não foram utilizadas neste experimento e consequentemente não compuseram
o problema formulado. A não utilização das demais informações é devido a solução
proposta para este experimento ter sido formulada com predição de temperatura de
um ambiente interno, onde a única medição possível seja a temperatura.

4.1.2

Conjunto de dados HVAC IEEE Dataport

Com o problema formulado o próximo passo é a preparação do ambiente,
carregamento das bibliotecas de aprendizado de máquina e carregamento dos dados.
•

Preparação do ambiente;

•

Carregamento das bibliotecas de aprendizado de máquina:
o

SciPy - scipy: 1.4.1;

o

NumPy - numpy: 1.18.2;

o

Matplotlib - matplotlib: 3.2.1;

o

Pandas - Pandas: 0.25.3;

o

scikit-learn - sklearn: 0.22.2. post1; e

o

statsmodels - statsmodels: 0.10.2;
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•

Carregamento do conjunto de dados.

É utilizado o conjunto de dados de um sistema de HVAC de um equipamento
Air Handling Unit. O Quadro 14 mostra quais arquivos existem no conjunto de dados,
sendo explicitado o arquivo efetivamente utilizado – Arquivo de temperatura Interior /
Equipamento AHU_1.
Quadro 14 - Escolha do conjunto de dados para o experimento.
Arquivo

Arquivo

Arquivo

Arquivo

Arquivo

Umidade

Temperatura

Temperatura

Temperatura

Temperatura

Exterior

Exterior

Interior

Recirculada

Saída

Ambiente
Arquivo

Equipamento AHU_1

selecionado

Equipamento AHU_2
Equipamento AHU_3
Equipamento AHU_5

Fonte: Elaborado pelo autor com base em Stamatescu et al. (2019).

4.1.3

Conjunto de Dados Brutos

O conjunto de dados utilizados para este experimento estava originalmente não
estavam originalmente tratados. Nesta etapa, a aquisição e o entendimento de dados
representam os passos iniciais do processo de desenvolvimento do modelo de
aprendizagem de máquina. Estes dados foram utilizados em ambos os modelos
ARIMA e Ensemble Stacking.

4.1.3.1 Análise dos dados

Como início do entendimento dos dados que foram utilizados no experimento,
uma seleção dos 5 primeiros e dos 5 últimos registros são demonstrados no Quadro
15.
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Quadro 15 - Amostra de dados arquivo temperatura interna AHU 1.
Timestamp

demo/CTA1_Temperatura_Introducere (°C)

06/01/2017 17:15

34,6

06/01/2017 17:20

34,7

06/01/2017 17:25

34,2

06/01/2017 17:30

34,7

06/01/2017 17:35

34,2

...

...

31/12/2017 23:35

22,7

31/12/2017 23:40

24,2

31/12/2017 23:45

26,8

31/12/2017 23:50

28,3

31/12/2017 23:55

28,7

Fonte: Elaborado pelo autor.

Algumas informações podem ser analisadas. O conjunto de dados inicia em
06/01/2017 e existe ausência de registros nos cinco primeiros dias do ano e no dia
06/01/2017 há ausência de registros entre o intervalo de tempo 00:00:00 horas à
17:10:00 horas.

4.1.3.2

Estatística dos dados

O uso da análise estatística dos dados é uma técnica comum e permite avaliar
e entender melhor o conjunto de dados. No Quadro 16, as principais medidas
estatísticas estão aplicadas ao conjunto de dados.
Quadro 16 - Medidas estatísticas dos dados do arquivo temperatura interna AHU 1.
Total de
registros
103.004

Média
24,21

Desvio

Valor

Padrão

Mínimo

5,03

0,00

Fonte: Elaborado pelo autor.

25%

50%

75%

21,20

23,90

26,30

Valor
Máximo
46,80
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4.1.3.3

Análise visual dos dados

Além do uso da análise estatística dos dados, a análise visual dos dados é
importante para entender melhor os dados disponíveis. Nesta análise, foram
analisados os gráficos linha (line plot), gráfico de densidade (density plot) e o gráfico
de caixa (box plot).
•

Line Plot – gráfico de linha.

O gráfico de linha demonstra as temperaturas ao longo de todo os anos de
2017. Em primeira análise há uma alta concentração de temperaturas mais altas nos
meses de agosto e setembro, coincidindo com a estação de verão do local ( Figura 41).

Figura 41 - Gráfico de linha de temperatura do equipamento AHU_1.

Fonte: Elaborado pelo autor com base em Stamatescu et al. (2019).

•

Density Plot – o gráfico de densidade

O gráfico de densidade demostra uma concentração de temperaturas nas
faixas entre 20º à 25º graus (Figura 42 e Figura 43).
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Figura 42 - Densidade em barras de temperatura do equipamento AHU_1.

Fonte: Elaborado pelo autor com base em Stamatescu et al. (2019).

Figura 43 - Densidade em linha de temperatura do equipamento AHU_1.

Fonte: Elaborado pelo autor com base em Stamatescu et al. (2019)

•

Box Plot – o gráfico de caixa foi aplicado em um mês para entendimento

dos registros acima ou abaixo das médias (outliers). Demonstrando uma grande
quantidade de registros acima e abaixo da média dos registros (Figura 44).
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Figura 44 - Gráfico de caixa de temperatura do equipamento AHU_1 em 02/2017.

Fonte: Elaborado pelo autor com base em Stamatescu et al. (2019).

4.1.4 Pré-processamento

A etapa de pré-processamento é realizada após a aquisição dos dados, onde
os dados foram explorados e identificados os principais recursos e atributos que o
conjunto de dados possui. O pré-processamento permite encontrar colunas de dados
relevantes para

o problema

formulado e

para

aprendizado

de máquina

supervisionado, possibilitando a criação de algoritmos mais precisos. Além disso, para
cada algoritmo, a transformação necessária para os dados deve ser concluída antes
do estágio de modelagem.

4.1.4.1 Dados Ausentes

A análise inicial dos dados permitiu identificar os primeiros registros ausentes.
Para identificar todos os possíveis registros ausentes e registros duplicados no
conjunto de dados, um mapa de calor foi desenvolvido (Figura 45). O mapa de calor
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considera todos os meses e dias do ano e para seu desenvolvimento foi aplicado o
conhecimento disponível pelo conjunto de dados. Os criadores do conjunto de dados
informaram que os registros foram coletados em intervalos de cinco minutos, em 24
horas deveriam existir 288 registros para cada dia do ano.

Figura 45 - Avaliação da quantidade de dados por mapa de calor.

Fonte: Elaborado pelo autor com base em Stamatescu et al. (2019).

A análise permitiu confirmar ausências em diversos outros meses e uma
duplicidade. Todos os registros abaixo de 288 registros demonstraram ausência de
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dados e acima desse total demonstraram duplicidade, neste caso apenas um único
dia – 29/10/2017.

4.1.4.2

Extração de Atributos

A análise dos dados demonstra apenas uma coluna (atributo), mas em séries
temporais a existência de um único atributo não significa que o desenvolvimento do
modelo de aprendizado de máquina é prejudicado. Entretanto, a qualidade dos dados
se torna imprescindível para o desenvolvimento do modelo. Para atender a esta
qualidade foi aplicada a técnica de limpeza e tratamento dos dados (data cleaning),
que significou a exclusão dos 12 registros duplicados.
Os registros ausentes não foram repostos por nenhuma técnica estatística ou
de aprendizado de máquina. Esta decisão teve como base a avaliação de baixo
impacto na modelagem do aprendizado de máquina. Do total de registros possíveis,
caso fossem considerados os dias em que pelo menos um registro foi coletado,
haveria um total de 103.680 registros, considerando os registros existentes e
subtraindo os duplicados. Existem no conjunto de dados, um total 102.992 registros,
representando um percentual 99,34% de registros válidos.

4.1.4.3

Redução de Dimensionalidade

Devido a formulação do problema estar definida como um problema de
predição a cada unidade de medida horas e o conjunto de dados ter os seus registros
na unidade de minutos, a técnica de redução de dimensionalidade foi aplicada. Os
registros foram dimensionados de temperatura por minuto para temperatura por hora,
utilizando a média de temperatura para transformar os novos registros (Quadro 17). A
coluna

que

registra

a

temperatura

interna

em

graus

Celsius

“demo/CTA1_Temperatura_Introducere (°C)”, foi alterada para “TempIntC”.

-
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Quadro 17 - Novos registros após aplicação da técnica de redução de dimensionalidade.
Timestamp

TempIntC

06/01/2017 17:00

34,41

06/01/2017 18:00

34,70

06/01/2017 19:00

34,87

06/01/2017 20:00

34,95

06/01/2017 21:00

35,11

31/12/2017 19:00

25,20

31/12/2017 20:00

24,82

31/12/2017 21:00

25,43

31/12/2017 22:00

24,86

31/12/2017 23:00

25,11

Fonte: Elaborado pelo autor.

A aplicação da técnica de redução da dimensionalidade faz com que o conjunto
de dados possuam novas medidas estatísticas conforme demonstrado no Quadro 18.
Quadro 18 - Novas medidas estatísticas da temperatura interna AHU 1.
Total de
registros

Média

8.571

24,26

Desvio

Valor

Padrão

Mínimo

4,78

5,30

25%

50%

75%

20,76

23,92

26,21

Valor
Máximo
43,46

Fonte: Elaborado pelo autor.

4.1.4.4

Dimensionalidade de Atributos

Para o conjunto total de dados representado pela Figura 46, não foi aplicado
nenhuma técnica de tratamento de atributos em escala. A base para esta decisão foi
a existência de um único atributo (coluna) para ser utilizado no modelo e a análise da
qualidade dos dados, onde um novo mapa de calor (Figura 46), foi desenvolvido para
avaliar a variação de temperatura. Conforme avaliado estatisticamente, os dados
apresentam desvio-padrão de 5,03 graus de temperatura, o que pode ser considerado
baixo quando considerado um intervalo de duração de 24 horas.
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Figura 46 - Avaliação da qualidade dos dados por mapa de calor.

Fonte: Elaborado pelo autor com base em Stamatescu et al. (2019).
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4.1.4.5

Seleção de Atributos

O conjunto de dados utilizados possui apenas um único atributo e o problema
formulado requer uma previsão da próxima hora. Para estes casos em séries
temporais, uma abordagem denominada sliding window é utilizada. Esta técnica
permite a criação de novos atributos por meio da transformação de uma série temporal
contínua em sequências discretas.
Neste trabalho foram criados os seguintes atributos com base na técnica sliding
window: Com os novos atributos criados um novo conjunto de dados é criado
conforme Quadro 19.
•

t-7: temperatura da sétima hora anterior à temperatura atual;

•

t-6: temperatura da sexta hora anterior à temperatura atual;

•

t-5: temperatura da quinta hora anterior à temperatura atual;

•

t-4: temperatura da quarta hora anterior à temperatura atual;

•

t-3: temperatura da terceira hora anterior à temperatura atual;

•

t-2: temperatura da segunda hora anterior à temperatura atual;

•

t-1: temperatura da primeira hora anterior à temperatura atual;

•

t: temperatura atual;

•

t+1: temperatura da primeira hora futura à temperatura atual;

•

t+2: temperatura da segunda hora futura à temperatura atual; e

•

t+3: temperatura da terceira hora futura à temperatura atual.

A aplicação da técnica de sliding window faz com que novos registros sejam
inseridos ao conjunto de dados, devido ao novo conjunto de dados demandar uma
restruturação – de 8.571 registros para 8.580. Este conjunto de dados traz uma
constatação, os seis primeiros registros não são preenchidos por completo devido à
não existência de sete temperaturas anteriores. A mesma constatação é observada
nos registros finais do conjunto de dados devido não existirem três registros finais,
registro da última temperatura coletada. Para estes casos uma nova etapa de data
cleaning é realizada, com a exclusão dos 9 registros adicionados ao modelo que
contêm valores nulos em suas colunas.
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Quadro 19 - Aplicação da técnica sliding window.
t
-7

t
-6

t
-5

t
-4

t
-3

t
-2

t

t

-1
3
4,41

1

3
4,41

2

3
4,41

3

3
4,41

4

3
4,41

.

.
..

8
576

5,38

8

2
4,98

8

5,18

4,93

2
4,93

2
4,96

2
5,20

2

2

2

2

2
4,96

2

2
5,20

2
5,20

5,20

4,82

4,82

4,82

5,43

5,43

2
4,86

2

2

4,86

5,11

2

2

2

4,86
2

4,86
2

4,86

2

5,43

2

2

.
..

2

5,43

5,43

5,87

..

4,82

2

2

2

4,82

1

.

2

2

5,10

5,10

..

5,20

3

3

.

2

2

4,96

4,96

.

5,10

5,10

5,10

3

3

3

..

4,93

4,93

4,96

..

2

4,93

5,11

5,11

5,11

5,11

3

3

3

3

.

5,18

2

2

.

2
5,18

3

3

3

3

3
4,95

4,95

4,95

4,95

4,95

..

2

5,18
2

2
5,18

4,98
2

2
4,98

4,98

3

.

2

3

3

3

3

t
+3

4,87

4,87

4,87

4,87

4,87

..

2

4,98

4,70

..

4,98

3

.

2

2
4,98

579

..

4,76
2

8

.

2

4,76

578

580

..
2

8
577

.

3

3

3

3

+2

4,70

4,70

4,70

4,70

t

+1

0

..

t

5,11
2

5,11
2

5,11

Fonte: Elaborado pelo autor.

4.1.5 Amostragem

A estratégica de divisão do conjunto de dados foi a mesma para o
desenvolvimento de ambos os modelos ARIMA e Ensemble.
A divisão do conjunto de dados em treinamento e testes tem um peso muito
grande no desenvolvimento do modelo. Essa divisão do modelo tem o objetivo de
separar uma amostra dos dados para que o modelo de aprendizado de máquina seja
testado em sua capacidade de generalização ao realizar previsões com dados que
não foram utilizados nos treinamentos. Em outras palavras, não podemos dizer se o
modelo simplesmente memorizou os dados de treinamento ou se generaliza bem para
dados novos e não vistos. Em uma nota lateral, podemos estimar esse chamado viés
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de otimismo como a diferença entre a precisão do treinamento e do teste (RASCHKA,
2018).
Normalmente, são atribuídos ao conjunto de dados de treinamento 2/3 e ao
conjunto de dados de testes 1/3. Outras divisões comuns do conjunto de dados de
treinamento / teste são: 60/40, 70/30 ou 80/20 - ou mesmo 90/10 se o conjunto de
dados for relativamente grande (RASCHKA, 2018).
O conjunto de dados de treinamento / testes para este trabalho foi dividido em
67% / 33% respectivamente (Figura 47
Figura 47). Essa divisão considera que o conjunto de dados são significativos,

mas é necessário a ponderação que as temperaturas foram coletadas por um ano e
esta estratégia se mostra adequada.
Figura 47 - Divisão do conjunto de dados entre treinamento e testes.

Fonte: Elaborado pelo autor.

4.1.6 Modelo ARIMA

A modelagem consiste na seleção de modelo e isso é feito analisando a
natureza do problema e dos dados. Para a seleção do modelo ARIMA, a decisão
decorre da capacidade do modelo em realizar previsões de séries temporais e ser um
modelo estatístico. Algumas importantes considerações a destacar:
•

Este modelo é utilizado para avaliar a correlação dos dados e eliminar a
possibilidade da aleatoriedade dos dados;

•

Este modelo é utilizado para gerar uma previsão Naive, para avaliação da
capacidade do conjunto de dados gerar predições; e
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•

Este modelo é utilizado para gerar uma previsão do modelo ARIMA. Porém
as predições geradas pelo modelo estatístico ARIMA, não foram utilizadas
como entrada no modelo de aprendizado de máquina ENSEMBLE.

a) Treinamento do Algoritmo de Aprendizagem

O desenvolvimento do modelo ARIMA possui algumas fases para o
desenvolvimento do modelo: fase i – identificação; fase ii estimação e testes; fase iii aplicação (SIAMI-NAMINI; TAVAKOLI; NAMIN, 2018).
•

Identificação: consiste no exame dos dados, na verificação se a série de

dados é estacionária e na análise de auto correlação.
Na etapa de “raw data” e “pre-processing”, os dados foram examinados e
tratados, esta é uma condição para os modelos baseados em conjunto de dados de
séries temporais, onde a ausência de valores (lacunas) prejudicam o desenvolvimento
do modelo.
Uma série é estacionária, quando sua média e variância são constantes ao
longo do tempo e quando o valor da covariância depende apenas da defasagem entre
dois períodos. No caso das séries não estacionárias, ocorrem os choques aleatórios.
Um tipo de série não estacionária é o modelo de walk-forward, em que com o
deslocamento da média estatística e a variância estatística aumentam, violando a
condição da série ser estacionária (SATO, 2013).
Para determinar se uma série temporal é estacionária ou não, é indicado a
aplicação do teste estatístico Aumentado de Dickey-Fuller (ADF) (BROCKWELL;
DAVIS, 2002). Este teste consiste na estimação da raiz unitária da série temporal.
Quando uma série temporal possui uma raiz unitária, a série não é estacionária e o
estimador de mínimos quadrados ordinários normalmente não é distribuído
(BROCKWELL; DAVIS, 2002; SIAMI-NAMINI; TAVAKOLI; NAMIN, 2018).
O teste ADF valida estatisticamente os dados considerando a hipótese nula,
como a existência da raiz unitária e a hipótese alternativa, a não existência da raiz
unitária e a confirmação que a série de dados é estacionária existe. Essa validação
com o teste ADF é feita com a aplicação da função “adfuller”, esta função retorna as
estatísticas

do

modelo:

“ADFuller

Statistic”,

“p-value”

e

“Critical

Values”

(BROCKWELL; DAVIS, 2002; SIAMI-NAMINI; TAVAKOLI; NAMIN, 2018; ADHIKARI;
AGRAWAL, 2013).
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A interpretação do resultado da função usa o p-value do teste. Um p-value
abaixo de um limite (como 5% ou 1%) sugere a rejeição da hipótese nula
(estacionária). No caso contrário, um p-value acima do limiar sugere que houve falha
em rejeitar a hipótese nula (não estacionária). Em outras palavras: p-value maior que
0,05 - falha ao rejeitar a hipótese nula (H0), os dados têm uma raiz unitária e não são
estacionários; p-value <=0,05 - rejeição da hipótese nula (H0), os dados não possuem
uma raiz unitária e são estacionários (BROCKWELL; DAVIS, 2002; (SIAMI-NAMINI;
TAVAKOLI; NAMIN, 2018; ADHIKARI; AGRAWAL, 2013). Resultados apresentados
no Quadro 20.

Quadro 20 - Resultados do teste ADF para o conjunto de dados.
ADFuller Statistic:

-19.362.695

p-value:

0.000000

Critical Values:
1%:

-3.431

5%:

-2.862

10%:

-2.567

Fonte: Elaborado pelo autor.

A aplicação do teste de ADF nos dados indicam o resultado do p-value como
sendo menor que 0,05 indicando a rejeição da hipótese nula (H0), os dados não
possuem uma raiz unitária e são estacionários.
O fato do modelo ser estacionário significa que os valores esperados da série
e sua função de autocovariância são independentes do tempo. A maneira padrão de
verificar se a série não é estacionária, é plotar a série e as funções de autocorrelação
– Auto Correlation Function (ACF) e Partial Auto Correlation Function (PACF). A
análise do gráfico a ser feita é a de verificar se existe uma tendência visível e se sua
variabilidade muda visivelmente ao longo do tempo. Se a série não for estacionária,
sua função de autocorrelação geralmente decairá lentamente (BROCKWELL; DAVIS,
2002; ADHIKARI; AGRAWAL, 2013).

Os gráficos ACF e PACF (Figura 48 e Figura 49), gerados com base na amostra
do conjunto de dados, reforça o conceito de estacionariedade dos dados,
demonstrando uma tendência a zero do conjunto de dados logo nos primeiros
registros em ambos os gráficos.
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O gráfico de autocorrelação - Figura 50, foi gerado com base no conjunto de
dados. A análise visual da autocorrelação demonstra que os dados são estacionários,
ou seja, há uma queda logo no início do conjunto de dados (antes dos 1000 registros)
e sua variabilidade é baixa, com tendência à zero.

Figura 48 - Verificação do conceito ACF do conjunto de dados.

Fonte: Elaborado pelo autor.

Figura 49 - Verificação do conceito PACF do conjunto de dados.

Fonte: Elaborado pelo autor.

119

Figura 50 - Verificação do conceito de autocorrelação do conjunto de dados.

Fonte: Elaborado pelo autor.

•

Estimação e testes: concluída a fase de identificação provisória do modelo,

a fase de estimação e testes do modelo é iniciada, onde o objetivo é estimar os
parâmetros para a série temporal.
Nessa etapa, o tradicional método dos mínimos quadrados pode ser utilizado.
Uma forma utilizada com frequência para isso é a máxima verossimilhança. É possível
entendê-la como uma medida da viabilidade e checar a amostra de observações atual,
dado um conjunto particular de valores dos parâmetros. O método da máxima
verossimilhança permite encontrar os valores dos parâmetros maximizados (SATO,
2013). É sugerido que o investigador de um modelo ARIMA realize a comparação do
seu modelo com vários estimadores utilizando a técnica de estimação e previsão,
utilizando as medidas de erro médio, erro médio absoluto, erro médio ao quadrado
(SATO, 2013).
Como configuração inicial do modelo, os parâmetros (p, q, d) estimados do
modelo ARIMA foram inicialmente (0,1,2)

Predição configurada manualmente ARIMA (0, 1, 2): 2.335 RMSE
• Aplicação: um modelo ARIMA pode ter mais de uma parametrização, por
isso a configuração manual dos parâmetros do modelo ARIMA não é suficiente para
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determinar se a parametrização sugerida é a que melhor atende a solução. Para
determinar a melhor parametrização a técnica Grid Search ARIMA é utilizada na
próxima seção. Após estimativa final do modelo é possível avaliar o menor resultado
Root Mean Square Error (RMSE) e determinar a métrica base para comparação com
o modelo Ensemble.

b) Validação Cruzada

Para este trabalho antes da estimação dos parâmetros do modelo ARIMA p, q
e d (seção 2.3.5) é realizada uma predição Naive. Esta predição é base comparativa
do modelo ARIMA e se os parâmetros estimados melhoram ou pioram os resultados
do modelo. O conceito de predição Naive consiste na utilização da função Predict e é
a predição do registro atual e a predição do próximo registro. A métrica para estimar
o desempenho da predição Naive é Root Mean Square Error (RMSE). Esta mesma
métrica é usada no modelo ARIMA possibilitando a comparação dos resultados.

Predição Naive: 3.055 RMSE

c) Optimização de Hiperparâmetros

A otimização dos hiperparâmetros possibilitam o desenvolvimento de modelos
com maior acurácia. O modelo ARIMA para análise e previsão de séries temporais
pode ser complicado de configurar e otimizar. Os três parâmetros requerem estimativa
por tentativa e erro iterativos, analisando gráficos de diagnóstico e usando regras
heurísticas de 40 anos. Para otimização do processo de avaliação de um grande
número de hiperparâmetros para o modelo ARIMA é usado um procedimento de
pesquisa em grade - Grid Search ARIMA Hyperparameters.
Na biblioteca STATSMODEL, o procedimento ARIMA usa internamente
procedimentos de otimização numérica para encontrar um conjunto de coeficientes
para o modelo. Foi possível especificar regras para os parâmetros ARIMA dos valores
p, d e q, para pesquisar e passá-los para a função ARIMA. O intervalo 0 a 2 foi
determinado para os parâmetros do modelo ARIMA: atraso (p), iterações (d) média
móvel (q). Os resultados dos parâmetros foram demonstrados no Quadro 21 e o melhor
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parâmetro para este conjunto de dados foi ARIMA (2, 0, 2) com RMSE de 2,274,
verificada na décima nona execução.
Quadro 21 - Execuções com diferentes parâmetros para o modelo ARIMA.
Execuções

Parâmetros Modelo ARIMA

RMSE

0

ARIMA (0, 0, 0)

4,909

1

ARIMA (0, 0, 1)

3,548

2

ARIMA (0, 0, 2)

3,017

3

ARIMA (0, 1, 0)

2,482

4

ARIMA (0, 1, 1)

2,334

5

ARIMA (0, 1, 2)

2,335

6

ARIMA (0, 2, 0)

4,078

7

ARIMA (0, 2, 1)

2,482

8

ARIMA (0, 2, 2)

2,334

9

ARIMA (1, 0, 0)

2,402

10

ARIMA (1, 0, 1)

2,300

11

ARIMA (1, 0, 2)

2,294

12

ARIMA (1, 1, 0)

2,327

13

ARIMA (1, 1, 1)

2,336

14

ARIMA (1, 1, 2)

2,316

15

ARIMA (1, 2, 0)

3,104

16

ARIMA (1, 2, 1)

2,328

17

ARIMA (2, 0, 0)

2,289

18

ARIMA (2, 0, 1)

2,296

19

ARIMA (2, 0, 2)

2,274

20

ARIMA (2, 1, 0)

2,326

21

ARIMA (2, 1, 1)

2,326

22

ARIMA (2, 1, 2)

2,318

23

ARIMA (2, 2, 0)

2,762

24

ARIMA (2, 2, 1)

2,326

25

ARIMA (2, 2, 2)

2,389

Fonte: Elaborado pelo autor.

d) Pós-processamento

O pós-processamento é uma importante etapa no desenvolvimento do modelo.
Nela, vários procedimentos e métodos foram aplicados e testados no modelo gerando
previsões e determinando a acurácia do modelo. Depois da criação do modelo, existe

122

a possibilidade de que ele não seja preciso. Nesse caso, a verificação novamente as
etapas anteriores, como entendimento de negócios ou aquisição de dados. Entretanto,
somente com novos dados de entrada para o modelo e o acompanhamento por um
determinado período adequado para o negócio, o modelo poderá ser avaliado quanto
ao seu desempenho.
No caso do modelo ARIMA, o objetivo foi alcançar um resultado base para
comparação com o modelo Ensemble, como análise final o desempenho alcançado
pelo modelo foi 2,274 RMSE, demonstrado na seção anterior ( Quadro 21) e na Figura
51.

Figura 51 - Execuções com diferentes parâmetros para o modelo ARIMA.

Fonte: Elaborado pelo autor.

4.1.7 Modelo Ensemble

A modelagem consiste na seleção de modelo. Isso é feito analisando a
natureza de um problema e dados. Para este trabalho os modelos Linear Regression,
Random Forest, Gradiente Boost e Ensemble Stacking, foram propostos para solução
do problema de predição de temperatura. A decisão da utilização do modelo Ensemble
Stacking decorre da capacidade destes modelos otimizar a predição final com base
na predição dos demais modelos.
Os modelos propostos seguem as mesmas etapas de parametrização e
treinamento:
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•

etapa (1) - importar bibliotecas e classes;

•

etapa (2) - fornecer dados ao modelo;

•

etapa (3) - criação do modelo e ajuste;

•

etapa (4) - execução e obtenção de resultados; e

•

etapa (5) - avaliação da predição e do modelo.

a)

Treinamento do Algoritmo de Aprendizagem

Esta seção descreve as etapas (1) e (2), para os modelos propostos.
•

Linear Regression

Etapa (1): foram utilizados (importados) para desenvolvimento deste modelo as
ferramentas:
o

Bibliotecas numpy;

o

Bibliotecas sklearn.linear; e

o

Classe LinearRegression;

Etapa (2): as entradas (regressores, x) e a saída (preditor, y), foram definidos
como: x sendo os atributos do modelo t-7, t-6, t-5, t-4, t-3, t-2, t-1, t. Para y sendo t+1.
•

Random Forest

Etapa (1): foram utilizados (importados) para desenvolvimento deste modelo as
ferramentas:
o

Bibliotecas numpy;

o

Bibliotecas sklearn.linear;

o

Bibliotecas sklearn.Ensemble; e

o

Classe RandomForestRegressor;

Etapa (2): as entradas (regressores, x) e a saída (preditor, y), foram definidos
como: x sendo os atributos do modelo – t-7, t-6, t-5, t-4, t-3, t-2, t-1, t. Para y sendo
t+1.
•

Gradient Boost

Etapa (1): foram utilizados (importados) para desenvolvimento deste modelo as
ferramentas:
o

Bibliotecas numpy;

o

Bibliotecas sklearn.linear;
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o

Bibliotecas sklearn.Ensemble; e

o

Classe GradientBoostingRegressor;

Etapa (2): as entradas (regressores, x) e a saída (preditor, y), foram definidos
como: x sendo os atributos do modelo t-7, t-6, t-5, t-4, t-3, t-2, t-1, t. Para y sendo t+1.
•

Ensemble Stacking

Etapa (1): foram utilizados (importados) para desenvolvimento deste modelo as
ferramentas:
o

Bibliotecas numpy;

o

Bibliotecas sklearn.linear;

o

Bibliotecas sklearn.Ensemble; e

o

Classe StackingRegressor;

Etapa (2): as entradas (regressores, x) e a saída (preditor, y), foram definidos
como: x sendo as saídas dos modelos y_linear_regression, y_random_forest e
y_gradient_boosting. Para y sendo a decisão do modelo Ensemble Stacking.
b)

Validação Cruzada

O modelo de aprendizado de máquina Ensemble Stacking utiliza o aprendizado
de máquina em que vários modelos são treinados para resolver o mesmo problema e
combinados para obter melhores resultados. A principal hipótese é que quando os
modelos são combinados corretamente, podemos obter modelos mais precisos e/ou
robustos. A classe StackingRegressor utiliza internamente a função cross-validation
com parâmetro n_fold igual a 5. Essa validação cruzada é uma versão adequada para
conjuntos de treinamento / teste em séries temporais. Neste procedimento, há uma
série de conjuntos de testes, cada uma consistindo em uma única observação. O
conjunto de treinamento correspondente consiste apenas em observações, que
ocorreram antes da observação que forma o conjunto de testes.

c) Otimização de Hiperparâmetros

Esta seção descreve as etapas (3) e (4), para os modelos propostos.
•

Linear Regression

Etapa (3): criação do modelo de regressão linear e ajuste do modelo usando os
dados existentes.
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Etapa (4): para o modelo linear regression não houve ajustes necessários,
devido ao modelo Linear Regression se ajustar a um modelo linear com coeficientes
w = (w1, ..., wp) para minimizar a soma residual dos quadrados, entre os alvos
observados no conjunto de dados e os alvos previstos pela aproximação linear. Os
resultados foram observados com a avaliação do funcionamento correto e da
interpretação satisfatória dos resultados, utilizando a função score e com
determinação do resultado em Root Mean Square Error.
•

Random Forest

Etapa (3): criação do modelo de Random Forest e ajuste do modelo usando os
dados existentes.
Etapa (4): a classe RandomForestRegressor da biblioteca sklearn.Ensemble é
usada para resolver problemas de regressão via Random Forest. O parâmetro mais
importante da classe RandomForestRegressor é o parâmetro n_estimators. Este
parâmetro define o número de árvores na Random Forest. Para o modelo, foi
parametrizado com n_estimator igual à 10 para o melhor desempenho do algoritmo.
Os resultados foram observados com a avaliação do funcionamento correto e da
interpretação satisfatória dos resultados, utilizando a função score e com
determinação do resultado em Root Mean Square Error.
•

Gradient Boost

Etapa (3): criação do modelo de gradiente boost e ajuste do modelo usando os
dados existentes.
Etapa (4): o modelo gradient boosting, assim com o modelo Random Forest,
produz um conjunto de árvores de decisão que, por si só, são fracos modelos de
decisão. O gradiente boosting usa um conjunto de árvores de decisão em série em
um conjunto de estimadores para prever y. Para o modelo assim como no modelo
Random Forest, foi parametrizado com n_estimator igual à 10 para o melhor
desempenho do algoritmo. Os resultados foram observados com a avaliação do
funcionamento correto e da interpretação satisfatória dos resultados, utilizando a
função score e com determinação do resultado em Root Mean Square Error.
•

Ensemble Stacking
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Etapa (3): criação do modelo de Ensemble Stacking e ajuste do modelo usando
os dados existentes.
Etapa (4): para o modelo Ensemble Stacking foi utilizado a parametrização
padrão do modelo, devido ser considerado com as melhores parametrizações para
desempenho do modelo. O parâmetro final_estimator por exemplo utiliza o Ridge
Regression que é uma extensão da regressão linear, em que a função de perda é
modificada para minimizar a complexidade do modelo. Essa modificação é feita
adicionando um parâmetro de penalidade equivalente ao quadrado da magnitude dos
coeficientes. Na biblioteca scikit-learn, a Ridge Regression é parametrização padrão
e foi utilizado para a classe Ensemble Stacking. Os resultados foram observados com
a avaliação do funcionamento correto e da interpretação satisfatória dos resultados,
utilizando a função score e com determinação do resultado em Root Mean Square
Error.

d)

Pós-processamento

Esta seção descreve a etapas (4) e (5), para os modelos propostos.
•

Linear Regression

Etapa (5): as predições obtidas do modelo foram utilizadas como entrada para
os modelos Ensemble Stacking.
•

Random Forest

Etapa (5): as predições obtidas do modelo foram utilizadas como entrada para
os modelos Ensemble Stacking.
•

Gradient Boost

Etapa (5): as predições obtidas do modelo foram utilizadas como entrada para
o modelo Ensemble Stacking.
•

Ensemble Stacking

Etapa (5): as predições obtidas do modelo foram utilizadas na avaliação final
do trabalho e foram apresentadas na seção 4.

4.1.8 Modelo de Regressão Final

O erro quadrático médio (RMSE) é uma medida frequentemente usada para
avaliar a precisão da previsão obtida por um modelo. Ele mede as diferenças ou
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resíduos entre os valores reais e predicados. A métrica compara erros de previsão de
diferentes modelos para um dado específico e não entre conjuntos de dados. Está
métrica foi a utilizada em todos os modelos, para que a comparação seja realizada.

4.2 Resultados

Nas próximas páginas serão apresentados os resultados onde as predições
dos modelos de aprendizado de máquina, as predições do modelo estatístico ARIMA
e a predição Naive, são comparados.
O primeiro resultado obtido com a predição Naive resultou em um RMSE de
3,055, o qual foi utilizado como base de comparação. O segundo resultado avaliado
de 2,335 RMSE, foi o resultado obtido por meio de uma configuração manual do
modelo utilizando os parâmetros ARIMA (0, 1, 2). O terceiro resultado de 2,274 RMSE,
foi obtido com pesquisa de melhor parâmetro do modelo ARIMA (Grid Search ARIMA
Hyperparameters). Estes resultados estão demonstrados na Figura 52.
Figura 52 - Resultados Predição Naive e modelos estatísticos ARIMA.

Fonte: Elaborado pelo autor.
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Os próximos resultados do experimento foram obtidos com os modelos de
aprendizado de máquina. O modelo Linear Regression (LR) resultou em um RMSE de
2,264. O modelo Random Forest (RF) resultou em um RMSE de 0,884. O terceiro
modelo Gradient Boosting (GB) resultou em um RMSE de 2,721. Os resultados das
predições dos três modelos foram as entradas para o modelo Ensemble Stacking (ES),
no qual o resultado obtido foi de 1,145 RMSE. Os resultados dos modelos de
aprendizado de máquina estão demonstrados na Figura 53.

Figura 53 - Resultados dos modelos de aprendizado de máquina.

Fonte: Elaborado pelo autor.

Como comparação final os resultados da predição Naive, das modelos ARIMA
e dos modelos de aprendizado de máquina, foram colocados de maneira conjunta e
verificado os melhores resultados (Figura 54).
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Figura 54 - Todos os resultados obtidos juntos.

Fonte: Elaborado pelo autor.

A Figura 55 demonstra como um o método Ensemble faz as predições com
base em outros modelos e sempre busca uma predição ótima entre os valores das
predições dos demais modelos. Os dados utilizados foram as predições de um período
de nove horas de um dia referente ao mês de fevereiro, estas predições foram
inseridas graficamente para ilustrar o modelo.
Figura 55 - Exemplo Gráfico de predição Ensemble Stacking (linha em vermelho).

Fonte: Elaborado pelo autor.
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Uma forma de demonstrar o modelo Ensemble Stacking está demonstrada na
Figura 56, onde uma nova entrada de dados, será processada por todos os modelos
e o modelo Ensemble Stacking faz o processamento final definição da predição final
do modelo. Os dados inseridos no diagrama da Figura 56são os resultados obtidos e
também demonstrados na Figura 54.
Figura 56 - Diagrama gráfico da predição Ensemble Stacking.

Fonte: Elaborado pelo autor.
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A Figura 57 é uma exemplificação dos indicadores da ferramenta proposta, com
base em toda fundamentação teórica de indicadores apresentada na seção 2, com
base na avaliação dos indicadores baseado no conjunto de dados que foi utilizado e
com base no modelo de aprendizado máquina desenvolvido.
Os primeiros indicadores “Temperatura Atual” e “Temperatura Futura”, são os
indicadores da temperatura atual do local produtivo e a temperatura predita para a
terceira hora futura do ambiente produtivo. Estes indicadores de temperatura presente
e futura, são indicadores importantes para controle de qualidade do processo
produtivo, visto que o não atingimento das faixas de temperatura (marcação em
laranja) implicam em não atendimento da qualidade.
O indicador de “Temperatura Futura” acima das faixas determinadas, possibilita
a tomada de decisão sobre um acionamento da equipe de manutenção ou a
interrupção antecipada do processo produtivo. O indicador de Temperatura futura é
obtido conforme experimento a partir da entrada das informações das últimas 7 horas.
No gráfico “Temperatura Média 12 Horas Móveis” essa dinâmica de entrada de
informações para o modelo de aprendizado de máquina é demonstrando exibindo as
12 últimas horas móveis além das 7 últimas horas do ambiente produtivo.
A “Temperatura Futura” é uma informação gerada a partir da predição do
modelo de aprendizado de máquina. A qualidade (acurácia) desta predição é
constantemente alterada na medida que novos dados são acrescidos ao modelo de
aprendizado e o modelo aprende com os novos dados, alterado a acurácia ao longo
dos aprendizados. O indicador “Acurácia do Modelo Preditivo (RMSE)” fornece aos
cientistas de dados informações importantes para acompanhar a evolução da
predição do modelo.
O indicador “Alerta de Temperatura Abaixo / Acima dos Limites” informa a
quantidade de vezes que a temperatura caiu ou excedeu os limites determinados de
temperatura.
Os quatro primeiros indicadores apresentados têm uma relação direta com o
acompanhamento em tempo real da operação produtiva. Os próximos indicadores
discutidos têm uma relação direta com o acompanhamento das temperaturas e do
funcionamento dos sistemas HVAC. Assim como suas eficiências e ineficiências no
controle de temperatura, interessando diretamente as equipes de manutenção. O
indicador “Temperatura Média Mensal” exibe a média de temperaturas medidas
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durante o ano (12 meses móveis) com esse indicador é possível uma avaliação como
um todo do sistema HVAC no controle de temperatura ao longo das estações do ano.
Os indicadores “Monitoramento do Tempo Médio entre Falhas” (TMEF) e
“Tempo Médio Para Reparo” (TMPR) são indicadores que avaliam o desgaste do
sistema HVAC como um todo. Para este trabalho uma falha é o não atingimento de
uma determinada faixa de trabalho, o indicador TMEF indica a quantidade em horas
entre as falhas, sendo que quanto maior o for a quantidade de horas melhor. O
indicador TMPR indica a quantidade de horas que o equipamento ficou em reparo com
a equipe de manutenção.
Complementam os indicadores TMEF e o TMPR, os indicadores “Atual
Monitoramento Tempo Médio entre as Falhas” que exibe o atual TMEF e “Atual
Monitoramento do Tempo para Reparo” que exibe o atual TMPR. Ainda sobre os
indicadores TMEF e TMPR os indicadores “Melhor Resultado x Atual Monitoramento
Tempo Médio entre as Falhas” e “Melhor Resultado x Atual Monitoramento Tempo
Médio Para Reparo”, comparam os melhores resultados históricos do TMEF e TMPR
e os compara com os indicadores atuais.
O último indicador “Acionamentos / Ocorrências para Manutenção Corretiva” é
um indicativo da quantidade de vezes que a equipe de manutenção corretiva foi
acionada. A manutenção corretiva é uma manutenção que se busca reduzir
constantemente, devido impactar os indicadores operacionais de disponibilidade do
equipamento, reduzindo os tempos de produção. O acionamento constante da equipe
de manutenção é um indicativo sobre o funcionamento correto sistema HVAC. Este
acionamento idealmente poderia ser integrado com sistemas existentes de
manutenção gerando abertura de ordens de serviço dinamicamente.
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Figura 57 - Indicadores de controle de temperatura e gestão da manutenção .

Fonte: Elaborado pelo autor.
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5

FINAL

Está seção final do trabalho apresenta as discussões finais do experimento,
contribuições, limitações, estudos futuros e por fim as conclusões.

5.1 Discussões

A análise da revisão bibliográfica possibilitou o levantamento de dados e
medições que foram realizadas para o desenvolvimento deste trabalho, com o
objetivo de contribuir com a aplicação da técnica Ensemble Stacking, que não havia
sido aplicada em sistemas de HVAC e que é um modelo utilizado nas práticas atuais
de aprendizado de máquina.
O conhecimento gerado neste trabalho possibilitou a discussão entre os
diferentes tipos de modelos de aprendizado de máquina em comparação com o
modelo estatístico ARIMA. Ambos os tipos de modelagem (estatística e de
aprendizado de máquina) são modelos complexos de predição e podem ser
considerados opções de ferramentas para solução de problemas como o de
predição de temperaturas.
Uma arquitetura modelo para resolução de teste tipo de ferramenta também foi
proposta como parte da solução prática do modelo de aprendizado de máquina. O
processo de modelagem de aprendizado de máquina e a aplicação de cada uma de
suas etapas complementam a proposta de desenvolvimento de aprendizado de
máquina com diferentes modelos incluídos na solução final.
A solução apresentada, incluindo o código-fonte (Apêndice C), busca a
contribuição profissional para uma modelagem de predição de temperatura, aplicada
à manutenção prescritiva no contexto da Indústria 4.0. A partir do controle e predição
dos indicadores de temperatura é possível ter uma base de informações que podem
ser aplicadas no processo de manutenção de um conjunto de sistema HVAC.
A comparação entre os modelos utilizados são um ponto fundamental de análise
e discussão deste trabalho. Os resultados obtidos possibilitaram avaliar a acurácia do
modelo proposto e entender se este modelo é adequado como solução do problema
definido.
O resultado da predição ingênua (previsão Naїve) estabelecida como um ponto
de referência para a série temporal foi importante para definir quais modelos são
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melhores que o seu resultado 3,055 (RMSE). Este resultado representa uma
inadequação muito grande na predição de temperatura. Devido à grande variação da
predição, considerando um cenário produtivo onde 1 grau de desvio na temperatura,
representa um desvio na qualidade do produto.
Os resultados das predições da modelo Regressão Linear e modelo ARIMA
tiveram resultados muito próximos (2,264 e 2,274 RMSE respectivamente). Estes
modelos são provavelmente uma das técnicas de regressão mais importantes e
amplamente utilizadas, na previsão de séries temporais. O modelo de regressão mais
simples – Regressão Linear, tem a principal vantagem de apresentar uma
interpretação dos resultados. Com maior complexidade de aplicação, o modelo
ARIMA é muito utilizado em séries temporais, assim como a modelo regressão linear,
mas com a vantagem de identificar e considerar a sazonalidade e tendência do
modelo.
Em ambos os modelos os resultados são considerados também ruins assim
como na predição ingênua, pelo mesmo motivo que quando se quer avaliar a predição
de temperatura como fator crítico de qualidade, um desvio de 2 graus na temperatura
não seria um resultado indicador que a temperatura está sendo prevista com uma
acurácia suficientemente adequada para uma tomada de decisão no âmbito da
manutenção de um ambiente de temperatura controlada.
Os modelos Random Forest e Gradient Boosting possuem em comum a
característica de utilizarem em seus modelos o conceito Ensemble Learning. Assim
como o modelo Random Forest, Gradient Boosting também utiliza um conjunto de
árvores de decisão. Sendo que as duas principais diferenças entre os modelos
incidem sobre em: como as árvores de decisão são construídas; e como os resultados
dos modelos são obtidos.
No modelo Random Forest as árvores são construídas de forma independente,
enquanto o Gradient Boosting as constrói uma árvore por vez. Este modelo de adição
de árvores funciona de uma maneira progressiva e sequencial, acrescentando as
árvores consideradas fracas (penalizadas devido resultados com maior erro) para
melhorar suas deficiências com as próximas árvores.
Com relação ao modo como os resultados foram obtidos, o modelo Random
Forest combina os resultados obtidos em suas árvores no final do processo por média
ou "regras da maioria", enquanto o modelo Gradient Boosting combina os resultados
ao longo do desenvolvimento das árvores de decisão.
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A explicação entre as diferenças dos Random Forest e Gradient Boosting é
fundamental para entendimento dos seus resultados. A expectativa que se esperava
entre os resultados destes modelos é que o Gradient Boosting obtivesse resultados
melhores, visto que é um modelo que evoluiu do modelo Random Forest. O fato é que
o resultado foi muito diferente entre os modelos, tendo o modelo Random Forest com
um desempenho superior, com RMSE de 0,884, enquanto o Gradient Boosting com
desempenho RMSE de 2,721, somente superior ao resultado da predição ingênua.
O Gradient Boosting (GB) pode resultar em melhor desempenho do que Random
Forest, quando seus parâmetros estão corretamente ajustados. Neste trabalho foram
realizadas diversas parametrizações para o método GB e a parametrização como o
melhor resultado foi escolhida.
Mesmo sendo mais complexo de parametrizar os parâmetros do GB do que do
Random Forest (RF), quando os resultados do GB são inferiores ao modelo RF, existe
a possibilidade de existir ruído no conjunto de dado, nestes casos é necessário a
aplicação de técnicas de suavização de médias móveis (moving average). A
confirmação da existência de ruído no conjunto de dados pode resultar em overfitting
(lacuna entre o erro de treinamento e o erro de teste, onde o erro de teste é maior). A
suavização da média móvel é um método para suavizar séries temporais, calculando
a média (com ou sem pesos) de um número fixo de termos consecutivos.
O modelo Ensemble Stacking se mostrou inferior apenas ao modelo Random
Forest. A utilização dos resultados de outros métodos pode ter contribuído para que a
predição final do modelo Ensemble Stacking não obtivesse o melhor resultado para
este conjunto de dados, mas empiricamente, os modelos Ensemble tendem a render
melhores resultados quando existe diversidade entre os modelos, neste trabalho o
resultado ficou muito próximo da melhor previsão.

5.2 Contribuições

Este trabalho buscou contribuir de forma prática utilizando um conjunto de
dados, acessível no portal IEEE Dataport (2019), possibilitando assim comparações
futuras com novas pesquisas por parte de outros pesquisadores, da mesma forma
como este trabalho foi realizado, partindo do estudo proposto por Stamatescu et al.
(2019) e propondo assim a aplicação prática.
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5.3 Limitações

A ferramenta proposta é composta de níveis de 0 a 5, o processo de
desenvolvimento de machine learning que compõe o nível 4 foi desenvolvido e
apresentado neste trabalho. O conteúdo deste desenvolvimento foi determinante para
o atendimento dos objetivos e foi usado para analisar e interpretar os dados da
realidade estudada.
Contudo nível 5 onde o modelo de aprendizado proposto será aplicado e a
análise do resultado da ferramenta será discutida, não foi aplicado de forma prática,
mas conceitual exemplificando com os indicadores contribuem para acompanhamento
da manutenção de sistemas HVAC e quais limites podem ser determinados para que
uma manutenção preditiva seja executada.

5.4 Estudos futuros

A implantação dos níveis 0 a 3 e nível 5 de forma prática é um ponto a ser
pesquisado e implantado. A implantação destes níveis contribuiria para a evolução do
modelo de aprendizado de máquina, bem como a utilização de modelos de
aprendizado profundo de máquina (deep learning) e entender se a acurácia da
predição é otimizada.
Em relação aos resultados, mesmo o modelo de aprendizagem de máquina
Ensemble Stacking não ter sido superior ao modelo de aprendizado de máquina
Random Forest, como proposta de estudo futuro a sugestão é a aplicação de uma
técnica de diminuição de ruído (suavização da média móvel) e verificação da melhora
ou não dos resultados.
Nessa mesma linha de busca da melhora da acurácia, o estudo de outros
modelos de aprendizado de máquina seria interessante como forma de obtenção de
novos resultados de predição e que poderiam ser usados para aumentar o conjunto
de entradas para o modelo Ensemble Stacking. Essas ideias são propostas que
podem ser exploradas em trabalhos futuros.
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5.5 Conclusões

A primeira conclusão a ser estabelecida diz respeito ao atingimento dos
objetivos. O objetivo principal resumidamente consiste em propor uma ferramenta de
monitoramento preditivos de indicadores de temperatura. O trabalho demonstra que a
proposta para esta ferramenta foi possível de ser atingida e que o aprimoramento de
sistemas de HVAC ser possível. Os objetivos específicos consistiam na identificação,
investigação e avaliação das técnicas de machine learning e técnicas de manutenção
utilizadas na detecção de falhas, todos esses objetivos foram atingidos, dado a síntese
de conceitos e técnicas que foram formulados, apresentados e discutidos.
A segunda conclusão é em relação as perguntas de pesquisa, sendo a pergunta
principal - “Como desenvolver uma ferramenta baseada em machine learning, para o
monitoramento online dos principais indicadores de temperatura de um sistema
HVAC?”. Esta pergunta de pesquisa foi respondida e as etapas de formulação dessa
ferramenta foram conceituadas, modeladas e experimentadas, em específico no
desenvolvimento de um modelo de aprendizado de máquina. As perguntas
secundárias foram igualmente respondidas com a apresentação de uma vasta
pesquisa de Revisão Sistemática da Literatura.
A terceira conclusão a ser avaliada é sobre a confirmação ou rejeição da
hipótese. Para este trabalho foram necessárias a formulação das hipóteses de
pesquisa e a hipótese para execução do experimento. A hipótese de pesquisa
considerava a dúvida sobre ser possível desenvolver esta ferramenta que atendesse
aos objetivos e perguntas de pesquisa, está hipótese foi confirmada, sendo possível
desenvolver

uma

ferramenta

baseada

em

machine

learning

utilizando

o

monitoramento online dos principais indicadores de temperatura para a predição de
temperatura em um sistema HVAC.
Entretanto a hipótese formulada para avaliar se o modelo de aprendizado de
máquina proposto – Ensemble Stacking, ser superior aos demais métodos propostos
não se confirmou. A hipótese Nula (H0) – “A técnica de aprendizado de máquina
proposta – Ensemble Stacking, apresenta resultados maiores ou iguais que as demais
técnicas” não foi descartada, sendo o resultado técnica Random Forest superior à
técnica Ensemble Stacking.
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APÊNDICE A – PROCESSO DE DESENVOLVIMENTO DO PROTOCOLO DE
PESQUISA
Este apêndice demonstra o processo de desenvolvimento do protocolo da
Revisão sistemática da literatura.

A) Palavras-chave:
Utilizando como fundamento a pergunta de pesquisa, foi realizada uma revisão
da literatura por meio de um processo iterativo e de definição de palavras-chave
adequadas, buscando na literatura e completando as análises. O Quadro 22 exibe o
resultado das palavras-chave definidas.

Quadro 22 - Palavras-chave.
Palavra-Chave (inglês)

Palavras-Chave (português)

HVAC

AVAC

Machine Learning

Aprendizado de Máquina

Predictive Maintenance

Manutenção Preditiva

Fault Detection

Detecção de Falha

Failure Detection

Detecção de Falha

Early Detection

Detecção Antecipada

Monitor

Monitor

Monitoring

Monitoramento

Fonte: Elaborado pelo autor.

As palavras-chaves em português também foram validadas a partir da análise
da macroestrutura com as relações lógico-semânticas, com as áreas e terminologia
em seus diferentes níveis, focando as áreas de Engenharia e Ciências da
Computação, em busca de sinônimos que fornecesse aperfeiçoamento da pesquisa.
O Quadro 23 exibe o resultado das palavras identificadas no Vocabulário Controlado
do SIBi/USP1.

1

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO. Vocabulário Controlado da USP. Disponível em: http:
//vocabusp.sibi.usp.br/vocab/. Acesso em: 29 jan. 2020.
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Quadro 23 - Lista de Palavras-chave e respectivo código de macroestrutura.
Palavra-Chave (português)

Assunto

Código da Macroestrutura

AVAC

Não identificado

-

Aprendizado de Máquina

Aprendizado Computacional

CE610.4.1

Manutenção Preditiva

Manutenção Preditiva

CE624.15.1

Fonte: Elaborado pelo autor.

B) Strings de busca:
Devido cada base de dado possuir motor de busca próprio e utilizar uma sintaxe
própria, foi definido uma string conceitual de busca, para ser a base da construção
das strings relativas a cada base selecionada:

(HVAC) AND (MACHINE LEARNING) AND
(FAULT DETECTION OR FAILURE DETECTION OR EARLY DETECTION
OR
MONITOR OR MONITORING)

C) Critérios de seleção das bases de busca:
A busca de estudos primários, para a revisão sistemática deste trabalho,
utilizou as bases apresentadas no Quadro 24 e foi complementada com bibliotecas
digitais e estudos considerados relevantes para a pesquisa.

Quadro 24 - Bases de dados e estudos selecionados.
Base de dados ou Estudos
Bases eletrônicas indexadas
Bibliotecas digitais
on-line

Justificativa
Bases com motor de busca que permitem a aplicação de strings
personalizadas
Bases para pesquisa, que complementam as bases eletrônicas

Teses e

Bases com conteúdo científico identificado com a contextualização

dissertações

socia/econômico da pesquisa

Continua.

155

Conclusão.
Base de dados ou

Justificativa

Estudos
Bibliografias da análise

Por serem estudos com conteúdo intrínseco à pesquisa amplamente

exploratória

consultado

Relatórios técnicos

Considerado os relatórios que apresentam em seu conteúdo visões
sobre padrões previamente estabelecidos

Fonte: Elaborado pelo autor

D) Lista das fontes de busca:
A busca de estudos definidas estão listadas no Quadro 25. A justificativa para
a escolha destas bases está na sua capacidade de indexação do maior número de
trabalhos.

Quadro 25 - Fontes de informações selecionadas.
Fonte de Informação

Endereço online

Tipo

ACM Digital Library

dl.acm.org

Híbrida

IEEE Xplore

IEEExplore.IEEE.org

Scopus

www.scopus.com

ScienceDirect

www.sciencedirect.com

Oasisbr

oasisbr.ibict.br/vufind/

Teses e

www.ipt.br/pos_graduacao_ipt/soluções/dissertac

Biblioteca

Dissertações IPT

oes

digital

Web of Science

https: //www.webofknowledge.com

Fonte: Elaborado pelo autor.

Base
bibliográfica
Motor de
busca
Base
bibliográfica
Biblioteca
Digital

Motor de
busca
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E) Estratégia de busca para a identificação dos artigos:
A estratégia de busca manual de Pearl Growing (BOOTH, 2008) foi utilizada
para início da pesquisa e posteriormente o modo de pesquisa automática foi aplicada
em bases de estudos com motor de busca, onde as strings foram testadas e validadas.

F) Critérios de inclusão e exclusão:
Nesta etapa da pesquisa, foram definidos os critérios de inclusão e exclusão,
com o objetivo de aplicar os critérios de seleção, definir a classificação para os artigos
que foram aceitos ou rejeitados – Quadro 26.

Quadro 26 - Critérios de seleção.
Inclusão (I)

Exclusão (E)

a. (I) Estudo possui o conteúdo alinhado

d. (E) Estudo não possui o conteúdo

com o objetivo da pesquisa

completo disponível

b. (I) Estudo possui as palavras-chave no

e. (E) Estudo possui apenas capa, resumo,

resumo e/ou no título e/ou nas palavras-

pôster ou somente informações

chave

fragmentadas

c. (I) Estudo apresenta técnicas,
metodologias, ferramentas ou tecnologias
para aplicação de Machine Learning

f. (E) Estudo não possui o conteúdo
alinhado com o objetivo da pesquisa
g. (E) Estudo aborda apenas edificações
residenciais
h. (E) Estudo aborda apenas eficiência
energética

Fonte: Elaborado pelo autor.

G) Estratégia para seleção dos estudos:
Os estudos selecionados nas buscas automáticas e manuais, elegíveis para
esta revisão sistemática, foram utilizados para definir etapas da seleção (seleção
inicial, seleção final e revisão). A próxima etapa é a realização da leitura dos títulos,
resumos e palavras-chave e aplicar os critérios de inclusão e exclusão. Para os casos
em que não for possível identificar a aplicabilidade dos critérios a estratégia de leitura
da introdução e conclusão é aplicada.
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H) Estratégia de extração dos dados:
A estratégia de extração dos dados foi aplicada classificando cada texto
considerado válido para esta revisão sistemática, conforme a Quadro 27.

Quadro 27 - Classificação dos formulários de extração de dados.
Classificação
“Objetivos da Pesquisa”

Justificativa
Estudo onde o objetivo do trabalho está alinhado ao tema do
trabalho e seus conceitos
Estudo onde o foco incide sobre uma “Artificial Intelligence”,

“Tipo de Estudo”

“Machine Learning Supervisioned”, “Machine Learning
Unsupervisioned” e “Deep Learning”
Estudo onde é classificado como sendo de “Prático”

“Classificação do Estudo”

(utilização de dados reais) ou “Teórico” (utilização de
simulações e dados fictícios)
Estudo onde a utilização de DataSet “Público” ou “Privado”

“DataSet”

são utilizados. Para os casos em que não houve utilização a
opção definida foi “NA” (Não se Aplica)

“Indústria 4.0”
“Técnicas utilizadas”

Estudo onde existe abordagem do conceito de Industria 4.0 e
termos correlatos. A opção “Sim” ou “Não” foi definida.
Estudo onde existe a citação do uso das técnicas de “Artificial
Intelligence”

Fonte: Elaborado pelo autor.

I)

Estratégia de sumarização dos dados:

Os estudos selecionados após o processo de aplicação do protocolo da revisão
sistemática, foram lidos na íntegra. Para esta etapa da pesquisa, foram escolhidos
cinco artigos do conjunto de estudos elegíveis. Diferentes métodos podem ser
empregados para estabelecer uma estrutura lógica entre os estudos primários e as
conclusões geradas pela RSL (CRUZES; DYBÅ, 2011). Um quadro resumo
contextualizado ao objetivo do trabalho, é desenvolvido afim sumarização dos
estudos. Nesta sumarização é avaliado se os trabalhos respondem na integra ou
parcialmente, as questões de pesquisa.
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J) Identificação - observação:
A definição final das strings de pesquisa aplicadas na revisão sistemática está
demonstrada na Quadro 28.

Quadro 28 - Resumo das strings de pesquisa usadas na revisão sistemática.
Base de
Conhecimento

Campos
String de busca

pesquisa
((“HVAC”) And (“Machine Learning” Or “MachineLearning" Or “Artificial Intelligence" Or "Deep

ACM

de

Learning”) And (“Predictive Maintenance” Or
“Fault Detection" Or "Failure Detection" Or "Early
Detection" Or "Monitoring" Or "Monitor"))

Nº de
documentos

Título,
Resumo,
Palavras-

12

chave

(("All Metadata": "HVAC") And ("All Metadata":
"Machine Learning" Or "All Metadata": "MachineLearning" Or "All Metadata": "Artificial
Intelligence" Or "All Metadata": "Deep Learning")
IEEE Xplore

And ("All Metadata": "Predictive Maintenance" Or
"All Metadata": "Fault Detection" Or "All
Metadata": "Failure Detection" Or "All Metadata":

Título,
Resumo,
Palavras-

34

chave

"Early Detection" Or "All Metadata": "Monitoring"
Or "All Metadata": "Monitor"))
(("AVAC") E ("Aprendizado De Máquina" Ou
"Inteligência Artificial" Ou "Aprendizagem
Oasisbr

Profunda") E ("Manutenção Preditiva" Ou
"Detecção De Falha" Ou "Detecção Antecipada"
Ou "Monitor" Ou "Monitoramento"))
(("AVAC") E ("Aprendizado De Máquina" Ou

Teses e
Dissertações IPT

"Inteligência Artificial" Ou "Aprendizagem
Profunda") E ("Manutenção Preditiva" Ou
"Detecção De Falha" Ou "Detecção Antecipada"
Ou "Monitor" Ou "Monitoramento"))

Título,
Resumo,
Palavras-

0

chave

Título,
Resumo,
Palavras-

0

chave

Continua.
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Conclusão.
Campos

Base de

String de busca

Conhecimento

pesquisa
((“HVAC”) And (“Machine Learning” Or “MachineLearning" Or “Artificial Intelligence" Or "Deep

Science Direct

Learning”) And (“Predictive Maintenance” Or
"Fault Detection" Or "Failure Detection" Or "Early
Detection" Or "Monitoring" Or "Monitor"))
((“HVAC”) And (“Machine Learning” Or “MachineLearning" Or “Artificial Intelligence" Or "Deep

Scopus

Learning”) And (“Predictive Maintenance” Or
"Fault Detection" Or "Failure Detection" Or "Early
Detection" Or "Monitoring" Or "Monitor"))
((“HVAC”) And (“Machine Learning” Or “MachineLearning" Or “Artificial Intelligence" Or "Deep

Web of Science

de

Learning”) And (“Predictive Maintenance” Or
"Fault Detection" Or "Failure Detection" Or "Early
Detection" Or "Monitoring" Or "Monitor"))

Nº de
documentos

Título,
Resumo,
Palavras-

10

chave

Título,
Resumo,
Palavras-

70

chave

Título,
Resumo,
Palavras-

37

chave

Total

163

Fonte: Elaborado pelo autor.

K) Identificação dos resultados:
A aplicação das strings de busca nas fontes de dados, permitiu a seleção de
163 artigos, os artigos apresentados aceitos estão listados no Apêndice B.
L) Seleção - observação:
Os artigos foram selecionados a partir da leitura dos resumos e, quando
necessário, da introdução e conclusão. A partir da interpretação dos textos, foram
aplicados os critérios de inclusão e exclusão. Desta forma, resultando em 34 estudos
elegíveis (Quadro 29).
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Quadro 29 - Estudos selecionados para composição da revisão sistemática da literatura.
Citação com
ID

Título

autor incluído

Ano

no texto
13

15

Semi-Supervised Learning Techniques for Automated

Dey, Rana e

Fault Detection and Diagnosis of HVAC Systems

Dudley (2018a)

Intelligent online sensor monitoring and fault alarm

Guo et al.

system in heating ventilation and air conditioning systems

(2015)

A Comparison between Polynomial and Locally Weighted
16

Regression for Fault Detection and Diagnosis of HVAC
Equipment

18

Gotzinger et al.

Hydraulic Circuits

(2018)

Machine Learning in heating and demand -controlled
ventilation systems
Deep Learning Application in Mechatronics Systems Fault

22

Diagnosis, a Case Study of the Demand -Controlled
Ventilation and Heating System

23

Cluster Optimization for Fault Detection in a Heating
Ventilation and Air Conditioning System

32

33

Abboush e
Obermaisser

Mallak et al
(2018)

Yuwono et al.
(2013)

Outliers detection method using clustering in buildings

Habib et al.

data

(2015)

An artificial intelligence approach towards fault diagnosis
of an air-Handling unit

2006

2018

2017

2019

(2019)

(2019)

Demand -Controlled Ventilation Systems Extracted from a

2015

Behravan,

Based on Deep Learning

Automatic Feature Selection Using Multi-Objective

31

(2017)

Elhariri et al.

Semantic Ontology

29

Behravan et al.

H-Ahead Multivariate microclimate Forecasting System

A Graph-Based Sensor Fault Detection and Diagnosis for
26

et al. (2006)

Applicability of Context-Aware Health Monitoring to

Fault injection framework for fault diagnosis based on
19

Radhakrishnan

2018

Du e Er (2004)

Combining KPCA and LSSVM for HVAC fan machinery

Xuemei et al.

fault recognition

(2009)

2019

2018

2013

2015

2004

2009

Continua.
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Continuação.
Citação com
ID

Título

autor incluído no

Ano

texto
Advanced detection of HVAC faults using
47

unsupervised SVM novelty detection and Gaussian
process models

48

49

A One-Class SVM Based Tool for Machine Learning
Novelty Detection in HVAC Chiller Systems
ARX Model-based fault detection and diagnosis for
chillers using support vector machines
Smart building creation in large scale HVAC

50

environments through automated fault detection and
diagnosis

51

52

53

54

55

Application of Machine Learning in the fault
diagnostics of air Handling units

Van Every et al.
(2017)

Beghi et al. (2014)

2014

Yan et al. (2014)

2014

Dey, Rana e
Dudley (2018b)

Najafi et al. (2012)

Deep-learning-based fault detection and diagnosis of

Lee, Wu e Peng

air-Handling units

(2019)

A practical solution for HVAC prognostics: Failure
mode and effects analysis in building maintenance

2017

Yang et al. (2018)

Robust Model-based fault diagnosis for air Handling

Mulumba et al.

units

(2015)

Fault detection and diagnosis for nonlinear systems: A

Karami e Wang

new adaptive Gaussian mixture modeling approach

(2018)

2018

2012

2019

2018

2015

2018

Energy efficiency solutions for buildings: Automated
60

fault diagnosis of air Handling units using generative

Zhong et al. (2019)

2019

Li et al. (2019)

2019

adversarial networks
61

74

83

84

97

Support vector machine-based fault detection and
diagnosis for HVAC systems
Development and field evaluation of Data-driven whole

Chen e Wen

building fault detection and diagnosis strategy

(2018)

Machine Learning predictive model for industry 4.0

Candanedo et al.
(2018)

Building predictive maintenance framework for smart

Panfilov e Katona

environment application systems

(2018)

Computational intelligence techniques for HVAC

Ahmad et al.

systems: A review

(2016)

2018

2018

2018

2016

Continua.
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Conclusão.
Citação com
ID

Título

autor incluído

Ano

no texto
Unsupervised feature selection using swarm intelligence
101

and consensus clustering for automatic fault detection

Yuwono et al.

and diagnosis in Heating Ventilation and Air Conditioning

(2015)

2015

systems
117

127

147

162

164

Automated fault detection and diagnosis of HVAC

West, Wang e

subsystems using statistical Machine Learning

Wall (2011)

Least squares support vector machine (LS-SVM) -based

Han et al.

chiller fault diagnosis using fault indicative features

(2019)

A PID Inspired Feature Extraction Method for HVAC

Dey et al.

Terminal Units

(2017)

Application of Machine Learning in Fault Diagnostics of

Najafi et al.

Mechanical Systems

(2008)

A Predictive Preference Model for Maintenance of a

Tehrani et al.

Heating Ventilating and Air Conditioning System

2015)

Fonte: Elaborado pelo autor.

2011

2019

2017

2008

2015
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M) Realizar a análise dos dados:
Quadro 30 - Tópicos, debates e discussões observados e analisados na RSL.
Tópicos

Debate

Discussão

Referências
(MALLAK et al., 2018); (BEGHI et al., 2014); (TEHRANI et al., 2015); (VAN
EVERY et al., 2017); (DU; ER, 2004); (GOTZINGER et al., 2018); (NAJAFI et al.,
2012)a; (WEST; WANG; WALL, 2011); (YUWONO et al., 2013); (PANFILOV;

Equipamento de
Estratégia de
Manutenção

HVAC

KATONA, 2018); (XUEMEI et al., 2009); (AHMAD et al., 2016); (BEHRAVAN;

grande importância no ABBOUSH; OBERMAISSER, 2019); (LEE; WU; PENG, 2019); (CHEN; WEN,
ambiente de produção 2018)a; (CHEN; WEN, 2018)b; (KARAMI; WANG, 2018); (BEHRAVAN et al.,
e meio ambiente

2017); (SITTÓN-CANDANEDO et al., 2018); (ELHARIRI et al., 2019); (GUO et
al., 2015); (HAN et al., 2019); (CANDANEDO et al., 2018); (HABIB et al., 2015);
(MULUMBA et al., 2015); (DEY; RANA; DUDLEY, 2018)a; (SON; KIM, 2019);
(DEY; RANA; DUDLEY, 2018)b; (LI et al., 2019); (YUWONO et al., 2015)
(MALLAK et al., 2018); (BEGHI et al., 2014); (TEHRANI et al., 2015); (NAJAFI et

Estratégia de
Manutenção

Equipamento de
HVAC

grande criticidade de
manutenção

al., 2012)b; (AHMAD et al., 2016); (BEHRAVAN; ABBOUSH; OBERMAISSER,
2019); (BEHRAVAN et al., 2017); (SITTÓN-CANDANEDO et al., 2018); (GUO et
al., 2015); (CANDANEDO et al., 2018); (HABIB et al., 2015); (MULUMBA et al.,
2015); (SON; KIM, 2019); (DEY; RANA; DUDLEY, 2018)b; (LI et al., 2019);
(YUWONO et al., 2015)

Continua.
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Continuação.
Tópicos

Debate

Discussão

Referências
(MALLAK et al., 2018); (BEGHI et al., 2014); (TEHRANI et al., 2015);

Equipamento de
Estratégia de
Manutenção

HVAC

grande impacto no
tempo de
disponibilidade

(GOTZINGER et al., 2018); (AHMAD et al., 2016); (BEHRAVAN; ABBOUSH;
OBERMAISSER, 2019); (BEHRAVAN et al., 2017); (SITTÓN-CANDANEDO et
al., 2018); (GUO et al., 2015); (CANDANEDO et al., 2018); (HABIB et al.,
2015); (MULUMBA et al., 2015); (SON; KIM, 2019); (DEY; RANA; DUDLEY,
2018)b; (LI et al., 2019); (YUWONO et al., 2015)

Estratégia de
Manutenção

Importância da
Indústria 4.0

manutenção preditiva
na Indústria 4.0
Aborda arquitetura e

Estratégia de
Manutenção

Indústria 4.0

tecnologias para
implementação de
manutenção preditiva

(PANFILOV; KATONA, 2018); (SITTÓN-CANDANEDO et al., 2018);
(CANDANEDO et al., 2018)

(PANFILOV; KATONA, 2018); (ELHARIRI et al., 2019); (CANDANEDO et al.,
2018); (SON; KIM, 2019); (DEY; RANA; DUDLEY, 2018) b; (YUWONO et al.,
2015)

Conceitos de
Estratégia de
Manutenção

Computerized
Indústria 4.0

Maintenance

(PANFILOV; KATONA, 2018)

Management System
(CMMS)

Continua.
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Continuação.
Tópicos

Debate

Discussão

Processo de

Tipo de Detecção de

Manutenção

Falha

Processo de

Tipo de Detecção de

Abordagem Model-

Manutenção

Falha

based

Referências

Abordagem Rule-based (MALLAK et al., 2018); (BEGHI et al., 2014); (LEE; WU; PENG, 2019)
(WEST; WANG; WALL, 2011); (XUEMEI et al., 2009); (BEHRAVAN; ABBOUSH;
OBERMAISSER, 2019); (LEE; WU; PENG, 2019); (BEHRAVAN et al., 2017);
(ELHARIRI et al., 2019); (GUO et al., 2015); (MULUMBA et al., 2015)
(MALLAK et al., 2018); (DEY et al., 2017); (NAJAFI et al., 2012)b; (YUWONO et

Processo de

Tipo de Detecção de

Abordagem Data-

al., 2013); (CHEN; WEN, 2018)a; (CHEN; WEN, 2018)b; (KARAMI; WANG, 2018);

Manutenção

Falha

driven

(GUO et al., 2015); (DEY; RANA; DUDLEY, 2018)a; (DEY; RANA; DUDLEY,
2018)b
(BEGHI et al., 2014); (MALLAK et al., 2018); (RADHAKRISHNAN et al., 2006);
(XUEMEI et al., 2009); (AHMAD et al., 2016); (TEHRANI et al., 2015); (TEHRANI
et al., 2015); (VAN EVERY et al., 2017); (DU; ER, 2004); (NAJAFI et al., 2008);

Processo de
Manutenção

Manutenção Preditiva

Sensores para coleta

(WEST; WANG; WALL, 2011); (YUWONO et al., 2013); (BEHRAVAN; ABBOUSH;

de dados ligados as

OBERMAISSER, 2019); (LEE; WU; PENG, 2019); (CHEN; WEN, 2018)a; (CHEN;

características do

WEN, 2018)b; (KARAMI; WANG, 2018); (BEHRAVAN et al., 2017); (SITTÓN-

ambiente

CANDANEDO et al., 2018); (ELHARIRI et al., 2019); (GUO et al., 2015); (HAN et
al., 2019); (CANDANEDO et al., 2018); (HABIB et al., 2015); (MULUMBA et al.,
2015); (DEY; RANA; DUDLEY, 2018)a; (SON; KIM, 2019); (DEY; RANA;
DUDLEY, 2018)b; (LI et al., 2019);(YUWONO et al., 2015)

Continua.
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Continuação.
Tópicos

Debate

Discussão

Referências
(RADHAKRISHNAN et al., 2006); (PANFILOV; KATONA, 2018); (XUEMEI et al.,
2009); (AHMAD et al., 2016); (BEGHI et al., 2014); (GOTZINGER et al., 2018);

Processo de
Manutenção

Manutenção Preditiva

Sensores para coleta

(NAJAFI et al., 2008); (NAJAFI et al., 2012)b; (WEST; WANG; WALL, 2011);

de dados ligados as

(YUWONO et al., 2013); (BEHRAVAN; ABBOUSH; OBERMAISSER, 2019); (LEE;

características do

WU; PENG, 2019); (CHEN; WEN, 2018)a; (CHEN; WEN, 2018)b; (KARAMI;

equipamento

WANG, 2018); (BEHRAVAN et al., 2017); (GUO et al., 2015); (HAN et al., 2019);
(HABIB et al., 2015); (DEY; RANA; DUDLEY, 2018)a; (SON; KIM, 2019); (DEY;
RANA; DUDLEY, 2018)b; (LI et al., 2019);(YUWONO et al., 2015)

Processo de
Manutenção

Principais Tecnologias
de Manutenção
Principais Tecnologias
de Manutenção

Desafio de estimar TTF
Manutenção Preditiva

(Time to Failure) e RUL (PANFILOV; KATONA, 2018)
(Remaing Useful Life)
Aumento da eficiência

IoT / IIoT

e a eficácia dos
processos.

IoT / IIoT

Principais Tecnologias

Cyber-Physical

de Manutenção

System

(PANFILOV;

Elemento fundamental
da Manutenção
Preditiva e Industria 4.0

2018);

(SITTÓN-CANDANEDO

et

al.,

2018);

2018);

(SITTÓN-CANDANEDO

et

al.,

2018);

2018);

(SITTÓN-CANDANEDO

et

al.,

2018);

(CANDANEDO et al., 2018)

Comunicação real-time (PANFILOV;
negócio fábrica

KATONA,

KATONA,

(CANDANEDO et al., 2018)
(PANFILOV;

KATONA,

(CANDANEDO et al., 2018)

Continua.
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Continuação.
Tópicos

Debate

Principais Tecnologias

Cyber-Physical

de Manutenção

System

Discussão

Referências

Complexidade de
implantação Cyber-

(PANFILOV; KATONA, 2018)

Physical Systems
Integradas questões de

Principais Tecnologias

Cyber-Physical

disponibilidade,

(PANFILOV;

KATONA,

de Manutenção

System

produtividade e

(CANDANEDO et al., 2018)

2018);

(SITTÓN-CANDANEDO

et

al.,

2018);

manutenção
Principais Tecnologias
de Manutenção

Elemento importante
Big Data

da Manutenção
Preditiva e Industria 4.0

(PANFILOV; KATONA, 2018); (KARAMI; WANG, 2018); (SITTÓN-CANDANEDO
et al., 2018); (CANDANEDO et al., 2018); (DEY; RANA; DUDLEY, 2018) b

Maior quantidade de
Principais Tecnologias
de Manutenção

Big Data

dados implica em

(PANFILOV; KATONA, 2018); (KARAMI; WANG, 2018); (SITTÓN-CANDANEDO

melhores modelos

et al., 2018); (CANDANEDO et al., 2018); (DEY; RANA; DUDLEY, 2018) b

preditivos
Tecnologia presente
Principais Tecnologias
de Manutenção

Big Data

em sistemas e
processos modernos

(PANFILOV; KATONA, 2018); (CANDANEDO et al., 2018); (DEY; RANA;
DUDLEY, 2018) b]

de manutenção

Continua.
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Conclusão.
Tópicos

Debate

Discussão

Referências
(RADHAKRISHNAN

et

al.,

2006);(BEGHI

et

al.,

2014);(DEY

et

al.,

2017);(TEHRANI et al., 2015);(VAN EVERY et al., 2017);(GOTZINGER et al.,

Principais Tecnologias
de Manutenção

Machine Learning

Aprendizado de

2018);(NAJAFI et al., 2008);(NAJAFI et al., 2012)a;(NAJAFI et al., 2012)b;(WEST;

máquina é um

WANG;

subconjunto de

2018);(XUEMEI

WALL,2011);(YUWONO

inteligência artificial (IA) 2018)b;(KARAMI;

et

al.,

WANG,

et

al.,

2009);(CHEN;

2013);(PANFILOV;
WEN,

2018);(BEHRAVAN

KATONA,

2018)a;(CHEN;
et

al.,

WEN,

2017);(SITTÓN-

e tem sido aplicado na

CANDANEDO et al., 2018);(GUO et al., 2015);(HAN et al., 2019);(CANDANEDO

manutenção preditiva

et al., 2018);(HABIB et al., 2015);(MULUMBA et al., 2015);(DEY; RANA;
DUDLEY, 2018)a;(DEY; RANA; DUDLEY, 2018)b;(LI et al., 2019);(YUWONO et
al., 2015)

Fonte: Elaborado pelo autor.
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APÊNDICE B – ARTIGOS SELECIONADOS NA REVISÃO SISTEMÁTICA DA LITERATURA
Quadro 31 - Artigos selecionados na Revisão Sistemática da Literatura.

Base

ACM

ACM

ACM

ID

0

1

2

Título

Non-Intrusive Air Leakage Detection in
Residential Homes

iSchedule: Campus-scale HVAC Scheduling
via Mobile Wi-Fi Monitoring

3

4

Training Data for Non-intrusive Load
Monitoring

ACM

5

Seleção

Incluído

Excluído

Rejected

(g)

and Irwin, David and Ganesan, Deepak 2017

Rejected

(f)

Rejected

(g)

Rejected

(f)

2019

Rejected

(g)

2010

Rejected

(g)

and Robucci, Ryan
Trivedi, Amee and Gummeson, Jeremy

and Shenoy, Prashant

Kamin

Semi-Automatic Generation and Labeling of

Status /

2018

Zoning of a Centralized HVAC System

Machine-Learning Methods

ACM

Roy, Nirmalya and Banerjee, Nilanjan

Sookoor, Tamim and Whitehouse,

Detection for Smart Buildings Using

Ano

Pathak, Nilavra and Lachut, David and

RoomZoner: Occupancy-based Room-level

Thermal-Sensor-Based Occupancy
ACM

Autor

2013

Zhao, Hengyang and Hua, Qi and Chen,
Hai-Bao and Ye, Yaoyao and Wang, Hai
and Tan, Sheldon X.-D. and TleloCuautle, Esteban
V\"{o}lker, Benjamin and Scholl, Philipp
M. and Becker, Bernd

The Smart Thermostat: Using Occupancy

Lu, Jiakang and Sookoor, Tamim and

Sensors to Save Energy in Homes

Srinivasan, Vijay and Gao, Ge and

170

Base

ID

Título

Autor

Ano

Status /
Seleção

Incluído

Excluído

Holben, Brian and Stankovic, John and
Field, Eric, and Whitehouse, Kamin
Automated Diagnostics for AHU-VAV
ACM

6

Systems Using Pattern Matching: Demo

2014

Rejected

(e)

2015

Rejected

(f)

2015

Rejected

(g)

Detection in Machine Room Environments: Maroun and Verma, Dinesh and Wang, 2016

Rejected

(f)

Rejected

(f)

Rejected

(f)

Abstract
ACM

7

ACM

8

Regnier, Adam and Wen, Jin and
Schwakoff, Jesse

Cross-Space Building Occupancy Modeling

Yang, Zheng, and Becerik-Gerber,

by Contextual Information Based Learning

Burcin

Non-Intrusive Load Monitoring: Systems,
Metrics and Use Cases

Batra, Nipun
Ko, Bong Jun Andortiz, Jorge and

Acoustic Signal Processing for Anomaly
ACM

9

Demo Abstract

Salonidis, Theodoros and Touma,

Shiqiang and Wang, Xiping and Wood,
David

Detecting State Changes of Indoor Everyday
ACM

10

Objects Using Wi-Fi Channel State
Information

ACM

11

Ohara, Kazuya and Maekawa, Takuya
and Matsushita, Yasuyuki

PRECEPT: Occupancy Presence Prediction

Das, Anooshmita and Kj{\ae} rgaard,

Inside a Commercial Building

Mikkel Baun

2019
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Improving Energy Consumption of a

IEEE

12

Commercial Building with IoT and Machine
Learning
Semi-Supervised Learning Techniques for

IEEE

13 Automated Fault Detection and Diagnosis of
HVAC Systems
Predictive Maintenance System for

IEEE

14

Efficiency Improvement of Heating
Equipment
Intelligent online sensor monitoring and fault

IEEE

15

alarm system in heating ventilation and air
conditioning systems

Autor

A. {Javed} and H. {Larijani} and A.
{Wixted}

M. {Dey} and S. P. {Rana} and S.
{Dudley}

Ano

Status /
Seleção

Incluído

2018

Rejected

2018

Accepted (a), (b), (c)

Excluído

(f)

A. R. {Santiago} and M. {Antunes} and J.
P. {Barraca} and D. {Gomes} and R. L. 2019

Rejected

(g)

{Aguiar}
Y. {Guo} and J. {Wall} and J. {Li} and S.
{West}

2015

Accepted (a), (b), (c)

2006

Accepted (a), (b), (c)

2016

Rejected

A Comparison between Polynomial and
IEEE

16

Locally Weighted Regression for Fault

R. {Radhakrishnan} and D. {Nikovski}

Detection and Diagnosis of HVAC

and K. {Peker} and A. {Divakaran}

Equipment
IEEE

17

Disaggregation of HVAC load profiles for the E. {Sala} and K. {Kampouropoulos} and
monitoring of individual equipment

M. D. {Prieto} and L. {Romeral}

(h)
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Título

Applicability of Context-Aware Health

19

20

IEEE

21

Status /
Seleção

Incluído

based on Machine Learning in heating and {Obermaisser} and D. H. {Basavegowda} 2017

Accepted (a), (b), (c)

{TaheriNejad} and A. {Jantsch} and T.
{Sauter} and T. {Glatzl} and P. {Lilieberg}
A. {Behravan} and A. {Mallak} and R.

and C. {Weber} and M. {Fathi}

Toward failure mode and effect analysis for C. {Yang} and Q. {Chen} and W. {Shen}
heating, ventilation, and air-conditioning

and B. {Gunay}

Intelligent monitoring of HVAC equipment by E. {Sala} and K. {Kampouropoulos} and
means of aggregated power analysis

M. D. {Prieto} and L. {Romeral}

2017 Duplicated

2016

Rejected

(h)

2019

Accepted (a), (b), (c)

2019

Accepted

Deep Learning Application in Mechatronics
IEEE

22

Systems Fault Diagnosis, a Case Study of A. {Behravan} and M. {Abboush} and R.
the Demand -Controlled Ventilation and

{Obermaisser}

Heating System
H-Ahead Multivariate microclimate
IEEE

23

Forecasting System Based on Deep
Learning

Excluído

M. {Gotzinger} and E. {Willegger} and N.
Accepted (a), (b), (c)

demand -controlled ventilation systems
IEEE

Ano

2018

Monitoring to Hydraulic Circuits
Fault injection framework for fault diagnosis

IEEE

Autor

E. {Elhariri} and S. A. {Taie}

(c)
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Adaptive edge analytics for creating

IEEE

24

memorable customer experience and venue
brand engagement, a scented case for
Smart Cities
Knowledge management framework for

IEEE

25

monitoring systems improving building
energy efficiency
A Graph-Based Sensor Fault Detection and

IEEE

26

Diagnosis for Demand -Controlled
Ventilation Systems Extracted from a
Semantic Ontology

IEEE

27

Accuracy and Robustness Against Covariate
Shift of Water Chiller Models
Smart Random Neural Network Controller

IEEE

28

for HVAC Using Cloud Computing
Technology

Autor

Ano

Status /
Seleção

Incluído

Excluído

A. {Ilapakurti} and J. S. {Vuppalapati}
and S. {Kedari} and S. {Kedari} and R.

2017

Rejected

(f)

2015

Rejected

(h)

2018

Accepted (a), (b), (c)

{Vuppalapati} and C. {Vuppalapati}

M. {Kadolsky} and R. {Windisch} and R.
J. {Scherer}

A. {Mallak} and A. {Behravan} and C.
{Weber} and M. {Fathi} and R.
{Obermaisser}
F. {Acerbi} and G. {De Nicolao} and J.
{Obiltschnig} and P. {Richter} and C. {De 2018

Rejected

(h)

Rejected

(f)

Luca}
A. {Javed} and H. {Larijani} and A.
{Ahmadinia} and D. {Gibson}

2017
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Automatic Feature Selection Using Multi-

IEEE

29

Objective Cluster Optimization for Fault
Detection in a Heating Ventilation and Air
Conditioning System

IEEE

30

IEEE

31

IEEE

32

IEEE

33

IEEE

34

IEEE

35

IEEE

36

Autor

{Guo} and J. {Li} and S. {West} and J.

Excluído

(a), (b)

2013

Rejected

2015

Accepted

2004

Accepted (a), (b), (c)

2009

Accepted (a), (b), (c)

1998

Rejected

(g)

2017

Rejected

(f)

F. {Conti} and A. {Pullini} and L. {Benini} 2014

Rejected

(f)

{Wall}

{Feather}

Outliers detection method using clustering in

U. {Habib} and G. {Zucker} and M.

buildings data

{Blochle} and F. {Judex} and J. {Haase}
J. {Du} and {Meng Joo Er}

Combining KPCA and LSSVM for HVAC fan

L. {Xuemei} and D. {Lixing} and L.

machinery fault recognition

{Jincheng} and X. {Gang}

Comparison between IFDI schemes based

G. {Betta} and C. {Liguori} and A.

on expert systems and neural networks

{Pietrosanto}

Smart Audio Sensing-Based HVAC

H. {Song} and R. {Srinivasan} and T.

Monitoring

{Sookoor} and S. {Jeschke}

Monitoring on a Low-Power Mobile Platform

Incluído

Accepted

based on disaggregation of heating usage

Brain-Inspired Classroom Occupancy

Seleção

2013

D. {Huang} and M. {Thottan} and F.

fault diagnosis of an air-Handling unit

Status /

M. {Yuwono} and S. W. {Su} and Y.

Designing customized energy services

An artificial intelligence approach towards

Ano

(g)

(a), (b)
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IEEE

37

IEEE

IEEE

38

39

Título

Autor

A design model for building occupancy

T. {Ekwevugbe} and N. {Brown} and D.

detection using sensor fusion

{Fan}

Learning-based occupancy behavior
detection for smart buildings

IEEE

40

IEEE

IEEE

41

42

logic PMV optimization

Bearing fault diagnosis using discrete
IEEE

43

Wavelet Transform and Artificial Neural
Network

IEEE

44

K. {Vafai} and H. {Wang} and H. {Chen} 2016

Rejected

(f)

2017

Rejected

(f)

2017

Rejected

(f)

2015

Rejected

(f)

2018

Rejected

(h)

2016

Rejected

(f)

2009

Rejected

(e)

and S. X. -. {Tan}

T. {Petrovic} and K. {Echigo} and H.
{Morikawa}
L. {Ciabattoni} and G. {Cimini} and F.
{Ferracuti} and M. {Grisostomi} and G.
{Ippoliti} and M. {Pirro}

Data Analytic Models for Lighting Energy S. K. {T M} and C. P. {Kurian} and S. {K}
Sensitivity Analysis of Building

[Front cover]

Excluído

H. {Zhao} and Z. {Qi} and S. {Wang} and

K. {Grolinger} and M. A. M. {Capretz}

Indoor thermal comfort control through fuzzy

Incluído

(f)

Sampling for Electrical Anomaly Detection

environment

Seleção
Rejected

N. L. {Tasfi} and W. A. {Higashino} and

electric power consumption in an office

Status /

2012

Deep Neural Networks with Confidence

Determining occupancy from a Wi-Fi router's

Ano

and A. {A}
A. B. {Patil} and J. A. {Gaikwad} and J.
V. {Kulkarni}
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IEEE

45

[Front cover]

Science
Direct

Science
Direct

Science
Direct

Science
Direct

Science
Direct

Science
Direct

46

energy consumption of commercial buildings

unsupervised SVM novelty detection and
Gaussian process models

and Samuel Fernand es

Rodriguez and C. Birk Jones and
Andrea Alberto Mammoli and Manel

48 Learning Novelty Detection in HVAC Chiller

Corazzol and M. Rampazzo and F.

49

diagnosis for chillers using support vector
machines
Smart building creation in large scale HVAC

50

environments through automated fault
detection and diagnosis

51

Application of Machine Learning in the fault
diagnostics of air Handling units

Seleção

Incluído

2018

Rejected

2017

Accepted (a), (b), (c)

2014

Accepted (a), (b), (c)

2014

Accepted (a), (b), (c)

2018

Accepted (a), (b), (c)

2012

Accepted (a), (b), (c)

Martínez-RamÃ³n
A. Beghi and L. Cecchinato and C.

ARX Model-based fault detection and

Status /

Philip Michael Van Every and Mykel

A One-Class SVM Based Tool for Machine

Systems

Ano

Excluído

2016 Duplicated

Gradient boosting machine for modeling the Samir Touzani and Jessica Granderson

Advanced detection of HVAC faults using
47

Autor

Simmini and G.A. Susto
Ke Yan and Wen Shen and Timothy
Mulumba and Afshin Afshari

Maitreyee Dey and Soumya Prakash
Rana and Sand ra Dudley
Massieh Najafi and David M. Auslander
and Peter L. Bartlett and Philip Haves
and Michael D. Sohn

(h)
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52

Título

Autor

Deep-learning-based fault detection and

Kuei-Peng Lee and Bo-Huei Wu and

diagnosis of air-Handling units

Shi-Lin Peng

A practical solution for HVAC prognostics:
53 Failure mode and effects analysis in building
maintenance

54

Robust Model-based fault diagnosis for air
Handling units

Chunsheng Yang and Weiming Shen
and Qiangqiang Chen and Burak Gunay

Ano

Status /
Seleção

Incluído

2019

Accepted (a), (b), (c)

2018

Accepted (a), (b), (c)

2015

Accepted (a), (b), (c)

2018

Accepted (a), (b), (c)

Timothy Mulumba and Afshin Afshari
and Ke Yan and Wen Shen and Leslie
K. Norford

Fault detection and diagnosis for nonlinear
55 systems: A new adaptive Gaussian mixture

Scopus 56

Majid Karami and Liping Wang

modeling approach
Deep-learning-based fault detection and

Lee, K.-P. and Wu, B.-H. and Peng, S.-

diagnosis of air-Handling units

L.

2019 Duplicated

Deep Learning Application in Mechatronics
Scopus 57

Systems' Fault Diagnosis, a Case Study of

Behravan, A. and Abboush, M. and

the Demand -Controlled Ventilation and

Obermaisser, R.

Heating System

2019 Duplicated

Excluído
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Scopus 58

Título

Predictive maintenance system for efficiency
improvement of heating equipment

Autor

Ano

Status /
Seleção

Incluído

Excluído

Santiago, A.R. and Antunes, M. and
Barraca, J.P. and Gomes, D. and

2019 Duplicated

Aguiar, R.L.

H-Ahead Multivariate microclimate
Scopus 59

Forecasting System Based on Deep

Elhariri, E. and Taie, S.A.

2019 Duplicated

Learning
Energy efficiency solutions for buildings:
Scopus 60

Automated fault diagnosis of air Handling
units using generative adversarial networks

Scopus 61

Li, J. and Guo, Y. and Wall, J. and West,

detection and diagnosis for HVAC systems

S.

prognostics for heating ventilation and airconditioning systems

Scopus 63

Jin, N. and Lou, B.

Support vector machine-based fault

Toward Machine Learning-based
Scopus 62

Zhong, C. and Yan, K. and Dai, Y. and

16th International Symposium on Neural
Networks, ISNN 2019

Yang, C. and Shen, W. and Gunay, B.
and Shi, Z.

2019

Accepted (a), (b), (c)

2019

Accepted (a), (b), (c)

2019

Rejected

2019

Rejected

(e)

2019

Rejected

(e)

(a), (b), (c)

(d)

15th International Conference on the
Scopus 64

Economics of Grids, Clouds, Systems, and
Services, GECON 2018
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Scopus 66

Título

Autor

Virtual sensor based on a Deep Learning

Alonso, S.; Morán, A.; Reguera, P.;

approach for estimating efficiency in chillers

Diaz, I. and Dominguez, M.

Applicability of context-aware health
monitoring to hydraulic circuits

Ano

2019

Status /
Seleção
Rejected

Incluído

Excluído

(h)

Gotzinger, M. and Willegger, E. and
TaheriNejad, N. and Jantsch, A. and

2018 Duplicated

Sauter, T. and Glatzl, T. and Liljeberg, P.

Semi-supervised learning techniques for
Scopus 67

automated fault detection and diagnosis of Dey, M. and Rana, S.P. and Dudley, S. 2018 Duplicated
HVAC systems

Scopus 68

Scopus 69

Data Analytic Models for Lighting Energy

Sanjeev Kumar, T.M. and Kurian, C.P.

Sensitivity Analysis of Building

and Shreeya, K. and Amulya, A.

Accuracy and Robustness Against Covariate
Shift of Water Chiller Models
Deep highway networks and tree-based

Scopus 70

Ensemble for predicting short-term building

2018 Duplicated

Acerbi, F. and De Nicolao, G. and
Obiltschnig, J. and Richter, P. and De

2018 Duplicated

Luca, C.
Ahmad, M.W. and Mouraud, A. and

2018

Rejected

(h)

Scopus 71 to predict energy performance in residential Kumar, S. and Pal, S.K. and Singh, R.P. 2018

Rejected

(g), (h)

energy consumption

Rezgui, Y. and Mourshed, M.

Intra ELM variants Ensemble-based model

buildings

180

Base

ID

Scopus 72
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Título

Autor

MATEC Web of Conferences
Efficient control and Fault Detection and
Isolation in Building HVAC systems

Ano

Status /
Seleção

Incluído

Excluído

2018

Rejected

(e)

Naug, A.

2018

Rejected

(e)

Chen, Y. and Wen, J.

2018

Accepted (a), (b), (c)

2018

Rejected

Development and field evaluation of DataScopus 74

driven whole building fault detection and
diagnosis strategy
Power disaggregation of combined HVAC

Scopus 75

loads using supervised Machine Learning
algorithms

Rahman, I. and Kuzlu, M. and Rahman,
S.

(h)

Thermal-sensor-based occupancy detection Zhao, H. and Hua, Q. and Chen, H.-B.
Scopus 76

for smart buildings using machine-learning and Ye, Y. and Wang, H. and Tan, S.X.- 2018 Duplicated
methods

Scopus 77

Activity-aware HVAC power demand
forecasting
Adaptive edge analytics for creating

Scopus 78

memorable customer experience and venue
brand engagement, a scented case for
Smart Cities

D. and Tlelo-Cuautle, E.
Sala-Cardoso, E. and Delgado-Prieto,
M. and Kampouropoulos, K. and

2018

Rejected

Romeral, L.
Ilapakurti, A. and Vuppalapati, J.S. and
Kedari, S. and Kedari, S. and
Vuppalapati, R. and Vuppalapati, C.

2018 Duplicated

(h)
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Autor
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Incluído

Excluído

Fault detection and diagnosis for nonlinear
Scopus 79 systems: A new adaptive Gaussian mixture

Karami, M. and Wang, L.

2018 Duplicated

modeling approach
Pattern recognition for electric energy
Scopus 80

consumption prediction in a laboratory
environment

Scopus 81

Scopus 82

Scopus 83

Scopus 84

Bedi, G. and Venayagamoorthy, G.K.
and Singh, R.

Deep neural networks with confidence

Tasfi, N.L. and Higashino, W.A. and

sampling for electrical anomaly detection

Grolinger, K. and Capretz, M.A.M.

Non-intrusive air leakage detection in

Pathak, N. and Lachut, D. and Roy, N.

residential homes

and Banerjee, N. and Robucci, R.

Machine Learning predictive model for
industry 4.0
Building predictive maintenance framework
for smart environment application systems
A practical solution for HVAC prognostics:

Scopus 85 Failure mode and effects analysis in building
maintenance

2018

Rejected

(h)

2018 Duplicated

2018 Duplicated

Candanedo, I.S. and Nieves, E.H. and
González, S.R. and Martín, M.T.S. and 2018

Accepted (a), (b), (c)

Briones, A.G.
Katona, A. and Panfilov, P.

Yang, C. and Shen, W. and Chen, Q.
and Gunay, B.

2018

Accepted

2018 Duplicated

(a), (b)
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Scopus 86

Título

Autor

Gradient boosting machine for modeling the

Touzani, S. and Granderson, J. and

energy consumption of commercial buildings

Fernand es, S.

Ano

Status /
Seleção

Incluído

Excluído

2018 Duplicated

Smart building creation in large scale HVAC
Scopus 87

environments through automated fault

Dey, M. and Rana, S.P. and Dudley, S. 2018 Duplicated

detection and diagnosis
Scopus 88

Scopus 89

Scopus 90

Scopus 91

Scopus 92

Toward failure mode and effect analysis for

Yang, C. and Chen, Q. and Shen, W.

heating, ventilation, and air-conditioning

and Gunay, B.

Advanced detection of HVAC faults using

Van Every, P.M. and Rodriguez, M. and

unsupervised SVM novelty detection and

Jones, C.B. and Mammoli, A.A. and

Gaussian process models

Martínez-RamÃ³n, M.

LabVIEW based real time Monitoring of

Belhadj, C.A. and Hamanah, W.M. and

HVAC System for Residential Load

Kassas, M.

ISchedule: Campus-scale HVAC scheduling
via mobile Wi-Fi monitoring

2017 Duplicated

2017 Duplicated

2017

Rejected

Trivedi, A. and Gummeson, J. and
Ganesan, D. and Irwin, D. and Shenoy, 2017 Duplicated
P.

Smart Audio Sensing-Based HVAC

Nirjon, S. and Srinivasan, R.S. and

Monitoring

Sookoor, T.

2017 Duplicated

(g)
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Smart Random Neural Network Controller

Scopus 93

for HVAC Using Cloud Computing
Technology

Scopus 94

Scopus 95

Scopus 96

Scopus 97

Ahmadinia, A. and Gibson, D.

means of aggregated power analysis

Prieto, M.D. and Romeral, L.

Demo abstract: Acoustic signal processing

Ko, B.J. andortiz, J. and Salonidis, T.

for anomaly detection in machine room

and Touma, M. and Verma, D. and

environments

Wang, S. and Wang, X. and Wood, D.

Disaggregation of HVAC load profiles for the Sala, E. and Kampouropoulos, K. and
monitoring of individual equipment

Prieto, M.D. and Romeral, L.

Computational intelligence techniques for

Ahmad, M.W. and Mourshed, M. and

HVAC systems: A review

Yuce, B. and Rezgui, Y.

alarm system in heating ventilation and air
conditioning systems

Scopus 99

Javed, A. and Larijani, H. and

Intelligent monitoring of HVAC equipment by Sala, E. and Kampouropoulos, K. and

Intelligent online sensor monitoring and fault
Scopus 98

Autor

Non-intrusive load monitoring: Systems,
metrics and use cases

Guo, Y. and Wall, J. and Li, J. and West,
S.

Batra, N.

Ano

Status /
Seleção

Incluído

Excluído

2017 Duplicated

2016 Duplicated

2016

Rejected

2016 Duplicated

2016

Accepted (a), (b), (c)

2016 Duplicated

2015 Duplicated

(f)
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Scopus 100

Título

Indoor thermal comfort control through fuzzy
logic PMV optimization

Autor

Ano

Status /
Seleção

Incluído

Excluído

Ciabattoni, L. and Cimini, G. and
Ferracuti, F. and Grisostomi, M. and

2015 Duplicated

Ippoliti, G. and Pirro, M.

Unsupervised feature selection using swarm
intelligence and consensus clustering for
Scopus 101

Yuwono, M. and Guo, Y. and Wall, J.

automatic fault detection and diagnosis in and Li, J. and West, S. and Platt, G. and 2015
Heating Ventilation and Air Conditioning

Accepted (a), (b), (c)

Su, S.W.

systems
Scopus 102

Scopus 103

Scopus 104

Energy fault detection in office building

Shioya, M. and Masukawa, Y. and Yairi,

system by Machine Learning methods

T. and Yoshida, K.

Robust Model-based fault diagnosis for air Mulumba, T. and Afshari, A. and Yan, K.
Handling units

and Shen, W. and Norford, L.K.

Outliers detection method using clustering in Habib, U. and Zucker, G. and Blochle,
buildings data

M. and Judex, F. and Haase, J.

2015

Rejected

(h)

2015 Duplicated

2015 Duplicated

Recent developments in city scale
Scopus 105

modelling, monitoring and performance

Clarke, J.

2015

Rejected

information delivery
Scopus 106

Automated diagnostics for AHU-VAV

Regnier, A. and Wen, J. and Schwakoff,

systems using pattern matching

J.

2014 Duplicated

(f)
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ARX Model-based fault detection and

Scopus 107

diagnosis for chillers using support vector
machines
A one-class SVM based tool for Machine

Scopus 108 Learning novelty detection in HVAC chiller

Scopus 109

Scopus 110

Scopus 111

Scopus 112

Scopus 113

Autor

Yan, K. and Shen, W. and Mulumba, T.
and Afshari, A.

Corazzol, C. and Rampazzo, M. and
Simmini, F. and Susto, G.A.

Designing customized energy services

Huang, D. and Thottan, M. and Feather,

based on disaggregation of heating usage

F.

Intelligent outlier detection for HVAC system Guo, Y. and Dehestani, D. and Li, J. and

Fault detection for HVAC systems

Status /
Seleção

Incluído

Excluído

2014 Duplicated

Beghi, A. and Cecchinato, L. and

systems

fault detection

Ano

Wall, J. and West, S. and Su, S.
Li, J. and Guo, Y. and Wall, J. and West,
S.

Comprehensive sensitivity analysis of Heat

Dehestani, D. and Su, S. and Nguyen,

Ventilating and Air Conditioning (HVAC)

H. and Guo, Y. and Wall, J. and

system based on neural network model

Eftekhari, F.

Comprehensive analysis for air supply fan

Dehestani, D. and Madadnia, J. and

faults based on HVAC mathematical model

Koosha, H. and Eftekhari, F.

2014 Duplicated

2013 Duplicated

2012

Rejected

(e)

2012

Rejected

(e)

2012

Rejected

(e)

2012

Rejected

(a), (b), (c)

(d)
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Scopus 114

Título

Application of Machine Learning in the fault
diagnostics of air Handling units

Autor

Ano

Status /
Seleção

Incluído

Excluído

Najafi, M. and Auslander, D.M. and
Bartlett, P.L. and Haves, P. and Sohn,

2012 Duplicated

M.D.

Joint UKF estimator for fault detection and
Scopus 115

isolation in heating ventilation and air

Tudoroiu, N. and Zaheeruddin, M.

2011

Rejected

(f)

2011

Rejected

2011

Accepted (a), (b), (c)

conditioning systems
A dynamic Machine Learning-based
Scopus 116

technique for automated fault detection in
HVAC systems
Automated fault detection and diagnosis of

Scopus 117 HVAC subsystems using statistical Machine
Learning
Scopus 118

Scopus 119

Scopus 120

Combining KPCA and LSSVM for HVAC fan
machinery fault recognition

Wall, J. and Guo, Y. and Li, J. and West,
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APÊNDICE C – CÓDIGO-FONTE DO EXPERIMENTO
# -------------------------------------------------------------------------# scipy
# -------------------------------------------------------------------------import scipy
print('scipy: {}'.format(scipy.__version__))
# -------------------------------------------------------------------------# numpy
# -------------------------------------------------------------------------import numpy
print('numpy: {}'.format(numpy.__version__))
# -------------------------------------------------------------------------# matplotlib
# -------------------------------------------------------------------------import matplotlib
print('matplotlib: {}'.format(matplotlib.__version__))
# -------------------------------------------------------------------------# pandas
# -------------------------------------------------------------------------import pandas
print('pandas: {}'.format(pandas.__version__))
# -------------------------------------------------------------------------# scikit-learn
# -------------------------------------------------------------------------import sklearn
print('sklearn: {}'.format(sklearn.__version__))
# -------------------------------------------------------------------------# statsmodels
# -------------------------------------------------------------------------import statsmodels
print('statsmodels: {}'.format(statsmodels.__version__))
import pandas
as pd
import numpy
as numpy
from pandas
import read_csv
from sklearn.metrics
import mean_squared_error
from math
import sqrt
from matplotlib
import pyplot
from pandas
import DataFrame
from pandas
import Grouper
from pandas
import concat
from pandas
import DataFrame
from pandas
import Series
from statsmodels.tsa.stattools import adfuller
# -------------------------------------------------------------------------# load data
# -------------------------------------------------------------------------series = read_csv('ahu1_temp_int_c.csv',
header=0, index_col=0, parse_dates=True, squeeze=True)
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print(series.describe())
# -------------------------------------------------------------------------# split training / validation dataset
# -------------------------------------------------------------------------split_point = len(series) - 857
dataset, validation = series[0:split_point], series[split_point:]
print('Total Data %d, Dataset %d, Validation %d' % (len(series), len(dataset), len(validation)))
dataset.to_csv('dataset.csv', header=False)
validation.to_csv('validation.csv', header=False)
# -------------------------------------------------------------------------# load data
# -------------------------------------------------------------------------series = read_csv('ahu1_temp_int_c.csv',
header=None, index_col=0, parse_dates=True, squeeze=True)
# -------------------------------------------------------------------------# Drop first line
# -------------------------------------------------------------------------series = series[1:]
print(series[:])
# -------------------------------------------------------------------------# prepare data
# -------------------------------------------------------------------------X = series.values
X = X.astype('float32')
train_size = int(len(X) * 0.66)
train, test = X[0:train_size], X[train_size:]
print("Serie " + str(len(series))+ ", Train " + str(len(train)) + ", Test " + str(len(test)))
# -------------------------------------------------------------------------# evaluate a persistence model
# -------------------------------------------------------------------------# -------------------------------------------------------------------------# walk-forward validation
# -------------------------------------------------------------------------history = [x for x in train]
predictions = list()
for i in range(len(test)):
# -------------------------------------------------------------------------# predict
# -------------------------------------------------------------------------yhat = history[-1]
predictions.append(yhat)
# -------------------------------------------------------------------------# observation
# -------------------------------------------------------------------------obs = test[i]
history.append(obs)
# --------------------------------------------------------------------------
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#print('>Predicted=%.3f, Expected=%3.f' % (yhat, obs))
# -------------------------------------------------------------------------# -------------------------------------------------------------------------# report performance
# -------------------------------------------------------------------------rmse = sqrt(mean_squared_error(test, predictions))
print('RMSE: %.3f' % rmse)
# -------------------------------------------------------------------------# load data
# -------------------------------------------------------------------------from pandas import read_csv
series = read_csv('dataset.csv', header=0, index_col=0, parse_dates=True, squeeze=True)
print(series.describe())
# -------------------------------------------------------------------------# line plots of time series
# -------------------------------------------------------------------------from pandas import read_csv
from matplotlib import pyplot
series = read_csv('dataset.csv', header=None, index_col=0, parse_dates=True, squeeze=True)
series.plot(figsize=(15,10))
pyplot.show()
# -------------------------------------------------------------------------# density plots of time series
# -------------------------------------------------------------------------from pandas import read_csv
from matplotlib import pyplot
series = read_csv('dataset.csv', header=None, index_col=0, parse_dates=True, squeeze=True)
pyplot.figure(1)
pyplot.subplot(211)
series.hist()
pyplot.subplot(212)
series.plot(kind='kde', figsize=(15,10))
pyplot.show()
# -------------------------------------------------------------------------# density plots of time series
# -------------------------------------------------------------------------from pandas import read_csv
from matplotlib import pyplot
series = read_csv('dataset.csv', header=None, index_col=0, parse_dates=True, squeeze=True)
# -------------------------------------------------------------------------# boxplots of time series
# -------------------------------------------------------------------------groups = series.groupby(Grouper(freq='M'))
months = concat([DataFrame(x[1].values) for x in groups], axis=1)
months = DataFrame(months)
months.columns = range(1,12)
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months.boxplot()
pyplot.show()
# -------------------------------------------------------------------------# boxplots of time series
# -------------------------------------------------------------------------from pandas import read_csv
from pandas import DataFrame
from pandas import Grouper
from matplotlib import pyplot
series = read_csv('dataset.csv', header=None, index_col=0, parse_dates=True, squeeze=True)
# -------------------------------------------------------------------------# print(series)
# -------------------------------------------------------------------------groups = series['2017-02':'2017-02'].groupby(Grouper(freq='D'))
days = DataFrame()
for name, group in groups:
days[name.day] = group.values
days.boxplot(figsize=(15,10))
pyplot.show()
# -------------------------------------------------------------------------# statistical test for the stationarity of the time series
# -------------------------------------------------------------------------from pandas import read_csv
from pandas import Series
from statsmodels.tsa.stattools import adfuller
# -------------------------------------------------------------------------# create a differenced time series
# -------------------------------------------------------------------------def difference(dataset):
diff = list()
for i in range(1, len(dataset)):
value = dataset[i] - dataset[i - 1]
diff.append(value)
return Series(diff)
series = read_csv('dataset.csv', header=None, index_col=0, parse_dates=True, squeeze=True)
X = series.values
# -------------------------------------------------------------------------# difference data
# -------------------------------------------------------------------------stationary = difference(X)
stationary.index = series.index[1:]
# -------------------------------------------------------------------------# check if stationary
# -------------------------------------------------------------------------result = adfuller(stationary)
print('ADF Statistic: %f' % result[0])
print('p-value: %f' % result[1])
print('Critical Values:')
for key, value in result[4].items():
print('\t%s: %.3f' % (key, value))
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# -------------------------------------------------------------------------# save
# -------------------------------------------------------------------------stationary.to_csv('stationary.csv', header=False)
# -------------------------------------------------------------------------# create an autocorrelation plot
# -------------------------------------------------------------------------from pandas import read_csv
from matplotlib import pyplot
from pandas.plotting import autocorrelation_plot
series = read_csv('C:\\Data\\hvac_ahu_sensors\\stationary.csv', header=0, index_col=0,
parse_dates=True, squeeze=True)
pyplot.figure(figsize=(11,9))
autocorrelation_plot(series)
pyplot.show()
# -------------------------------------------------------------------------# ACF and PACF plots of time series
# -------------------------------------------------------------------------from pandas import read_csv
from statsmodels.graphics.tsaplots import plot_acf
from statsmodels.graphics.tsaplots import plot_pacf
from matplotlib import pyplot
series = read_csv('stationary.csv', header=None, index_col=0, parse_dates=True, squeeze=True)
pyplot.figure( figsize=(15,10))
pyplot.subplot(211)
plot_acf(series, lags=30, ax=pyplot.gca())
pyplot.show()
pyplot.figure( figsize=(15,10))
pyplot.subplot(212)
plot_pacf(series, lags=30, ax=pyplot.gca())
pyplot.show()
# -------------------------------------------------------------------------# evaluate a persistence forecast model
# -------------------------------------------------------------------------from pandas import read_csv
from pandas import datetime
from pandas import DataFrame
from pandas import concat
from matplotlib import pyplot
from sklearn.metrics import mean_squared_error
from math import sqrt
# -------------------------------------------------------------------------# load data
# -------------------------------------------------------------------------series = read_csv('dataset.csv', header=None, index_col=0, parse_dates=True, squeeze=True)
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# -------------------------------------------------------------------------# create lagged dataset
# -------------------------------------------------------------------------values = DataFrame(series.values)
dataframe = concat([values.shift(1), values], axis=1)
dataframe.columns = ['t', 't+1']
print(dataframe.head(5))
# -------------------------------------------------------------------------# split into train and test sets
# -------------------------------------------------------------------------X = dataframe.values
train_size = int(len(X) * 0.66)
train, test = X[1:train_size], X[train_size:]
train_X, train_y = train[:,0], train[:,1]
test_X, test_y = test[:,0], test[:,1]
# -------------------------------------------------------------------------# persistence model
# -------------------------------------------------------------------------def model_persistence(x):
return x
# -------------------------------------------------------------------------# walk-forward validation
# -------------------------------------------------------------------------predictions = list()
for x in test_X:
yhat = model_persistence(x)
predictions.append(yhat)
rmse = sqrt(mean_squared_error(test_y, predictions))
print('Test RMSE: %.3f' % rmse)
# -------------------------------------------------------------------------# plot predictions and expected results
# -------------------------------------------------------------------------pyplot.plot(train_y)
pyplot.plot([None for i in train_y] + [x for x in test_y])
pyplot.plot([None for i in train_y] + [x for x in predictions])
pyplot.show()
# -------------------------------------------------------------------------# evaluate manually configured ARIMA model
# -------------------------------------------------------------------------from pandas import read_csv
from sklearn.metrics import mean_squared_error
from statsmodels.tsa.arima_model import ARIMA
from math import sqrt
# -------------------------------------------------------------------------# load data
# -------------------------------------------------------------------------series = read_csv('dataset.csv', header=None, index_col=0, parse_dates=True, squeeze=True)
# -------------------------------------------------------------------------# prepare data
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# -------------------------------------------------------------------------X = series.values
X = X.astype('float32')
train_size = int(len(X) * 0.50)
train, test = X[0:train_size], X[train_size:]
# -------------------------------------------------------------------------# walk-forward validation
# -------------------------------------------------------------------------history = [x for x in train]
predictions = list()
for i in range(len(test)):
# -------------------------------------------------------------------------# predict
# -------------------------------------------------------------------------model = ARIMA(history, order=(0,1,2))
# -------------------------------------------------------------------------#model = ARIMA(history, order=(2,0,2))
# -------------------------------------------------------------------------model_fit = model.fit(disp=0)
yhat = model_fit.forecast()[0]
predictions.append(yhat)
# -------------------------------------------------------------------------# observation
# -------------------------------------------------------------------------obs = test[i]
history.append(obs)
# -------------------------------------------------------------------------#print('>Predicted=%.3f, Expected=%3.f' % (yhat, obs))
# -------------------------------------------------------------------------# -------------------------------------------------------------------------# report performance
# -------------------------------------------------------------------------rmse = sqrt(mean_squared_error(test, predictions))
print('ARIMA: (0,1,2), RMSE: %.3f' % rmse)
# -------------------------------------------------------------------------# grid search ARIMA parameters for time series
# -------------------------------------------------------------------------import warnings
from pandas import read_csv
from statsmodels.tsa.arima_model import ARIMA
from sklearn.metrics import mean_squared_error
from math import sqrt
# evaluate an ARIMA model for a given order (p,d,q) and return RMSE
def evaluate_arima_model(X, arima_order):
# prepare training dataset
X = X.astype('float32')
train_size = int(len(X) * 0.50)
train, test = X[0:train_size], X[train_size:]
history = [x for x in train]
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# make predictions
predictions = list()
for t in range(len(test)):
model = ARIMA(history, order=arima_order)
model_fit = model.fit(disp=0)
yhat = model_fit.forecast()[0]
predictions.append(yhat)
history.append(test[t])
# calculate out of sample error
rmse = sqrt(mean_squared_error(test, predictions))
return rmse
# evaluate combinations of p, d and q values for an ARIMA model
def evaluate_models(dataset, p_values, d_values, q_values):
dataset = dataset.astype('float32')
best_score, best_cfg = float("inf"), None
for p in p_values:
for d in d_values:
for q in q_values:
order = (p,d,q)
try:
rmse = evaluate_arima_model(dataset, order)
if rmse < best_score:
best_score, best_cfg = rmse, order
print('ARIMA%s RMSE=%.3f' % (order,rmse))
except:
continue
print('Best ARIMA%s RMSE=%.3f' % (best_cfg, best_score))
# load dataset
series = read_csv('dataset.csv', header=None, index_col=0, parse_dates=True, squeeze=True)
# evaluate parameters
p_values = range(0, 2)
d_values = range(0, 2)
q_values = range(0, 2)
warnings.filterwarnings("ignore")
evaluate_models(series.values, p_values, d_values, q_values)
# -------------------------------------------------------------------------# Resultado grafico grid search ARIMA parameters for time series
# -------------------------------------------------------------------------import warnings
from pandas import read_csv
from statsmodels.tsa.arima_model import ARIMA
from sklearn.metrics import mean_squared_error
from math import sqrt
from matplotlib import pyplot
# -------------------------------------------------------------------------# load dataset
# -------------------------------------------------------------------------series = read_csv('resultados_arima_rmse.csv')

203
print(type(series))
series.plot(figsize=(15,5))
pyplot.show()

# -------------------------------------------------------------------------# plot residual errors for ARIMA model
# -------------------------------------------------------------------------from pandas import read_csv
from pandas import DataFrame
from statsmodels.tsa.arima_model import ARIMA
from matplotlib import pyplot
# -------------------------------------------------------------------------# load data
# -------------------------------------------------------------------------series = read_csv('dataset.csv', header=None, index_col=0, parse_dates=True, squeeze=True)
# -------------------------------------------------------------------------# prepare data
# -------------------------------------------------------------------------X = series.values
X = X.astype('float32')
train_size = int(len(X) * 0.50)
train, test = X[0:train_size], X[train_size:]
# -------------------------------------------------------------------------# walk-forward validation
# -------------------------------------------------------------------------history = [x for x in train]
predictions = list()
for i in range(len(test)):
# -------------------------------------------------------------------------# predict
# -------------------------------------------------------------------------model = ARIMA(history, order=(0,1,2))
model_fit = model.fit(disp=0)
yhat = model_fit.forecast()[0]
predictions.append(yhat)
# -------------------------------------------------------------------------# observation
# -------------------------------------------------------------------------obs = test[i]
history.append(obs)
# -------------------------------------------------------------------------# errors
# -------------------------------------------------------------------------residuals = [test[i]-predictions[i] for i in range(len(test))]
residuals = DataFrame(residuals)
pyplot.figure()
pyplot.subplot(211)
residuals.hist(ax=pyplot.gca())
pyplot.subplot(212)
residuals.plot(kind='kde', ax=pyplot.gca())
pyplot.show()
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# -------------------------------------------------------------------------# plots of box-cox transformed dataset
# -------------------------------------------------------------------------from pandas import read_csv
from scipy.stats import boxcox
from matplotlib import pyplot
from statsmodels.graphics.gofplots import qqplot
series = read_csv('dataset.csv', header=None, index_col=0, parse_dates=True, squeeze=True)
X = series.values
# -------------------------------------------------------------------------#transformed, lam = boxcox(X)
# -------------------------------------------------------------------------print('Lambda: %f' % lam)
pyplot.figure(1)
# -------------------------------------------------------------------------# line plot
# -------------------------------------------------------------------------pyplot.subplot(311)
pyplot.plot(series) #transformed
# -------------------------------------------------------------------------# histogram
# -------------------------------------------------------------------------pyplot.subplot(312)
pyplot.hist(series) #transformed
# -------------------------------------------------------------------------# q-q plot
# -------------------------------------------------------------------------pyplot.subplot(313)
qqplot(series, line='r', ax=pyplot.gca()) #transformed
pyplot.show()

# -------------------------------------------------------------------------# scipy
# -------------------------------------------------------------------------import scipy
print('scipy: {}'.format(scipy.__version__))
# -------------------------------------------------------------------------# numpy
# -------------------------------------------------------------------------import numpy
print('numpy: {}'.format(numpy.__version__))
# -------------------------------------------------------------------------# matplotlib
# -------------------------------------------------------------------------import matplotlib
print('matplotlib: {}'.format(matplotlib.__version__))
# -------------------------------------------------------------------------# pandas
# -------------------------------------------------------------------------import pandas
print('pandas: {}'.format(pandas.__version__))
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# -------------------------------------------------------------------------# scikit-learn
# -------------------------------------------------------------------------import sklearn
print('sklearn: {}'.format(sklearn.__version__))
# -------------------------------------------------------------------------# statsmodels
# -------------------------------------------------------------------------import statsmodels
print('statsmodels: {}'.format(statsmodels.__version__))
# -------------------------------------------------------------------------# libraries
# -------------------------------------------------------------------------import numpy
as np
import pandas
as pd
import matplotlib.pyplot as plt
from pandas
import read_csv
from sklearn
import datasets
from sklearn.metrics
import mean_squared_error
from math
import sqrt
from sklearn.model_selection import train_test_split
from sklearn.linear_model
from sklearn.ensemble
from sklearn.ensemble
from sklearn.ensemble
from sklearn.ensemble

import LinearRegression
import RandomForestRegressor
import GradientBoostingRegressor
import VotingRegressor
import StackingRegressor

# -------------------------------------------------------------------------# load data
# -------------------------------------------------------------------------series = read_csv('c://data//hvac_ahu_sensors//ahu1_temp_int_c.csv',
header=0, index_col=0, parse_dates=True, squeeze=True)
print(series.head())
print(series.describe())
# -------------------------------------------------------------------------# split into a training and validation dataset
# -------------------------------------------------------------------------# -------------------------------------------------------------------------# MARCO - JAN
# -------------------------------------------------------------------------dataset = series [673:]
# -------------------------------------------------------------------------#FEVEREIRO
# -------------------------------------------------------------------------validation = series[0:672]
print('Total Data %d, Dataset %d, Validation %d' % (len(series), len(dataset), len(validation)))
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dataset.to_csv('c://data//hvac_ahu_sensors//dataset.csv', header=False)
validation.to_csv('c://data//hvac_ahu_sensors//validation.csv', header=False)
# -------------------------------------------------------------------------# load data
# -------------------------------------------------------------------------from pandas import read_csv
series = read_csv('c://data//hvac_ahu_sensors/dataset.csv', header=0, index_col=0,
parse_dates=True, squeeze=True)
# -------------------------------------------------------------------------# Slid Window and Rolling
# -------------------------------------------------------------------------temps = pd.DataFrame(series.values)
dataframe = pd.concat([temps.shift(7),
temps.shift(6),
temps.shift(5),
temps.shift(4),
temps.shift(3),
temps.shift(2),
temps.shift(1), temps, temps.shift(-1), temps.shift(-2), temps.shift(-3)], axis=1)
dataframe.columns = ['t-7', 't-6', 't-5', 't-4', 't-3', 't-2', 't-1', 't', 't+1', 't+2', 't+3']
dataframe.head()
# -------------------------------------------------------------------------# check if exists NaN values
# -------------------------------------------------------------------------dataframe.isnull()
dataframe.isnull().sum()
# -------------------------------------------------------------------------# remove NaN values and reset the index
# -------------------------------------------------------------------------dataframe.dropna(inplace=True)
dataframe = dataframe.reset_index(drop=True)
# -------------------------------------------------------------------------# check if exists NaN values
# -------------------------------------------------------------------------dataframe.isnull().sum()
dataframe.iloc[:, 0:8]
dataframe.iloc[:, 8:9]
# -------------------------------------------------------------------------# define X and y
# -------------------------------------------------------------------------# -------------------------------------------------------------------------# from t-7 to t
# -------------------------------------------------------------------------X = np.array(dataframe.iloc[:, 0:8])
# -------------------------------------------------------------------------# from t+3 to t+3
# --------------------------------------------------------------------------
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y = np.ravel(dataframe.iloc[:, 8:9])
# -------------------------------------------------------------------------# Split data and Test classifiers
# -------------------------------------------------------------------------X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(X, y, test_size=0.33, random_state=42)
print(len(X), len(y), len(X_train), len(X_test), len(y_train), len(y_test))
# -------------------------------------------------------------------------# Parameters for Training classifiers
# -------------------------------------------------------------------------reg1 = LinearRegression()
reg2 = RandomForestRegressor(random_state=1, n_estimators=10)
reg3 = GradientBoostingRegressor(random_state=1, n_estimators=10)
# -------------------------------------------------------------------------#ereg = VotingRegressor([('gb', reg1), ('rf', reg2), ('lr', reg3)])
# -------------------------------------------------------------------------ereg = StackingRegressor([('gb', reg1), ('rf', reg2), ('lr', reg3)])
# -------------------------------------------------------------------------#eregs = VotingRegressor([('gb', reg1), ('rf', reg2), ('lr', reg3)])
# -------------------------------------------------------------------------# -------------------------------------------------------------------------# Fit for Training classifiers
# -------------------------------------------------------------------------reg1.fit(X_train, y_train)
reg2.fit(X_train, y_train)
reg3.fit(X_train, y_train)
ereg.fit(X_train, y_train)
plt.figure()
plt.plot(reg1.predict(X_train), 'gd', label='GradientBoostingRegressor')
plt.plot(reg2.predict(X_train), 'b^', label='RandomForestRegressor')
plt.plot(reg3.predict(X_train), 'ys', label='LinearRegression')
plt.plot(ereg.predict(X_train), 'r-', label='VotingRegressor')
# -------------------------------------------------------------------------#plt.plot(ereg.predict(X_train), 'r*', label='VotingRegressor')
# -------------------------------------------------------------------------plt.tick_params(axis='x', which='both', bottom=True, top=True, labelbottom=True)
plt.ylabel('predicted')
plt.xlabel('training samples')
plt.legend(loc="best")
plt.title('Comparison of individual predictions with averaged')
plt.show()
rmse1 = sqrt(mean_squared_error(y_train, reg1.predict(X_train)))
rmse2 = sqrt(mean_squared_error(y_train, reg2.predict(X_train)))
rmse3 = sqrt(mean_squared_error(y_train, reg3.predict(X_train)))
rmsee = sqrt(mean_squared_error(y_train, ereg.predict(X_train)))
print('Test RMSE Reg LinearRegression: %.3f' % rmse1)
print('Test RMSE Reg RandomForestRegressor: %.3f' % rmse2)
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print('Test RMSE Reg GradientBoostingRegressor: %.3f' % rmse3)
print('Test RMSE Reg EnsembleStacking: %.3f' % rmsee)
import matplotlib.pyplot as plt
%matplotlib inline
data = {“Predição Naïve": 3.055, 'ARIMA (0,1,2)': 2.335, 'ARIMA (2,0,2)': 2.274}
names = list(data.keys())
values = list(data.values())
plt.figure(figsize=(8,5))
plt.bar(names, values)
plt.title('Resultados Predição Ingênua e ARIMA')
plt.xlabel('Modelos')
plt.ylabel('RMSE')
plt.show()
import matplotlib.pyplot as plt
%matplotlib inline
data = { 'GB': 2.721, 'LR': 2.264, 'ES': 1.145, 'RF': 0.884}
names = list(data.keys())
values = list(data.values())
plt.figure(figsize=(10,5))
plt.bar(names, values)
plt.title('Resultados Modelos de Aprendizado de Máquina')
plt.xlabel('Modelos')
plt.ylabel('RMSE')
plt.show()
import matplotlib.pyplot as plt
%matplotlib inline
data = {"Predição Naïve": 3.055, 'GB': 2.721, 'ARIMA (0,1,2)': 2.335, 'ARIMA (2,0,2)': 2.274,
'LR': 2.264, 'ES': 1.145, 'RF': 0.884}
names = list(data.keys())
values = list(data.values())
plt.figure(figsize=(10,5))
plt.bar(names, values)
plt.title('Todos resultados')
plt.xlabel('Predições')
plt.ylabel('RMSE')
plt.show()
plt.figure(figsize=(10,5))
plt.plot(names, values)
plt.title('Resultados do Modelos')
plt.xlabel('Modelos')
plt.ylabel('RMSE')
plt.show()
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import matplotlib.pyplot as plt
%matplotlib inline
data = { 'GB': 2.721, 'LR': 2.264, 'ES': 1.145, 'RF': 0.884}
names = list(data.keys())
values = list(data.values())
# -------------------------------------------------------------------------# load data
# -------------------------------------------------------------------------series = read_csv('c://data//hvac_ahu_sensors//ahu1_temp_int_c_feb_01.csv',
header=0, index_col=0, parse_dates=True, squeeze=True)
print(series)
dataset = series[:]
print(dataset)
# -------------------------------------------------------------------------# load data
# -------------------------------------------------------------------------from pandas import read_csv
# -------------------------------------------------------------------------#series = read_csv('c://data//hvac_ahu_sensors/dataset.csv', header=0, index_col=0,
parse_dates=True, squeeze=True)
# -------------------------------------------------------------------------# ------------------------------------------------------------------------# Slid Window and Rolling
# -------------------------------------------------------------------------temps = pd.DataFrame(dataset.values)
dataframe = pd.concat([temps.shift(7),
temps.shift(6),
temps.shift(5),
temps.shift(4),
temps.shift(3),
temps.shift(2),
temps.shift(1), temps, temps.shift(-1), temps.shift(-2), temps.shift(-3)], axis=1)
dataframe.columns = ['t-7', 't-6', 't-5', 't-4', 't-3', 't-2', 't-1', 't', 't+1', 't+2', 't+3']
dataframe
# -------------------------------------------------------------------------# check if exists NaN values
# -------------------------------------------------------------------------dataframe.isnull()
dataframe.isnull().sum()
# -------------------------------------------------------------------------# remove NaN values and reset the index
# -------------------------------------------------------------------------dataframe.dropna(inplace=True)
dataframe = dataframe.reset_index(drop=True)
# --------------------------------------------------------------------------
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# check if exists NaN values
# -------------------------------------------------------------------------dataframe.isnull().sum()
dataframe.iloc[:, 0:8]
dataframe.iloc[:, 8:9]
# -------------------------------------------------------------------------# define X and y
# -------------------------------------------------------------------------# -------------------------------------------------------------------------# from t-7 to t
# -------------------------------------------------------------------------X = np.array(dataframe.iloc[:, 0:8])
# -------------------------------------------------------------------------# from t+3 to t+3
# -------------------------------------------------------------------------y = np.ravel(dataframe.iloc[:, 8:9])
# -------------------------------------------------------------------------# Split data and Tesclassifiers
# -------------------------------------------------------------------------X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(X, y, test_size=0.33, random_state=42)

# -------------------------------------------------------------------------# Parameters for Training classifiers
# -------------------------------------------------------------------------reg1 = LinearRegression()
reg2 = RandomForestRegressor(random_state=1, n_estimators=10)
reg3 = GradientBoostingRegressor(random_state=1, n_estimators=10)
# -------------------------------------------------------------------------#ereg = VotingRegressor([('gb', reg1), ('rf', reg2), ('lr', reg3)])
# -------------------------------------------------------------------------ereg = StackingRegressor([('gb', reg1), ('rf', reg2), ('lr', reg3)])
# -------------------------------------------------------------------------#eregs = VotingRegressor([('gb', reg1), ('rf', reg2), ('lr', reg3)])
# -------------------------------------------------------------------------# -------------------------------------------------------------------------# Fit for Training classifiers
# -------------------------------------------------------------------------reg1.fit(X_train, y_train)
reg2.fit(X_train, y_train)
reg3.fit(X_train, y_train)
ereg.fit(X_train, y_train)
plt.figure(figsize=(12,8))
plt.plot(reg3.predict(X_train), 'ys', label='LinearRegression')
plt.plot(reg2.predict(X_train), 'b^', label='RandomForestRegressor')
plt.plot(reg1.predict(X_train), 'gd', label='GradientBoostingRegressor')
plt.plot(ereg.predict(X_train), 'r-', label='EnsembleStacking')
# -------------------------------------------------------------------------#plt.plot(ereg.predict(X_train), 'r*', label='VotingRegressor')
# --------------------------------------------------------------------------
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plt.tick_params(axis='x', which='both', bottom=True, top=True, labelbottom=True)
plt.ylabel('Predição de Temperaturas')
plt.xlabel('Horas ')
plt.legend(loc="best")
plt.title('Comparação individual de predições do modelos')
plt.show()
rmse1 = sqrt(mean_squared_error(y_train, reg1.predict(X_train)))
rmse2 = sqrt(mean_squared_error(y_train, reg2.predict(X_train)))
rmse3 = sqrt(mean_squared_error(y_train, reg3.predict(X_train)))
rmsee = sqrt(mean_squared_error(y_train, ereg.predict(X_train)))
print('Test RMSE Reg LinearRegression: %.3f' % rmse1)
print('Test RMSE Reg RandomForestRegressor: %.3f' % rmse2)
print('Test RMSE Reg GradientBoostingRegressor: %.3f' % rmse3)
print('Test RMSE Reg EnsembleStacking: %.3f' % rmsee)

