
Resumo 

O diagnóstico de falhas em equipamentos tem sido abordado através de métodos probabilísticos, 

árvores de falhas e sistemas periciais. Qualquer destas soluções exige um certo tipo de 

conhecimento prévio, mais ou menos difícil de obter, proveniente de informação histórica, dados do 

fabricante, manuais de serviço, ou experiência acumulada pelos técnicos. Como o título desta 

dissertação sugere, interessa sobretudo este último tipo de conhecimento. Porém, a sua extracção 

com vista à implementação de sistemas periciais baseados em regras constitui uma fase demorada 

na implementação destes sistemas, um verdadeiro gargalo em todo o processo.  

Os sistemas periciais baseados no paradigma CBR (Case-Based Reasoning) permitem em grande 

parte fazer face a estes problemas, quer de forma directa, quer de forma indirecta. De facto, ao 

basearem o seu conhecimento em ocorrências, dados históricos são implicitamente acumulados, a 

fase de extracção de conhecimento é evitada e a manutenção do sistema é simplificada. Mas para 

além destes aspectos, ao basearem-se em relatos dos próprios técnicos de manutenção o 

conhecimento acumulado tende a adaptar-se, automaticamente, à realidade com que esses técnicos 

lidam no seu dia a dia. E estes são, essencialmente, os objectivos pretendidos.  

Esta dissertação descreve um modelo teórico para diagnóstico de falhas baseado no paradigma CBR. 

Este modelo foi validado pelo SADEX - Um Sistema Pericial de Diagnóstico da Falhas - que foi 

testado no campo da manutenção de equipamento hospitalar.  

Neste modelo os equipamentos são classificados em Grupos Homogéneos (GHEs) e os seus 

componentes em classes designadas por Módulos Funcionalmente Autónomos (MFAs). Estes 

princípios têm consequências importantes na aplicabilidade de um dado diagnóstico a um conjunto de 

equipamentos diferentes.  

Cada falha é descrita por um conjunto de factos. Vulgarmente a sua tradução faz uso de termos 

linguísticos, graduações de sensações e valores aproximados, pelo que a incerteza se toma uma nota 

dominante. O recurso a Conjuntos Difusos e à Teoria da Possibilidade permitiu obter uma forma geral 

de tradução de observações e derivar um modelo destinado à representação de atributos numa 

perspectiva humana. Deste modo o relato de cada ocorrência disponibiliza informação numa forma 

adequada ao ajuste da granularidade das representações às necessidades reais das equipas 

técnicas.  

O processo de diagnóstico usa o conhecimento acumulado de várias formas, tais como:  

- A selecção de casos relevantes e determinação dos vizinhos mais próximos por semelhança global 

entre casos;  

- A classificação de casos com vista à actualização da biblioteca de casos;  

- O cálculo de factores de relevância numa base simultaneamente teórica e heurística, a partir da 

dispersão de observações tipo por diagnósticos diferentes e respectivas frequências de ocorrência.  



Dada a perspectiva em que o estudo foi realizado, uma avaliação média do grau de dificuldade de 

realização de cada observação também é efectuada. Esta avaliação baseia-se na opinião dos 

técnicos de manutenção e o custo de informação assim obtido é posteriormente conjugado com os 

factores de relevância acima referidos.  

Em certas circunstâncias a solução de um novo caso pode socorrer-se da informação taxonómica 

relativa aos Módulos Funcionalmente Autónomos. Este método permite a eventual solução de casos 

relativos a equipamentos sem qualquer ocorrência registada.  

O protótipo SADEX foi implementado em Visual-Basic e SQL-Server, ferramentas comuns e de baixo 

custo. O acesso pode ser efectuado em rede local ou via Internet. Isto é particularmente interessante 

no domínio do equipamento hospitalar, uma vez que ocorrências registadas em qualquer local podem 

ser utilizadas para solucionar casos ocorridos noutro eventualmente muito distante, dada a 

semelhança existente entre todos os equipamentos do domínio.  

Para além das tarefas de diagnóstico em si, o SADEX proporciona um meio de formação e 

aprendizagem ao permitir a simulação de ocorrências ou a simples consulta de casos passados. 

Numa época em que formação profissional é palavra-chave, esta é também uma importante 

característica de um sistema pericial para diagnóstico de falhas, baseado em casos.  

Abstract 

The problem of equipment fault diagnosis has been addressed by probabilistic methods, fault trees 

and expert systems. All these solutions require some previous knowledge, more or less difficult to 

obtain, derived from historical information, manufacturer data, maintenance manuals or technical staff 

experience. As far as this dissertation is concerned, the last kind of knowledge is the one that really 

matters. However, knowledge extraction for rule based expert systems implementation is widely 

known as a slow and difficult task, a true bottleneck of the whole process.  

Case-Based Reasoning paradigm (CBR) allows to overcome a significant part of these problems, in a 

direct or indirect way. In fact, as CBR knowledge is based on occurrence reports, historical data 

become implicitly available, knowledge extraction is avoided and the expert system maintenance is 

simplified. Besides this, as this kind of knowledge is based on technical staff experiences, the stored 

knowledge tends to adapt itself to the personnel day-to-day reality. And these are, essentially, the 

desired goals.  

This dissertation describes a theoretical model for equipment fault diagnosis based on the CBR 

paradigm. This model has been validated by SADEX - A Fault Diagnosis Expert System - which has 

been tested in the health equipment maintenance field.  

In this model, equipment is classified into Homogeneous Equipment Groups (HEGs) composed of 

Functionally Autonomous Modules (FAMs). These principles have some important consequences for 

the extension of a given diagnosis to a set of somewhat different cases.  



In this model, each fault is described by a set of facts. Usually their translation makes use of linguistic 

terms, approximated values and sensation degrees, so that uncertainty becomes a dominant note. 

Under these circumstances, Fuzzy Sets and Possibility Theory allow the definition of a general form of 

observation translation and the derivation of a model tailored to represent equipment attributes in a 

human-like perspective. The information contained in each occurrence description becomes therefore 

organised in such a way that the adaptation of case representations to the technical staff granularity 

requirements becomes a straightforward task.  

The diagnosis process makes use of the stored knowledge in various ways. Some examples follow:  

- Relevant case selection and determination of the most similar past case by means of a global 

similarity evaluation function;  

- Occurrence classification viewing case library update purposes;  

- Relevance factors evaluation in a simultaneously theoretical and heuristic basis that makes use of 

observation distribution by distinct diagnosis and occurrence frequencies.  

According to the perspective in which this work has been developed, an evaluation of the difficulty 

level of each kind of observation is also taken into account. This evaluation is based on the personnel 

opinion and the obtained information cost is then combined with the relevance factors above referred.  

Case adaptation may be carried out, if needed. If such is the case, taxonomic similarity between FAMs 

is evaluated and then combined with attribute similarity, thus allowing to solve cases about equipment 

for which there is no similar known occurrence.  

The SADEX prototype has been developed with common and low cost software tools, namely Visual-

Basic and SQL-Server. The system can be accessed locally or via Internet. This is particularly useful 

in the health equipment field as cases arising from a given physical location immediately become a 

basis for the solution of occurrences observed at other eventually distant places, as health equipment 

is similar everywhere.  

Besides diagnosis tasks, SADEX also provides a means for personnel training and learning, as it 

allows case simulation and past case query. At a time when professional training is in the order of the 

day, this is also another important characteristic of a fault diagnosis expert system based on the CBR 

paradigm.  


