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Relatório Descritivo da Patente de Invenção para 11SISTEMA E 

MÉTODO PARA EXIBIR DADOS DE INSPEÇÃO COLETADOS A PARTIR 

DE UMA FORNALHA ... 

Camoo da Invenção 

A presente invenção refere-se, em geral, a sistemas de inspeção 

de tubo de fornalha e mais particularmente, com um sistema e método para 

exibir dados da inspeção em um formato . bidimensionál e/ou tridimensional 

para permitir a detecção visual de áreas de problema dentro da fornalha. 

Descricão da Técnica Relacionada 

1 O Como representado nas Figuras 1A até 1 C, uma fornalha geral-

mente é compreendida de várias . centenas até vários milhares de pés de 

tubulação em serpentina que é caracterizada por segmentos de tubo retos 

(cada um dos quais é identificado pelo número de referência 1 O) interconec

tados por curvaturas anguladas (cada uma das quais é identificada pelo nú-

15 mero de referência 20). As curvaturas permitem o empilhamento apertado 

dos segmentos de tubo para eficiência e transferência máximas de calor. 

Apesar de não apresentado nas Figuras 1A até 1C, as seções de compri

mento médio de tubulação também podem ser utilizadas para interconectar 

a tubulação da fornalha localizada em regiões diferentes da fornalha. Estas 

20 seções de tubulação não são parte da geometria da fornalha, mas são em

pregadas de modo que uma ferramenta de inspeção (descrita abaixo) possa 

ser operada em uma passagem, se possível, e assim de forma significativa 

reduzir o período de inatividade da fábrica. 

Se o pessoal de manutenção da fábrica precisar reparar ou 

25 substituir uma seção gasta da fornalha, é muito importante precisamente 

identificar qual segmento de tubo contém a seção gasta e onde o segmento 

de tubo identificado está localizado dentro da fornalha. Em adição, é impor

tante obter informação com respeito aos pontos de tensão da fornalha de 

modo que o pessoal de manutenção da fábrica possa ajustar a fornalha para 

30 reduzir ou eliminar os pontos de tensão e desse modo prolongar a vida útil 

da fornalha e reduzir o custo e futuros períodos inativos da fábrica. 

A este respeito, têm sido desenvolvidos sistemas de inspeção de 
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tubo de fornalha nos quais uma ferramenta de inspeção (identificada pelo 

número de referência 30) é circulada a partir de um lançador (apresentado 

na Figura 1A} através da fornalha (apresentada na Figura 18) e até um re

ceptor (apresentado na Figura 1 C). Tipicamente, a ferramenta de inspeção 

5 coleta dados de inspeção em intervalos de tempo predeterminados à medida 

que ela progride através da fornalha (apesar dos dados de inspeção pode

rem alternativamente ser coletados através de um sistema de coleta basea

do em posição). Os dados· de inspeção incluem leituras de raios internos da 

fornalha, leituras da espessura da parede da fornalha e similares. Os dados 

1 o de inspeção coletados são então extraídos a partir da ferramenta de inspe

ção, por meio do que as várias leituras são convertidas para unidades de 

engenharia graduadas. Finalmente, os dados de inspeção convertidos po

dem ser examinados por um engenheiro de modo a identificar redução, in

chação e outras imperfeições dentro da fornalha. 

15 Um problema com os sistemas de inspeção de tubo da técnica 

anterior é que é difícil correlacionar os dados de inspeção coletados a partir 

da fornalha com a geometria física da fornalha. Isto é devido ao fato de que 

a ferramenta de inspeção não progride através da fornalha em uma taxa 

constante. Ao invés disso, a ferramenta de inspeção freqüentemente irá re-

20 cuar e avançar através da fornalha e/ou pode tornar-se momentaneamente 

presa em um ponto na estrutura. Além disso, a ferramenta de inspeção pode 

demorar mais para percorrer uma curvatura na fornalha. Em adição, a forna

lha pode alterar em tamanho ou diâmetro de escala e assim retardar ou 

promover a passagem da ferramenta de inspeção. Por exemplo, a fornalha 

25 · · poderia alterar de uma escala 40 para uma escala 80 (ou vice-versa) e as

sim alterar a taxa de passagem da ferramenta de inspeção, ou, a fornalha 

poderia se alterar de um diâmetro interior de 10,16 centímetros (4 polega

das) para um diâmetro interior de 15,36 centímetros (6 polegadas) (ou vice

versa) e assim alterar a taxa de passagem da ferramenta de inspeção. To-

30 das estas condições geram um problema de correlação (isto é, mapeamento 

ou escalonamento) entre os dados de inspeção coletados e a localização 

precisa da ferramenta inspeção com respeito à geometria física da fornalha. 
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Como resultado, um engenheiro pode não estar apto a identificar as locali

zações precisas das seções gastas e/ou pontos de tensão da fornalha. 

Outro problema com os sistemas de inspeção de tubo de forna

lha da técnica anterior é que os dados de inspeção não são exibidos de uma 

5 maneira que prontamente "anuncia" as áreas de problema dentro da forna

lha. Convencionalmente, os dados de inspeção têm sido apresentados em 

um formato tabular unidimensional, o qual é deficiente pelo fato de que um 

engenheiro deve ler com atenção cada linha de dados para determinar se 

um problema potencial surgiu. Pode ser apreciado que este método para 

10 examinar os dados de inspeção é demorado, ineficiente e não permite pron

tamente uma comparação entre uma seção de tubulação e outra. Como tal,· 

o engenheiro não está apto a prontamente detectar seções ga~tas da. forna

lha e não pode determinar se pontos de tensão estão ocorrendo durante a 

operação da fornalha, os quais são comuns para uma região da fornalha. 

15 Recentemente, têm sido desenvolvidas ferramentas de visuali-

zação de dados que permitem que uma parte dos dados de inspeção seja 

graficamente exibida em um formato bidimensional, onde cada pedaço com

preende dados de inspeção coletados a partir de uma pequena seção axial 

(por exemplo, menos do que 0,305 metros (um pé)) da fornalha. Enquanto 

20 esta representação gráfica dos dados de inspeção é um aperfeiçoamento 

em relação ao formato tabular unidimensional descrito acima, o engenheiro 

· somente pode ver uma parte dos dados de inspeção por vez. Isto .é um pro

blema significativo quando se tentando ·identificar tendências gerais rios da

. dos de inspeção e então aplicar os mesmos junto à operação· no mundo. real 

25 da fábrica. 

Breve Sumário da Invenção 

A presente invenção refere-se a um sistema e método para exi

bir dados de inspeção coletados a partir de uma fornalha que compreende 

uma pluralidade de segmentos de tubo conectados por uma pluralidade de 

30 curvaturas. O sistema inclui um dispositivo de armazenamento para armaze

nar dados de inspeção coletados por uma ferramenta de inspeção circulada 

através da fornalha. De preferência, os dados de inspeção compreendem 
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uma pluralidade de leituras de raios interiores e /ou de espessuras de pare

de coletadas por uma série de transdutores ultra-sônicos ou por um único 

transdutor com um espelho rotativo. O dispositivo de armazenamento pode 

também armazenar dados de sensor coletados por um ou mais sensores 

5 auxiliares, tal como um codificador axial, um acelerômetro, um codificador de 

rolamento, um giroscópio e/ou um sistema de navegação inercial. 

O sistema também inclui um computador que pode ser progra

mado para gerar uma pluralídade de marcadores de dados em relação aos 

dados de inspeção, onde cada um dos marcadores de dados identifica uma 

1 O localização de um aspecto físico da fornalha (tal como uma curvatura, uma 

superfície externa elevada, uma tubulação que passa por cima, um poço 

térmico, uma solda, um flange, uma alteração de escala e/ou uma alteração 

de diâmetro). Em algumas aplicações, os marcadores de dados são gerados 

baseado na entrada a partir do analista de dados que analisou uma exibição 

15 bidimensional· dos dados de inspeção de modo a identificar as localizações 

destes aspectos físicos. Em outras aplicações, o computador automatica

mente gera os marcadores de dados baseado em uma anáUse dos dados de 

· inspeção e/ou nos dados de sensor coletados a partir da fornalha. 

Por exemplo, as localizações das curvaturas da fornalha podem 

. 20 ser identificadas por se detectar um ou mais "indícios de dados" nos dados 

· de inspeção e/ou nos dados de sensor coletados a partir da fornalha. Exem

plos destes "indícios de dados" incluem um aumento na variação das leituras 

de espessura de parede e/ou .nas leituras de raio interior dentro de um intér

valo·de tempo·particular, uma diminuição no número de leituras de·espessu-

25 ra de parede e /ou de leituras de raio interior dentro de um intervalo de tem

po particular, e/ou uma alteração na centralização da ferramenta de inspe

ção (tudo o que é mais provável de ocorrer nas curvaturas). Outros "indícios 

de dados" podem ser detectados baseado na distância percorrida pela fer

ramenta de inspeção (a qual pode ser comparada com a geometria conheci-

30 da da fornalha para localizar as curvaturas), a aceleração da ferramenta de 

inspeção (a qual é mais provável de ocorrer nas curvaturas) eiou o rolamen

to da ferramenta de inspeção (o qual é mais provável de ocorrer em uma 
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taxa mais rápida nas curvaturas). 

O computador também é programado para separar os dados de 

inspeção nos marcadores de dados de modo a correlacionar os dados de 

inspeção com os segmentos de tubo apropriados da fornalha. De preferên-

5 cia; o computador é adicionalmente programado para gerar uma exibição 

dos dados de inspeção separados, onde a exibição é uma representação 

bidimensional oo tridimensional de um ou mais dos segmentos de tubo da 

fornalha. A exibição pode ser utilizada para visualmente detectar áreas de 

problema dentro da fornalha de modo que os segmentos de tubo apropria-

10 dos possam ser reparados ou substituídos pelo pessoal de manutenção da 

fábrica. 

A presente invenção possui várias vantàgens sobre. a técnica 

anterior. Por exemplo, a invenção proporciona uma metodologia de preces .. 

sarnento e de exibição que permite uma grande quantidade de dados de 

15 inspeção serem correlacionados com a geometria física da fornalha. Em adi

ção, a invenção proporciona um método conveniente para exibir os dados de 

inspeção em uma única página para avaliação rápida de áreas de problema 

dentro da fornalha e para facilitar a observação de tendências dentro dos 

dados de inspeção. Obviamente, outras vantagens da invenção serão apa-

20 rentes para os com conhecimento na técnica. 

Breve Descrição dos Desenhos 

As Figuras 1A até 1C são diagramas esquemáticos de uma fer

ramenta de inspeção passando a partir de um lançador {apresentado· na Fi

gura 1A) ·através de uma fornalha (apresentada na Figura 18) e até um re-
25 ceptor (apresentado nà Figura 1.C); ·. 

A Figura 2 é um diagrama de blocos de um sistema de compu

tador para exibir dados de inspeção de acordo coma presente invenção; 

A Figura 3 é um gráfico de faixas bidimensional gerado pelo sis

tema de computador da Figura 2, o qual apresenta todas as leituras de es-

30 pessura de parede coletadas a partir de uma fornalha de acordo com um 

primeiro Exemplo da presente invenção; 

A Figura 4 é um gráfico de faixa bidimensional gerado pelo sis-
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tema de computador da Figura 2, o qual apresenta todas as leituras de raio 

interior coletadas a partir de uma fornalha de acordo com o primeiro Exem

plo da presente invenção; 

A Figura 5 é um gráfico bidimensional gerado pelo sistema de 

5 computador da Figura 2, o qual apresenta todas as leituras de espessura de 

parede coletadas a partir de uma seção de convecção de uma fornalha de 

acordo com um segundo Exemplo da presente invenção; 

A Figura 6 é úm gráfico bidimensional gerado pelo sistema de 

computador da Figura 2, o qual apresenta todas as leituras de espessura de 

1 O parede coletadas a partir de uma seção de convecção de uma fornalha de 

. acordo com um terceiro Exemplo da presente invenção; . 

A Figura 7 é um gráfico gerado pelo sistema de computador da 

Figura 2, o qual apresenta os marcadores de dados individuais e os marca

dores de dados compostos que podem ser utilizados para identificar as loca-

15 lizações das curvaturas da fornalha de acordo com um quarto Exemplo da 

presente invenção; 

A Figura 8 é um gráfico gerado pelo sistema de computador da 

Figura 2, o qual apresenta os marcadores de dados compostos em relação a 

um limite adaptável que pode ser utilizado para identificar as localizações 

20 das curvaturas da fornalha de acordo com· o quarto Exemplo da presente 

invenção; 

A Figura 9 é um gráfico tridimensional gerado pelo sistema de 

. computador da Figura 2, o qual apresenta vários segmentos de tubo de uma 

fornalha com as curvaturas de conexão removidas· de acordo com o quarto 

25 Exemplo da presente invenção; e 

As Figuras 1 OA e 1 08 são fluxogramas de um método para exi

bir dados de inspeção de acordo com a presente invenção. 

Descrição Detalhada da Invenção 

A presente invenção é direcionada para um sistema de inspeção 

30 de tubo de fornalha para uma fornalha que compreende uma pluralidade de 

segmentos de tubo conectados por uma pluralidade de curvaturas, tal como 

a fornalha apresentada nas Figuras 1 A até 1 C. De acordo com a invenção, 
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uma ferramenta de inspeção é circulada através da fornalha de modo a cole

tar dados de inspeção e/ou dados de sensor à medida que a ferramenta de 

inspeção progride através da fornalha. Como será descrito ern maiores deta

lhes abaixo neste documento, os dados de inspeção e/ou os dados de sen-

5 sor coletados a partir da fornalha podem ser analisados para gerar uma plu

ralidade de marcadores de .dados, cada um dos quais identifica um aspecto 

físico da fornalha. Os dados de inspeção são então separados nos marcado

res de. dados de modo a correlacionar os dados de inspeção com a geome

tria física (por exemplo, os segmentos de ·tubo. apropriados) da fornalha. 

1 O Também será visto que os dados de inspeção são exibidos de uma maneira 

que permite a detecção visual de áreas de problema dentro da fornalha. 

Vários tipos de aspectos físicos podem ser identificado~ para 

ajudar a correlacionar os dados de inspeção com a geometria física da for:

nalha. Exemplos de tais aspectos físicos incluem as curvaturas da fornalha, 

15 superfícies externas elevadas na seção de convecção da fornalha (por eM 

xemplo, aletas ou pinos), tubulação que passa por cima, paredes térmicas 

(por exemplo, Weld_O_Let soldada junto ao tubo com um orifício roscado no 

meio), soldas entre dois segmentos de tubo ou entre um segmento de tubo e 

uma curvatúra, flanges, alterações de escala entre dois segmentos de tubo 

20 e/ou alterações de diâmetro entre dois segmentos de tubo. Enquanto a in

venção será descritas em detalhes abaixo neste documento com respeito à 

identificação das curvaturas da.fornalha, deve ser entendido que vários ou

tros tipos de· aspectos físicos .também podem ser utilizados para. correlacio

nar os dados de inspeção com a geometria física. da fornalha; 

25 A ferramenta de inspeção pode incluir vários dispositivos diferen· 

tes para coletar dados de inspeção e/ou dados de sensor a partir da forna

lha. De preferência, a ferramenta de inspeção coleta os dados em uma taxa 

predeterminada baseada no tempo (apesar de que a ferramenta de inspeção 

alternativamente poderia coletar os dados utilizando um sistema de coleta 

30 baseado em posição no qual os dados são coletados quando a ferramenta 

de inspeção tiver progredido até uma distância predeterminada). Utilizando 

um sistema de coleta baseado no tempo, a densidade dos dados é determi-
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nada pela taxa de coleta de dados e pela velocidade na qual a ferramenta de 

inspeção progride através da fornalha. Em uma aplicação típica, a taxa de 

coleta de dados irá estar na faixa de 30 a 50 Hz por transdutor e a velocida

de da ferramenta de inspeção irá estar na faixa de 0,305 metros até 0,610 

5 metros por segundo (1 até 2 pés por segundo) (apesar da velocidade média 

e a velocidade instantânea poderem variar de forma significativa em vista do 

fato de que a ferramenta de inspeção não progride através da fornalha em 

uma .taxa constante). Obviamente, outras taxas de coleta de dados e veloci

dades da ferramenta também podem ser utilizadas. Exemplos de vários tipos 

10 de dispositivos que podem ser incorporados na ferramenta de inspeção se-

. rão agora descritos. 

Tipicamente, um ou mais transdutores ultra-sônicos são utiliza

dos para coletar dados .de inspeção a partir da fornalha (apesar de um único 

transdutor com um espelho rotativo também poder ser utilizado). De prefe-

15 rência, uma série de. 8, 16, 32, 64 ou 128 transdutores são posicionados ao 

redor da periferia da ferramenta de inspeção, apesar de qualquer número de 

transdutores poder ser utilizado. Cada um dos transdutores é operável para 

medir a distância entre o transdutor e a parede interna da fornalha, por meio 

do que uma pluralidade de "leituras de raio interno" serem seqüencialmente 

20 coletadas pelos transdutores à medida que a ferramenta de inspeção progri

de através da fornalha. Cada um dos transdutores também é operável para· 

medir a espessura da parede da fornalha, por meio do que uma pluralidade 

de "leituras de espessura de. parede" são seqüencialmente coletadas pelos 

transdutores à medida que a ferramenta de inspeção progride através da 

25 fornalha. Estas leituras podem ser utilizadas para detectar anomalias da su

perfície interna, tal como furos, corrosão, deformação e/ou rachadura da for

nalha. Deve ser entendido que a detecção de tais anomalias da superfície 

interna é indicativa de áreas de problema dentro da fornalha. 

Os dados de inspeção coletados pelos transdutores ultra-

30 sônicos também podem ser utilizados para identificar as localizações das 

curvaturas da fornalha e assim, ajudar a correlacionar os dados de inspeção 

com a geometria física da fornalha. Por exemplo, uma diminuição no número 
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de leituras de raio interior e/ou de leituras de espessura de parede dentro de 

um intervalo detempo particular pode proporcionar uma "indicação de da

dos" como a localização de uma curvatura. Perder dados é mais provável 

em uma curvatura devido ao fato de que um ou mais dos transdutores pode 

5 não receber energia suficiente quando o ângulo entre o transdutor e a pare

de interna da fornalha se altera por mais do que alguns graus. Além disso, 

um aumento na variação das leituras de raios interiores e/ou nas leituras de 

espessura de parede dentro de um intervalo de tempo particular pode pro

porcionar outro "indício de dado" como para a localização de uma curvatura. 

1 O Isto é devido ao fato de que as leituras a partir de um transdutor particular 

são mais prováveis de variar das leituras de outro transdutor à medida que a 

ferramenta de inspeção percorre uma curvatura. Em adição, as leitur.as po

dem ser utilizadas para detectar uma alteração na centralização da ferra,. 

· menta de inspeção para proporcionar ainda outro "indício de dado" como 

15 para a localizaçãb de uma curvatura. 

Outro tipo de dispositivo que pode ser utilizado para coletar da

dos de inspeção a partir da fornalha é um profilômetro (medidor de perfil) a 

laser. Um profilômetro a laser é operável para· mapear a parede interna da 

fornalha por projetar um feixe de luz concentrado sobre a superfície e repre-

20 sentar em imagem seu movimento sobre fotosensor sensível à posição. O 

profilômetro a ·laser gira à medida que a ferramenta de inspeção progride 

· através da fornalha, assim criando ·uma varredura helicoidal da parede inter

na da fornalha. O resultado é uma imagem digital de alta resolução da pare

de interna da fornalha que proporciona leituras mais precisas do· raio interno 

25 (bem .como. um número maior de leituras de raio interno· para uma dada área 

de superfície) se comparado com os transd utores ultra-sônicos descritos 

acima. Estas leituras também podem ser utilizadas para detectar uma altera

ção na centralização da ferramenta de inspeção e assim, proporcionar "indí

cios de dados" como as localizações das curvaturas. 

30 Um ou mais sensores auxiliares também podem ser incorpora-

dos na ferramenta de inspeção para o propósito de coletar dados de sensor 

a partir da fornalha. Os dados de sensor também podem proporcionar "indí-
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cios de dados" quanto à localização das curvaturas e assim, ajudar a corre

lacionar os dados da inspeção com a geometria física da fornalha. Os dados 

de sensor de preferência são coletados simultaneamente com os dados de 

inspeção para garantir que todos os dados possam ser correlacionados no 

5 tempo apropriado. 

Um tipo de sensor auxiliar que pode ser utilizado para coletar 

dados de sensor a partir da fornalha é um codificador axial. Um codificador 

axial possui rodas de rolete que entram em contato com a parede interna da 

fornalha e giram à medida que a ferramenta de inspeção progride através da 

1 O fornalha. Cada pulso de saída a partir do codificador axial indica que a fer

ramenta de inspeção se moveu uma distância predeterminada através da 

fornalha (tal como 0,635 centímetros ou 1,27 centímetros (1/4 polegadas ou 

%polegada)). Em um sistema de coleta baseado no tempo, estes pulsos de 

saída são utilizados para incrementar um contador que é lido em cada um 

' 15 dos intervalos de tempo predeterminados, por meio do que as leituras do 

contador são armazenadas na memória da ferramenta de inspeção. Deve 

ser entendido que estas leituras do contador podem ser convertidas para 

leituras de distância e então utilizadas em combinação com a geometria co

nhecida da fornalha para identificar as localizações das curvaturas. De prefe-

20 rência, dois codificadores axiais são empregados para proporcionar redun

dância no caso em que um se torna emperrado à medida que a ferramenta 

de inspeção progride através da fornalha. 

Os com conhecimento na técnica irão entender que um codifica

dor axial pode não proporcionar uma medição precisa da localização da fer-

25 ramenta de inspeção dentro da fornalha. Tipicamente, um codificador axial· 

possui um erro de posição que é 2% até 4% o comprimento da fornalha. Por 

exemplo, uma fornalha com o comprimento de 3.500 metros (10.000 pés) 

tipicamente irá resultar em um erro de posição de 61 metros até 122 metros 

(200 pés até 400 pés). Este erro de posição não será consistente, mas irá 

30 variar baseado nas características friccionais de diferentes seções da forna

lha. Devido a um codificador axial não proporcionar "indícios de dados" pre

cisos, quanto à localização das curvaturas, outros tipos de sensores auxilia-
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res de preferência devem ser utilizados em conjunto com o codificador axial 

para ajudar a identificar as localizações das curvaturas. 

Outro tipo de sensor auxiliar que pode ser utilizado para coletar 

dados de sensor a partir da fornalha é um acelerômetro. Um acelerômetro é 

5 operável para detectar uma aceleração (isto é, alteração na velocidade)·da 

ferramenta de inspeção, o .que é mais provável de ocorrer nas curvaturas. 

Em um sistema de coleta baseado no tempo, a voltagem do acelerômetro é 

lida em cada. um dos intervalos. de tempo predeterminados, por meio do que 

as leituras de voltagem são armazenadas nà memória da ferramenta de ins-

1 O peção. Deve ser entendido que estas .leituras de voltagem podem ser con

vertidas para leituras de aceleração para por meio disso identificar as locali

zações das curvaturas. Obviamente, se a ferramenta de inspeção for· proje

tada para fluir de forma confiável através da fornalha, a aceleração nas cur.:. 

vaturas pode não ser de forma significativa diferente de outras acelerações 

15 que a ferramenta de inspeção pode encontrar. Nestes casos, o acelerômetro 

pode não proporcionar "indícios de dados" precisos quanto à localização das 

curvaturas e como tal, outros tipos de sensores auxiliares de preferência de

vem ser utilizados. 

Deve ser entendido que os dispositivos descritos acima (a saber, 

20 um ou mais transdutores ultra-sônicos, um profilômetro a laser, um codifica

dor axial e um acelerômetro) são meramente exemplos dos tipos de disposi

tivos que podem ser in~orporados na· ferramenta de inspeção. Os· com co

nhecimento na técnica irão apreciar .que vários outros tipos de dispositivos 

poderiam também ser utilizados, tal como um codificador de rolamento, um 

25 ·giroscópio ou um sistema de navegação inercial. Em adição, o número· de 

dispositivos incorporados· na ferramenta de inspeção pode variar de um úni

co dispositivo (por exemplo, um profilômetro a laser) até vários dispositivos 

(por exemplo, uma série de transdutores ultra-sônicos e vários sensores au

xiliares). Assim, qualquer tipo e número de dispositivos pode ser utilizado 

30 para coletar dados de inspeção e/ou dados de sensor a partir da fornalha de 

acordo com a presente invenção. 

Referindo-se agora à Figura 2, uma modalidade ilustrativa de um 
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sistema que pode ser utilizado de acordo com a presente invenção é desig

nado geralmente pelo número de referência 100. O sistema 1 00 compreende 

um computador 102 que é programado para executar vários processos (ca

da um dos quais será descrito em detalhes abaixo neste documento). Para 

5 executar estes· processos. O computador 102 inclui um processador 104 que 

é operável para executar instruções legíveis por computador armazenadas 

em um meio legível por computador. As instruções legíveis por computador 

de preferência são codificadas utilizando a linguagem de programação Ma

tlab, apesar de que outras linguagem~ de programação também poderiam 

1 O ser utilizadas, tal como C, C++, Cn° e Java. O meio legível por computador 

· pode compreender qualquer tipo de memória de computador, tal como dis

cos flexíveis, discos rígidos convencionais, CD-ROMS, flash ROMS, · ROM 

não volátil eRAM. Exemplos de computadores que são adequados para uso 

com a presente invenção incluem computadores pessoais, computadores 

15 servidores e computadores com vários processadores, apesar de que outros 

tipos de computadores também poderiam ser utilizados. 

Referindo-se ainda à Figura 2, o sistema 100 também compre

ende um dispositivo de armazenamento 106, onde o computador 102 é pro

gramado para mànter no dispositivo de armazenamento 106 uma base de 

20 dados 108 que identifica vários tipos de dados relacionais. Nesta modalida

de, os dados relacionais compreendem uma pluralidade de intervalos de 

tempo 11 O e os dados de inspeção correspondentes 112 e os dados de sen

so r 114 que foram transferidos da memória da ferramenta de inspeção du

rante cada um dos intervàlos de tempo (como descrito acima). Os dados 

25 relacionais de preferência são mantidos em uma única tabela dentro da base 

de dados 108, apesar de que outras configurações de base de dados pode

riam ser utilizadas. Deve ser entendido que o computador 102 pode incluir 

qualquer software de base de dado relaciona! que seja adequado para man

ter a base de dados 1 08 no dispositivo de armazenamento 106. 

Na modalidade ilustrativa da Figura 2, os dados de inspeção 112 

compreendem uma pluralidade de leituras de inspeção coletadas a partir da 

fornalha por uma série de oito (8) transdutores ultra-sônicos, a saber, oito (8) 
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leituras de espessura de parede 116a até 116h e oito (8) leituras de raio inte

rior 118a até 118h para cada um dos intervalos de tempo 11 O. Os dados de 

sensor 114 compreendem uma pluralidade de leituras de sensor coletadas a 

partir da fornalha por um par de codificadores axiais e por um acelerômetro, 

5 a saber, duas (2) leituras de posição 120a e 120b e uma (1) leitura de acele~ 

ração 122 para cada um dos intervalos de tempo 11 O. Assim, pode ser visto 

que cada um dos intervalqs de tempo 110 contém um total de dezenove (19) 

diferentes leituras ~oletadas a. partir da fornalha durante este intervalo de 

tempo particular. Obviamente, deve ser entendi~o que vários tipos diferentes 

1 O de dispositivos poderiam ser incorporados na ferramenta de inspeção de 

modo que a largura do conjunto de dados irá variar entre diferentes aplica" 

ções. 

De acordo com uma abordagem para implementar a presente 

invenção, o computador 102 é programado para gerar uma exibição. de to-

15 dos os dados de inspeção 112 coletados a partir da fornalha. Um analista de 

dados pode então analisar a exibição dos dados de inspeção 112 (de prefe" · 

rência em conjunto com os dados de senso r 114) de modo a identificar as 

localizações das curvaturas da fornalha. Então, baseado na informação a 

partir do analista de dados, o computador 102 de preferência é programado 

20 para gerar uma pluralidade de marcadores de dados que identificam as loca-

lizações das curvaturas da fornalha. De preferência, indicadores visuais de 

tais marcadores de dados são apresentados na exibição em relação aot; da

. dos de inspeção 112. O computador 102 também pode ser programado para · 

separar os dados de inspeção 112 nos marcadores de dados de modo a cor-

25 relacionar os dados de inspeção 112 com os segmentos de tubo apropriados 

da fornalha. Finalmente, a analista de dados pode ver a exibição dos dados 

de inspeção 112 para visualmente detectar áreas de problema dentro da 

fornalha de modo que segmentos de tubo apropriados possam ser repara~ 

dos ou substituídos pelo pessoal de manutenção da fábrica. Exemplos desta 

30 abordagem serão descritos com referência ao "Exemplo 111
, "Exemplo 2", e 

"Exemplo 3" abaixo. 

De acordo com outra abordagem para implementar a presente 
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invenção, o computador 102 é programado para analisar os dados de inspe

ção 112 e/ou os dados de sensor 114 e então, baseado nesta análise, auto

maticamente gerar uma pluralidade de marcadores de dados que identificam 

as localizações das curvas da fornalha. O computador 102 também é pro-

5 gramado para separar os dados de inspeção 112 nos marcadores de dados 

de modo a correlacionar os dados de inspeção 112 com os segmentos de 

tubo apropriados da fornalha. O computador 1 02 é adicionalmente progra

mado para gerar uma exibição dos dados de inspeção separados 112, onde 

a exibição é uma representação bidimensional ou tridimensional. de um ou 

1 o mais segmentos de tubo da fornalha. Finalmente, um analista de dados pode 

ver esta exibição para visualmente detectar áreas de ·problema dentro da 

fornalha de modo que os segmentos de tubo apropriados possam ser repa

rados ou substituídos pelo pessoal de manutenção da fábrica. Um exemplo 

desta abordagem será descrito com referência ao "Exemplo 4" abaixo. 

15 Com ambas abordagens, as localizações das curvaturas da for-

nalha podem ser identificadas por se detectar um ou mais "indícios de da

dos" nos dados de inspeção 112 e/ou nos dados de sensor coletados a partir 

da fornalha. Exemplos destes "indícios de dados" incluem Um aumento na 

variação das leituras de espessura de parede 116a até 116h e/ou nas leitu-

20 ras de raio interior 118a até 118h dentro de um intervalo de tempo particular 

110, uma diminuição no número de leituras de espessura de parede 116a 

até 116h e/ou nas leituras de raio interior 118a até 118h dentro de um inter

valo de tempo particular 11 O e/ou uma alteração na centralização da ferra

menta de. inspeção. Todas estas cóndições são prováveis de· ocorrer nas 

25 curvaturas da fornalha. 

Além disso, as leituras de posição 120a e 120b podem ser utili

zadas para determinar a distância percorrida pela ferramenta de inspeção 

durante cada um dos intervalos de tempo 11 O, a qual pode ser comparada 

com a geometria conhecida da fornalha para ajudar a identificar as localiza-

30 ções das curvaturas da fornalha. Em adição, as leituras de aceleração 122 

podem ser utilizadas para determinar a aceleração da ferramenta de inspe

ção durante cada um dos intervalos de tempo 11 O para desse modo ajudar a 
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identificar as localizações das curvaturas da fornalha. Obviamente, deve ser 

entendido que outros tipos de "indícios de dados" também podem ser utiliza

dos para identificar as localizações das curvaturas da fornalha de acordo 

com presente invenção. 

5 Ainda de acordo com outra abordagem para implementar a pre-

sente invenção, os marcadores de dados são incluídos dentro do conjunto 

de dados transferido a partir da ferramenta de inspeção. Por exemplo, um ou 

mais dentre os sen~ores. pode ser suficientemente confiável de modo. a de

tectar a localização de cada aspecto físico, por meio do que um 111" ·no con-

1 O junto de dados indica a detecção de um aspecto físico e um ••o" no conjunto 

de dados indica nenhuma detecção de aspecto físico. O computador 102 é 

então programado para separar· os dados de inspeção 112 nos marcadores 

. de dados de modo a correlacionar os dados de inspeção 112 com a geome

tria física da fornalha. O computador 1 02 também é programado para gerar 

15 uma exibição dos dados de inspeção separados 112, onde na exibição é 

uma representação bidimemsional ou tridimensional de um ou mais segmen

tos de tubo da fornalha. Finalmente, um analista de dados pode ver esta exi

bição· para visualmente detectar áreas de problema dentro da fornalha de 

modo. que os segmentos de tubo apropriados possam ser reparados ou 

20 substituídos pelo pessoal de manutenção da fábrica. . 

Para acentJ,Jar a habilidade de um analista de dados visualmente 

detectar áreas de problema dentro. da fornalha, é preferível remover os efei

tos de descentralização da ferramenta da exibição dos dados de inspeção. 

Apesar da ge()metria da .ferramenta manter a ferramenta de inspeção Çlp.ro-

25 ximadamente centralizada no tubo à medida que a ferramenta percorre a 

fornalha, a gravidade freqüentemente causa que na ferramenta de inspeção 

ande abaixo da linha· central nos tubos horizontais. Em adição, quando per

correndo uma curvatura, a ferramenta de inspeção tem uma tendência de 

empurrar para um lado à medida que ela entra na curvatura. Se a ferramenta 

30 de inspeção estiver perfeitamente centralizada em um tubo redondo, cada 

transdutor ultra-sônico irá medir a mesma distância até a parede interna do 

tubo (assumindo que não existe furo ou corrosão). Entretanto, se a ferra-
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· menta de inspeção estiver descentralizada, existirá uma variação quase si

nusoidal nas leituras de distância coletadas por cada um dos transdutores 

ultra-sônicos ao redor da circunferência da ferramenta de inspeção. Se a 

descentralização for uma porcentagem significativa do furo ou da corrosão a 

5 ser medida, é muito difícil precisamente determinar a profundidade do furo 

ou da corrosão por simplesmente olhar os dados de inspeção exibidos. 

Por esta razão, o conjunto de dados de preferência é traduzido 

de modo que os dados sejam exibidos como se eles tivessem sido coletados 

a partir da linha central do tubo. Este processo de centralização· pode utilizar 

1 O a superfície exterior do tubo ou a superfície interior do tubo como a referên-

. cia de centralização. Se um analista de dados estiver esperando corrosão na 

parede interna do tubo, a superfície exterior do tubo é a referência de centra

lização preferida. Entretanto, se corrosão for esperada na parede externa do 

tubo, a superfície interior do tubo é a referência de centralização preferida. 

' 15 Em qualquer caso, o processo de centralização é executado de modo a fa

zer referência aos dados de raio (dados de raio interior, ou, dados de raio 

exterior (isto é, raio interior mais espessura da parede)) a partir do centro de 

um tubo não danificado de modo a visualmente enfatizar as áreas de pro

blema na fornalha. 

20 Para tubos redondos, o processo de centralização utiliza os da-

dos de raio para calcular um ajuste de menores quadrados para um círculo. 

Aleitura de raio que é mais distante do melhor circulo de ajuste é eliminada. 

O processo de ajuste pode então ser repetido, .por meio do que a próxima 

leitura de ràio que é mais longe do melhor círculo de ajuste·é eliminada. Este 

25 processo de ajuste pode ser·adicionalmente repetido até que as leituras de 

raio restantes estejam dentro de um limite preestabelecido a partir do melhor 

círculo de ajuste. O processo de ajuste gera a localização x, y do centro· do 

tubo em relação ao conjunto de dados e um raio médio para o tubo. Os valo

res originais de raio são então transladados para o centro do tubo por uma 

30 adição de vetor da localização x, y calculada do centro do tubo com as leitu

ras de raio. Deve ser entendido que este processo de ajuste pode ser execu

tado utilizando os dados de raio interior ou os dados de raio exterior. 
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Em adição, para tubos ovais, ou onde a fábrica gostaria de cal

cular a ovalidade do tubo, o processo de ajuste pode ser executado com 

uma elipse ao invés de que com um círculo. Este processo de ajuste gera 

um diâmetro principal, um diâmetro secundário, uma localização x, y do cen-

5 tro do tubo e a orientação. Em adição, o processo de ajuste pode ser esten

dido para um cilindro onde mais do que uma parte de dados é utilizada no 

processo de ajuste. 

Vários exemplos serão agora proporcionados para adicional

mente descrever o sistema· de inspeção de tubo de fornalha da presente in-

1 O venção. Estes exemplos são proporcionados meramente para ilustrar dife

rentes abordagens-que podem ser utilizadas para correlacionar os dados de 

inspeção com a geometria física da fornalha e exibir os dados de inspeção 

de uma maneira que permita a detecção visual de áreas de problema dentro 

da fornalha. Obviamente, deve ser entendido que outras abordagens tam-

, 15 bém podem ser utilizadas e estes exemplos de modo algum limitam o esco

po da presente invenção. 

Exemolo 1 

Neste Exemplo, o computador 102 é programado para gerar 

uma exibição bidimensional das .leituras de espessura de parede e/ou das 

20 leituras de raio interior coletadas a partir de uma fornalha, a qual pode ser 

vista por um analista de dados de modo a identificar as localizações das cur

vaturàs da fornalha. Então, baseado na Informação a partir do .analista de 

dados, o computador 1 02 é programado para gerar uma pluralidade de mar

cadores-de dados na exibição para desse modo correlacionar as várias leHu-

25 ras com os segmentos de tubo apropriados da fornalha. Após a geração dos 

marcadores de dados, o analista de dados pode ver a exibição de modo a 

visualmente detectar áreas de problema dentro da fornalha. Este exemplo 

será agora descrito em maiores detalhes com referência às Figuras 3 e 4. 

Referindo-se à Figura 3, o computador 102 é programado para 

30 gerar um gráfico de faixas 300 no qual todas as leituras de espessura de 

parede para uma pluralidade de intervalos de tempo são plotados através de 

uma pluralidade de faixas horizontais. As leituras de espessura de parede 
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são plotadas sucessivamente no tempo da esquerda para a direita e de bai

xo para cima. Como tal, o canto inferior esquerdo do gráfico correspohde ao 

tempo quando a ferramenta de inspeção deixa o lançador (veja a Figura 1A) 

e o canto do lado direito do gráfico corresponde ao tempo quando a ferra-

S menta de inspeção alcança o receptor (veja a Figura 1 C). As leituras de es

pessura de parede para cada um dos intervalos de tempo são plotadas verti

calmente através da altura das faixas horizontais. Pode ser visto que as vá

rias leituras de espessura de parede exibidas no gráfico de faixa 300 são 

representadas na escala cinza de ac~rdo com uma legenda 302. Neste 

10 . exemplo, as leituras de espessura de parede variam de 0,381 em até 0,889 

·em (0, 15 polegadas até 0,35 polegadas). 

Referindo-se à Figura 4, o computador 102 ·também é progra

mado para gerar um gráfico de faixas 400 no qual todas as leituras de raio 

interior para uma pluralidade de intervalos de tempo são plotadas através de 

15 uma pluralidade de faixas horizontais. Novamente, as leituras de raio interior 

são plotadas sucessivamente no tempo da esquerda para a direita e de bai

xo para cima e as leituras de raio interior para cada um dos intervalos de 

· tempo são plotadas verticalmente através da altura das faixas horizontais. 

Pode ser visto que as várias leituras de raio interior exibidas no gráfico de 

20 faixas 400 são representadas na escala cinza de acordo com uma legenda 

402. Neste Exemplo, as leituras de raio interior variam de 0,00 em até 12,7 

em (0,00 polegadas até 5,00 polegadas) .. 

Deve ser entendido que as legendas 302 e 402 podem ser per

sonalizadas como desejado para diferentes aplicações. Adicionalmente, co-

25 mo uma alternativa para o uso de legendas 302 e 402, as leituras de espes

sura de parede e/ou as leituras de raio interior podem ser codificadas por cor 

(oposto a serem representadas na escala cinza) nos gráficos de faixa de 

modo a prontamente "anunciar" as diferenças entre as várias leituras apre

sentadas nos gráficos de faixa .. 

~O Nos gráficos de faixas 300 e 400, cada faixa horizontal represen-

ta um período de tempo de 60 segundos. Assumindo que a velocidade da 

ferramenta de inspeção é 0,61 m/seg (2 pés/seg) e a taxa de coleta de da-
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dos é 38 Hz por transdutor, pode ser calculado que cada faixa horizontal e

xibe as leituras coletadas a partir de 36,6 metros (120 pés) de fornalha (isto 

é, 0,61 m/seg x 60 segundo (2 pés/seg x 60 segundo)) através de 2,280 dife

rentes intervalos de tempo (isto é, 38 Hz x 60 segundos). Devido ao grande 

5 número de leituras exibidas nos gráficos de faixas 300 e 400, uma função de 

zoom é proporcionada, a qual permite a um analista de dados examinar se

ções desejadas das faixas horizontais em maiores detalhes. 

Neste Exemplo, um analista de dados analisa o gráfico de faixas 

300 e/ou o gráfico de faixas 400 de modo a identificar as localizações das 

10 curvaturas da fornalha. Como discutido acima, as localizações das curvatu

ras da fornalha podem ser identificadas por visualmente detectar um ou mais 

"indício de dados" nos gráficos de faixas. Estes "indícios de. dados" podem 

compreender um aumento na variação das leituras de espessura de parede 

e/ou das leituras de raio interior dentro de um intervalo de tempo particular (o 

15 qual será representado como sombras de cinza diferentes através da altura 

de uma faixa horizontal) e/ou uma diminuição no número de leituras de es" 

pessura de parede e/ou de leituras de raio interior dentro de um intervalo de 

tempo particular (o que será representado como espaços brancos ou bre

chas através da altura de uma faixa horizontal). 

20 Enquanto analisando o gráfico de faixas 300 e/ou o gráfico de 

faixas 400, o analista de dados move um mouse através das faixas horizon

tais e marca as localizações das curvaturas da fornalha por clicar sobre as 

posições apropriadas nos gráficos de faixas. Baseado nesta entrada a partir . 

do analista de dados, o computador 1 02 é programado para gerar os marca-

25 . dores de dados e colocar um número romano (significando número. do seg

mento de tubo) seguido por um "x" acima das posições marcadas pelo ana

lista de dados. As várias leituras são assim separadas nos marcadores de 

dados para por meio disso correlacionar as leituras com os segmentos de 

tubo apropriados da fornalha. 

30 De preferência, o analista de dados irá analisar o gráfico de faixa 

300 e/ou o gráfico de faixas 400 em conjunto com um desenho mecânico do 

esboço físico da fornalha para proporcionar pistas quanto a onde as curvatu-
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rasou extremidades de segmentos de tubo devem estar localizados. Como 

citado acima, a geometria física de uma fornalha não é sempre consistente 

de modo que a espessura da parede ou o raio interior da fornalha pode alte

rar de um segmento de tubo para outro. Por exemplo, é aparente, a partir do 

5 gráfico de faixas 300, que os segmentos de tubo 1 até 30 possuem geral

mente uma espessura de parede, os segmentos de tubo 31 até 37 possuem 

geralmente outraespessura de parede e os segmentos de tubo 38 até 47 

possuem geralmente outra espessura de parede. De forma similar, é aparen

te a partir do gráfico de faixas 400 que os segmentos de tubo 1 até 37 pos-

. 1 O suem geralmente um raio interior, enquanto os segmentos de tubo 38 até 41 

possuem outro raio interior. Deve ser entendido que os comprimentos co

nhecidos dos vários segmentos de tubo podem ser ·sobrepostos sobre os 

gráficos de faixas 300 e 400 para proporcionar orientação adicional ao identi

ficar as localizações das curvaturas ou extremidades dos segmentos de tu-

15 bo. 

Pode ser visto que os gráficos de faixas 3oo e 400 prontamente 

.,anunciam .. áreas de problema dentro da fornalha. Por exemplo, é aparente 

a partir do gráfico de faixas 300 que as leituras de espessura de parede va

riam nos segmentos de tubo 33 e 34 e até uma extensão menor nos seg-

20 mentes de tubo 31, 36 e 37 (como apresentado pelas variações na cor cinza 

ao longo do comprimento destes segmentos de tubo). Estas variações foram 

imediatamente aparentes com não mais do que uma olhada no gráfico de 

faixas 300. Potenciais áreas de problema também podem ser vistas a partir 

do gráfico de faixas 400. Utilizando os gráficos de faixas 300 e 400, o analis-

25 ta de dados pode determinar que um ou mais dos segmentos de tubo estão 

defeituosos e devem ser reparados ou substituídos pelo pessoal de manu

tenção da fábrica. 

Deve ser entendido que os gráficos de faixas 300 e 400 são me

ramente exemplos dos tipos de exibição que podem ser utilizadas para visu-

30 almente detectar áreas de problema dentro da fornalha. Por exemplo, após a 

geração dos marcadores de dados, as leituras de espessura de parede e/ou 

as leituras de raio interior poderiam ser exibidas como um conjunto empilha-
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do de barras, onde cada barra representa um· segmento de tubo da fornalha. 

Além disso, as leituras de espessura de parede e/ou de raio interior poderi~ 

am ser exibidas em um formato tridimensional no qual a estrutura dos seg

mentos de tubo combina com a geometria física real da fornalha. Os com 

5 conhecimento a técnica irão entender que outros tipos de exibições também 

podem ser utilizadas de acordo com a presente invenção. 

Exemplo2 

Neste Exemplo, o computador 102 é programado para gerar 

uma exibição bidimensional das leituras de espessura de parede coletadas a 

1 O partir da seção de convecção de uma fornalha, por meio do que a exibição 

pode ser vista por um analista de dados para visualmente detectar áreas de 

problema dentro da fornalha. Especificamente, o computador 102 é progra

mado para gerar o gráfico 410 apresentado na Figura 5; no qual todas as 

leituras de espessura de parede para uma pluralidade de intervalos d~ tem-

15 po são plotadas através de uma pluralidade de barras verticais. Cada barra 

vertical exibe as leituras de espessura de parede a partir de um único seg

mento de tubo. Os segmentos de tubo são posicionados em sua orientação 

apropriada (mas com as curvaturas de conexão removidas). 

Neste Exemplo, as leituras de espessura de. parede exibidas no 

20 gráfico 41 O são representadas na escala cinza de acordo com uma legenda 

412, onde as leituras variam de 3 mm até 10 mm. Deve ser entendido que as 

leituras de espessura de·· parede podem alternativamente ser .codificadas 

com cor (oposto a representadas na escala cinza) no gráfico 410 de modo. a· 

prortamente "anunciar" diferenças entre as várias leituras àpresentadas no 

25 gráfico. 

Quando observando todos os segmentos em sua orientação a

propriada, um analista de dados pode determinar que os salpicas escuros no 

gráfico 41 O são causados pelos pinos soldados no exterior dos segmentos 

de tubo (os quais são utilizados para aumentar a área de transferência de 

30 calor). Estes salpicos escuros são particularmente predominantes ao longo 

do comprimento das barras verticais 414a até 414g. O analista de dados 

também pode determinar que as manchas escuras espaçadas no gráfico 
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410 indicam áreas de corrosão externa nos segmentos de tubo. Exemplos 

destas manchas escuras espaçadas podem ser vistos nos pontos 416a até 

416f. Neste Exemplo, o espaçamento entre estas manchas escuras indica 

que a fonte do problema é uma fixação gotejante lenta localizada acima dos 

5 segmentos de -tubo que .está gotejando fluido sobre a fornalha. Assim, tanto 

as áreas de problema da fornalha como sua fonte podem ser prontamente 

determinadas a partir do gráfico 410 da Figura 5 .. 

ExemploS 

Neste Exemplo, o computador 102 é programado p·ara gerar 

10 uma exibição bidimensional das leituras de espessura de parede coletadas a 

partir da seção de convecção de outra fornalha, por meio do que a exibição 

pode . ser vista por um analista de dados de modo a visualmente detectar 

áreas de problema dentro da fornalha. Especificamente, o computador 1 02 é 

programado para gerar o gráfico 420 apresentado na Figura 6, no qual todas 

15 as leituras de espessura de parede para uma pluralidade de intervalos de 

tempo são plotadas através de uma pluralidade de barras verticais. Similar 

ao gráfico da Figura 5, cada barra vertical exibe as leituras. de espessura de 

parede a partir de um único segmento de tubo, onde .os segmentos de tubo 

são posicionados em sua orientação apropriada (mas com as curvaturas de 

20 conexão removidas). 

Neste Exemplo, c;~s leituras de espessura de parede exibidas no 

gráfico 420 são representadas em escala cinza de acordo com uma legenda 

422, onde as leituras variam de O ,508 centímetros até 1 , 143 centímetros 

(0,20 polegadas até 0,45 polegadas). Novamente, as leituras de espessura 

25 de parede podem ser alternativamente codificadas por cor (oposto às repre

sentadas em escala cinza) no gráfico 420 de modo a prontamente "anunciar" 

as diferenças entre as várias leituras apresentadas no gráfico. 

Quando observando todos os segmentos de tubo em sua orien

tação apropriada, um analista de dados pode determinar que os padrões de 

~O redemoinho no gráfico 420 são indicativos de afinamento geral da parede 

causado por padrões de fluxo dentro da fornalha. Deve ser observado que 

os padrões de redemoinho não são causados pela rotação da ferramenta de 
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inspeção dentro da fornalha porque as leituras de raio interior (não apresen

tadas) não indicam tal rotação. Além disso, a ferramenta de inspeção tipica

mente está descentralizada na fornalha devido à gravidade. Assim, se a fer

ramenta de inspeção estiver girando, as leituras do transdutor ultra-sônico 

5 localizado mais próximo da parede interna da fornalha se alteraria (o que 

não é o caso arqui). Assim, neste Exemplo, as áreas de problema causadas 

pelos padrões de fluxo dentro da fornalha prontamente se anunciam no grá

fico 420 da Figura 6. 

10 

Exemplo4. 

Neste Exemplo, o computador 1 02 é programado para analisar 

os dados de inspeção e os dados de sensor coletados a partir. da fomaiha de 

modo a automaticamente gerar uma pluralidade de marcados de .dados 

compostos (os quais são derivados a partir de uma pluralidade de marcado-. 

res de dados individuais) que identificam as localizações das curvaturas da 

15 fornalha. O computador 102 também é programado para separar os dados 

de inspeção nos marcadores de dados compostos para por meio disso cor

relacionar os dados de inspeção com os segmentos de tubo apropriados da 

fornalha. O computador 102 é adicionalmente programado para gerar uma 

exibição dos dados de inspeção separados que podem ser vistos por um 

20 analista de dados de modo a visualmente detectar áreas de problema dentro 

da fornalha. Este exemplo será agora descrito em maiores detalhes com re

ferência às Figuras 7, 8 e 9. 

Referindo-se à Figura 7, o computador 1 02 é programado para 

gerar um gráfico 500 no qual uma pluralidad~ de marcadores de dados indi-

25 .viduais são plotados nas linhas 502, 504, 506, 508, 510 e 512 e uma plurali

dade de marcadores de dados compostos são plotados na linha 514. O 

computador 102 é programado para automaticamente gerar marcadores de 

dados individuais nas linhas 502, 504, 506, 508, 510 e 512 baseado na de

tecção de vários "indícios de dadosn nos dados de inspeção e nos dados de 

~O sensor. Cada uma destas linhas são descritas abaixo: 

• A Linha 502 representa os marcadores de dados individuais 

gerados por se detectar uma diminuição no número de leituras de espessura 
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de parede dentro de um intervalo de tempo particular. 

• A Linha 504 representa os marcadores de dados individuais 

gerados por se detectar uma diminuição no número de leituras de raio inter

no dentro de um intervalo de tempo particular . 

. AQ Linha 506 representa os marcadores de dados individuais 

gerados por se detectar um aumento na variação das leituras de espessura 

de parede dentro de um intervalo de tempo particular . 

• . A Linha 5oa·representa · o's marcadoras de dados individuais 

gerados por se· detectar .um aumento llf:i variação nas leituras de ràio interior 

1 O dentro de um intervalo de tempo particular . 

• A Linha· 51 O representa os marcadores de dados individt,Jais 

gerados por· se detectar a descentralização da ferramenta de inspeção den

tro de um intervalo de tempo particular . 

• A Linha 512 representa os marcadores de dados individuais 

15 gerados por se detectar uma aceleração da ferramenta de inspeção dentro 

de um intervalo· de tempo particular. 

Pode ser visto que a localização de cada um dos marcadores de 

dados individuais é apresentada por um pico nas linhas 502, 504, 506, 508, 

51 O e 512, onde ó comprimento do pico acima da linha (isto é, no lado posi-

20 tivo da .linha) é um indicador do grau de confiabilidade para o marcador de 

dado individual. Em outras palavras, picos mais altos possuem um grau mais 

elevado de confiabilidade do que picos mais baixos. 

O computador 1 02 também é programado para automaticamente 

gerar os marcadores de dados compostos na linha 514 por combinar os 

25 marcadores de dados individuais apresentados nas linhas 502, 504, 506, 

508, 510 e 512. Neste Exemplo, os marcadores de dados individuais são 

normalizados de modo que um marcador de dado não domina os outros 

marcadores de dados dentro de um intervalo de tempo particular. Como um 

exemplo, para uma matriz N x M de leituras de espessura de parede ou de 

30 leituras de raio interior (onde N- número de pedaços pegos em uma taxa de 

38 Hz eM= número de transdutores ultra-sônicos), cada um dos marcado

res de dados individuais pode ser normalizado por se dividir o elemento da 
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matriz pelo valor máximo encontrado na matriz. Então, os marcadores de 

dados individuais normalizados são combinados utilizando um cálculo de 

raiz quadrada média para gerar os marcadores de dados compostos (apesar 

de que outros tipos de cálculos ou algoritmos também poderiam ser utiliza-

5 dos). Novamente, pode ser visto que a localização de cada um dos marca

dores de dados compostos é apresentada por um pico na linha 514, onde o 

.comprimento do pico acima da linha (isto é, no lado positivo da linha) é um 

indicador do. grau d.e confiabilidade. para este marcador de dado composto; 

Obviamente, deve ser entendido· que os marcadores de. dado compostos. 

1 O proporcionam um grau mais elevado de confiabilidade do que qualquer um 

dos marcadores de dados individuais sozinhos. 

Deve ser observado que o gráfico 500 também inclui a linha 516, 

a qual é uma representação gráfica da posição da ferramenta de inspeção 

derivada a partir da contagem integral a partir dos codificadores axiais. A linha 

15 516 pode ser utilizada para verificar que a ferramenta de inspeção não setor

nou emperrada em qualquer ponto dentro da fornalha. Neste Exemplo, não 

existem seções planas ao longo da linha 516 como ocorreria se a ferramenta 

de inspeção tivesse se tornado emperrada. Se uma ou mais seções planas 

estivessem presentes, um analista de dados poderia manualmente remover 

20 os dados redundantes ooletados durante este intervalo de tempo particular. 

Referindo-se à Figura 8, o computador 1 02 também é progra

mado para gerar um gráfico 520 que representa todos os marcadores de 

dados compostos em relação a um limite predeterminado. Especificamente, 

todos os marcadores de dados compostos. apresentados na linha 514 do 

25 gráfico 500 são plotados sucessivamente no tempo a partir da esquerda pa

ra a direita e de cima para baixo para formar a linha 522 apresentada no grá

fico 520 (isto é, a linha com os picos periódicos). Em contraste, a linha 524 

apresentada no gráfico 520 representa um limite predeterminado que pode 

ser utilizado para determinar se os marcadores de dados compostos são 

30 indicadores ''válidos" das localizações das curvaturas da fornalha. Em outras 

palavras, um marcador de dado composto é "válido" quando o pico está lo

calizado acima do limite predeterminado e 11inválido" quando o pico está lo-
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calizado abaixo do limite predeterminado. 

Como um exemplo, o limite predeterminado pode ser gerado 

por: (a) se aplicar um filtro de ponto de média consecutiva em ambas dire

ções através dos marcadores de dados compostos (C_DataN) para gerar um 

5 sinal base (BaseN), onde movimentar o filtro em ambas direções remove o 

retardo de tempo; (2) calcular uma desvio padrão consecutivo dos marcado

res de dados compostos (C_DataN) com um tamanho de bloco de 1000 para 

criar uma matriz de desvio padrão (STDArrayN); e (3) calcular uma matriz de 

limite (ThreshN) adicionando o sinal bas~ (BaseN) para 2,5 a matriz de desvio 

10 padrão (STDArrayN) (isto é, ThreshN = BaseN + 2,5*STDArrayN). Os com co

nhecimento na técnica irão apreciar que um analista de dados pode anaUsar 

o gráfico 520 de modo a modificar ou "ajustar" o algoritmo utilizado para ge

rar o limite predeterminado. 

Neste Exemplo, os marcadores de dados compostos apresenta-

15 dos nas Figuras 7 e 8 compreendem ponteiros operáveis para "aponta" para 

as posições na base de dados que correspondem às localizações das curva

turas da fornalha. Alternativamente, os marcadores de dados compostos 

podem ser diretamente embutidos dentro da base de dados ou, podem com

preender nomes de arquivo para os vários dados de inspeção. Adicional-

20 mente, um analista de dados pode simplesmente utilizar os marcadores de 

dados compostos como um guia para a partição dos dados de inspeção 

(descrito abaixo). Obviamente, outros tipos. de marcadores de dados com

postos também podem ser utilizados para correlacionar os dados de inspe

ção com a geometria física da fornalha de acordo com a presente invenção. 

25 Após a geração dos marcadores de dados compostos, o compu-

tador 1 02 é programado para separar os dados de inspeção nos marcadores 

de dados compostos de modo a correlacionar os dados de inspeção com os 

segmentos de tubo apropriados da fornalha. O computador 102 também é 

programado para gerar uma exibição dos dados de inspeção separados que 

30 pode ser vista por um analista de dados de modo a visualmente detectar 

áreas de problema dentro da fornalha. Esta exibição pode compreender uma 

representação bidimensional ou tridimensional de um ou mais segmentos de 
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tubo da fornalha, a qual pode ser personalizada de acordo com os requeri

mentos do cliente. Por exemplo, um cliente pode requerer uma exibição que 

apresente a espessura de parede em cinco posições igualmente espaçadas 

ao longo do comprimento de um segmento de tubo específico, enquanto ou-

5 tro ·cliente pode requerer uma exibição que apresente a espessura mínima 

de parede para cada segmento de tubo da fornalha. Obviamente, esta infor

mação também pode ser proporcionada para o cliente na forma de um rela

tório escrito que acompanha a exibição. 

Um exemplo de uma exibição, que pode ser personalizada de 

1 O · acordo com requerimentos particulares do cliente, é apresentada na Figura 

9. Esta exibição compreende um gráfico tridimensional 700 que representa 

as leituras de raio interior para cinco segmentos de tubo diferentes de inte

resse (com as curvaturas de conexão removidas). Os segmentos de tubo 

são exibidos de uma maneira que combina com a geometria física r~al da 

15 fornalha e são rotulados de acordo com designações do cliente para estes . 

segmentos de tubo (isto é, TUBO C4-1, TUBO C4-2, TUBO C4-3, TUBO C4-

4 e TUBO C4-5). Pode ser visto que as várias leituras de raio interno exibi

das no gráfico 700 são representadas em escala cinza de acordo com uma 

legenda702. Neste Exemplo, as leituras de raio interior variam de 7,26 cen-

20 tímetros até 7,72 centímetros (2,86 polegadas até 3,04 polegadas). 

Pode ser visto que o gráfico 700 prontamente "anuncia" áreas de 

problema dentro dos cinco segmentos de tubo de interesse. Por exemplo, é 

aparente a partir do gráfico 700 que as leituras de raio interior variam nos 

segmentos de tubo rotulados TUBO C4-1, TUBO C4~2. TUBO C4-3 e TUBO 

25 C4-5 (como apresentado pelas variações na cor cinza dentro destes seg

mentos de tubo). Estas variações foram imediatamente aparentes sem mais 

do que com uma olhada no gráfico 700. Assim, utilizando o gráfico 700, o 

analista de dados pode determinar que um ou mais destes segmentos de 

tubo são defeituosos e devem ser reparados ou substituído pelo pessoal de 

30 manutenção da fábrica. 

Referindo-se aos fluxogramas das Figuras 10A e 108, uma mo

dalidade ilustrativa do método da presente invenção será agora descrita com 
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referência às etapas 800 até 830. Primeiro, na etapa 800, os dados de ins

peção e/ou os dados de sensor coletados a partir da fornalha são extraídos 

a partir da ferramenta de inspeção. A seguir, na etapa 802, os dados de ins

peção e/ou os dados de sensor extraídos são convertidos para unidades 

5 calibradas de engenharia. Por exemplo, as leituras coletadas por um trans

dutor ultra-sônico são convertidas de tempo para distância (por exemplo, 

polegadas), as leituras .coletadas por um codificador axial são convertidas 

dos valores do contador para distância {por exemplo, polegadas), e a leituras 

coletadas por um acelerômetro são convertidas de voltagem para aceleração 

10 (por exemplo, pés/seg2
). As conversões para outros tipos de leituras serão 

aparentes para os com conhecimento na técnica. Então, na etapa 804, os 

dados de inspeção e/ou dados de sensor convertidos são armazenados em 

uma base dados. Obviamente, deve ser entendido que as etapas 800 até 

804 não seriam necessárias para a análise dos conjuntos de dados que ti-

15 nham sido anteriormente adquiridos e armazenados na base de dados. 

A seguir, uma pluralidade de marcadores de dados são gerados, 

os quais identificam as localizações das curvaturas da fornalha em relação 

aos dados de inspeção armazenados na base de dados. Os marcadores de 

dados podem ser gerados "semi-automaticamente" nas etapas 806 até 812 

20 ou "automaticamente" nas etapas 814 até 822. 

Utilizando a abor(jagem de "semi-automático", na etapa 806, um 

computador é utilizado para gerar uma exibição bidimensional ou tridimensi

onal que representa alguns ou todos os dados de inspeção armazenados na 

base de dados (de preferência em uma única página). Na etapa 808, o ana-

25 lista de dados observa e analisa a exibição de ordem a visualmente detectar 

"indícios de dados" que ajudam a identificar as localizações das curvaturas 

da fornalha. Então, na etapa 810, o analista de dados entra com informação 

no computador que identifica as localizações das curvaturas da fornalha. 

Finalmente, na etapa 812, o computador gera os marcadores de dados ba-

30 seado na informação a partir do analista de dados. 

Utilizando a abordagem de "automático", na etapa 814, um com

putador é utilizado para analisar os dados de inspeção e/ou os dados de sen-
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sor armazenados na base de dados de modo a automaticamente gerar uma 

pluralidade de marcadores de dados. Como apresentado nas etapas 816 até 

820, esta análise pode compreende gerar uma pluralidade de marcadores de 

dados individuais baseado na detecção de "indícios de dados" nos dados de 

5 inspeção e/ou nos dados de sensor, normalizando os marcadores de. dados 

individuais e então combinando os marcadores de dados individuais para ge

rar uma pluralidade· de marcadores de dados compostos. Então, na etapa 

822, o computador pode comparar os marcados de dados compostos com um 

limite predeterminado para determinar se os marcadores de dados compostos 

1 O são indicadores "válidos" das localizações das curvaturas da fornalha. 

Uma vez que os marcadores de dados tenham sido gerados 

("semi-automaticamente" nas etapas 806 até 812 ou "automaticamente" nas 

etapas 814 até 822), os dados de inspeção são separados nos marcadores de 

dados de modo a correlacionar os dados de inspeção com os segmentos de 

15 tubo apropriados· da fornalha na etapa 824. Então, na etapa 826, o analista de 

dados entra com informação se relacionando com a ·exibição dos dados de 

inspeção separados. Esta informayão pode incluir requerimentos do cliente 

com relação ao tipo desejado de exibição (por exemplo, formato bidimensional 

ou tridimensional) e o segmentos .de tubo desejados a serem exibidos (por e-

20 xemplo, todos os segmentos de tubo ou segmentos de tubo específicos). Na 

etapa 828, o computador gera a exibição de acordo com os requerimentos do 

cliente. Finalmente, na etapa 830, o analista de dados observa e analisa a exi

bição de modo a identificar tendências gerais nos dados de inspeção e/ou para 

visualmente detectar áreas de problema dentro da fornalha. 

25 Enquanto a presente invenção foi descrita e ilustrada acima nes~ 

te documento com referência ás modalidades ilustrativas, deve ser entendi

do que várias modificações poderiam ser feitas junto a estas modalidades 

sem se afastar do escopo da invenção. Portanto, a invenção não é para ser 

limitada às modalidades ilustrativas descritas e ilustradas acima neste do-

30 cumento, exceto na medida que tais limitações estejam incluídas nas reivin

dicações seguintes. 



REIVINDICAÇÕES 

1. Sistema ( 1 00) para exibir dados de inspeção ( 112) coletados 

a partir de uma fornalha com uma geometria física especificada, o sistema 

(1 00) caracterizado pelo fato de que compreende: 

5 um dispositivo de armazenamento (106) para armazenar os da-

dos de inspeção (112}; e 

um Computador ( 1 02) programado para: 

separar os dados de inspeção (112} em uma pluralidade 

de marcadores de dados, cada um dos quais identifica uma localização de 

1 O um aspecto físico da fornalha. de modo a correlacionar os dados de inspeção 

(112) com a geometria física da fornalha; 

gerar uma exibição dos dados de inspeção ( 112) sepa

rados dispostos de modo a representar a geometria física da fornalha para, 

desse modo, permitir a detecção visual de áreas de problema dentro da for-

15 nalha; e 

onde os dados de inspeção (112) são coletados por um 

ou mais dispositivos selecionados do seguinte grupo: um transdutor ultra

sônico, um profilômetro a laser, e combinações dos mesmos. 

2. Sistema (100), de acordo com a reivindicação 1, caracteriza-

20 do pelo fato de que a exibição é compreendida de uma representação bi

dimensional ou tridimensional de um ou mais segmentos de tubo {1 O) da 

fornalha. 

3. Sistema (1 00), de acordo com a reivindicação 1, caracteriza· 

do pelo fato de que o computador (102) é programado ainda para gerar os 

25 marcadores de dados baseado na informação de um analista de dados. 

4. Sistema (100), de acordo com a reivindicação 1, caracteriza~ 

do pelo fato de que o computador (1 02) é programado ainda para analisar 

os dados de inspeção (112) e gerar os marcadores de dados baseado na 

análise dos dados de inspeção (112). 

30 5. Sistema (100), de acordo com a reivindicação 4, caracteriza· 

do pelo fato de que os dados de inspeção (112) compreendem uma plurali

dade de leituras selecionadas a partir do seguinte grupo: leituras de espes-
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sura de parede da fornalha (116a-116h), leituras de raio interior da fornalha 

(118a-118h) e combinações das mesmas. 

6. Sistema (1 00), de acordo com a reivindicaÇão 1, caracteriza

do pelo fato de que o dispositivo de armazenamento (106) armazena dados 

5 de sensor (114) coletados a partir da fornalha e onde o computador (1 02) é 

programado ainda para analisar os dados de sensor (114) e gerar os marca

.dores dedados baseado na análise dos dados de sensor(114). 

7. Sistema {100), de acordo coma reivindicação 6, caracteriza

do pelo fato de que os dadosde sensor (114) compreendem uma plurali-

1 O dade de le.ituras coletadas por um ou mais sensores auxiliares selecionados 

do seguinte grupo: um codificador axial, um acelerômetro, um codificador de 

rolamento, um giroscópio, um sistema de navegação inercial e combinações 

dos mesmos. 

8. Sistema (100), de acordo com a reivindicação 1, caracteriza-

15 do pelo fato de que o computador (102) é ainda programado para gerar os 

marcadores de dados, e onde cada um dos marcadores de dados compre

ende um marcador de dados composto derivado a partir de uma pluralidade 

de marcadores de dados individuais. 

9. Sistema (1 00), de acordo com a reivindicação 8, caracteriza-

20 do pelo fato de que o computador (102) é programado para: 

gerar os marcadores de dados individuais; 

normalizar os marcadores de dados individuais; e 

gerar o marcador de dados composto através do cálculo do valor 

médio quadrático dos marcadores de dados individuais normalizados. 

25 1 O. Sistema (1 00), de acordo com a reivindicação 1, caracteri-

zado pelo fato de que cada um dos aspectos físicos da fornalha é selecio

nado do seguinte grupo: uma curvatura; uma superfície externa elevada; 

uma tubulação passando por cima; um poço térmico; uma solda; um flange; 

uma alteração de escala; uma alteração de diâmetro; e combinações dos 

30 mesmos. 

11. Método computadorizado para exibir dados de inspeção 

(112) coletados a partir de uma fornalha com uma geometria física especiti-
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cada, caracterizado pelo fato de que compreende as seguintes etapas: 

separar os dados de inspeção (112) em uma pluralidade de 

marcadores de dados, cada um dos quais identifica uma localização de um 

aspecto físico da fornalha de modo a correlacionar os dados de inspeção 

5 (112) com a geometria física da fornalha; 

gerar uma exibição dos dados de inspeção (112) separados dis

postos de modo a representar a geométrica física da fornalha para, desse 

modo, permitir a detecção visual de áreas de problema dentro da fornalha; e 
onde os dados de inspeção (112) são coletados por um ou mais 

1 O dispositivos selecionados do seguinte grupo: um transdutor ultra-sônico, um 

profilômetro a laser, e combinações dos mesmos. 

12. Método computadorizado, de acordo com a reivindicação 11, 

caracterizado pelo fato de que a exibição é compreendida de uma repre

sentação bidimensional ou tridimensional de um ou mais segmentos de tubo 

15 (1 O) da fornalha. 

20 

13. Método computadorizado, de acordo com a reivindicação 11, 

caracterizado pelo fato de que compreende ainda receber informação de 

um analista de dados e gerar os marcadores de dados baseado na informa

ção do analista de dados. 

14. Método computadorizado, de acordo com a reivindicação 11, 

caracterizado pelo fato de que compreende ainda analisar os dados de 

inspeção (112) e gerar os marcadores de dados baseado na análise dos da

dos de inspeção (112). 

15. Método computadorizado, de acordo com a reivindicação 14, 

25 caracterizado pelo fato de que os dados de inspeção (112) compreendem 

uma pluralidade de leituras selecionadas do seguinte grupo: leituras de es

pessura de parede da fornalha (116a-116h), leituras de raio interior da forna

lha (118a-118h) e combinações das mesmas. 

16. Método computadorizado, de acordo com a reivindicação 15, 

30 caracterizado pelo fato de que os dados de inspeção (112) são coletados 

em intervalos de tempo (110) predeterminados dentro da fornalha. 

17. Método computadorizado, de acordo com a reivindicação 16, 
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caracterizado pelo fato de que os dados de inspeção (112) compreendem 

uma pluralidade de leituras dentro de cada um dos intervalos de tempo 

(110). 

18. Método computadorizado, de acordo com a reivindicação 17, 

5 caracterizado pelo fato de que cada um dos marcadores de dados é gera-

. do através da detecção de um indício de dado selecionado a partir do se

. guinte grupo: um aume11to na variação das leituras de espessura de parede 

(116a-116h) dentro de umdos illteNalos de tempo (11.0), uma cUininuição no 

número das leituras de espessura de parede (116a-116h) dentro de um dos 

10 intervalos de tempo (110), um aumento na variação das leituras de raio inte~ 

15 

rior (118a-118h) dentro de um dos intervalos de tempo (110), uma diminui

·ção no número das leituras de raio interior (118a-118h) dentro de um dos 

intervalos de tempo (11 O), uma alteração na centralização da ferramenta de 

inspeção (30), e combinações dos mesmos. 

19. Método computadorizado, de acordo com a reivindicação 11, 

caracterizado pelo fato de que compreende ainda analisar dados de sen

sor (114) coletados a partir da fornalha e gerar os marcadores de dados ba-

seado na análise dos dados de sensor (114). 

20. Método computadorizado, de acordo com a reivindicação 19, 

20 caracterizado pelo fato de que os dados de sensor (114) compreendem 

uma pluralidade de leituras coletadas por um ou mais sensores auxiliares 

selecionados do seguinte grupo: um codificador axial, um acelerômetro, um 

codificador de rolamento, um giroscópio, um sistema de navegação inercial, 

e combinações dos mesmos. 

25 21. Método computadorizado, de acordo com a reivindicação 11, 

caracterizado pelo fato de que cada um dos marcadores de dados com

preende um marcador de dados composto derivado de uma pluralidade de 

marcadores de dados individuais. 

22. Método computadorizado, de acordo com a reivindicação 21, 

30 caracterizado pelo fato de que compreende ainda as etapas de: 

gerar os marcadores de dados individuais; 

normalizar os marcadores de dados individuais; e 
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gerar os marcadores de dados compostos através do cálculo do 

valor médio quadrático dos marcadores de dados individuais normalizados. 

23. Método computadorizado, de acordo com a reivindicação 11 , 

caracterizado pelo fato de que cada um dos aspectos físicos da fornalha é 

5 selecionado do seguinte grupo: uma curvatura; uma superfície externa ele

vada; uma tubulação passando por cima; um poço térmico; uma solda; um 

flange; uma alteração de escala; uma alteração de diâmetro; e combinações 

dos mesmos. 

24. Método para· exibir dados de inspeção ( 112) coletados a par-

1 O tir de uma fornalhat a fornalha que compreende uma pluralidade de segmen

tos de tubo (10} conectados por uma pluralidade de cuNaturas (20), o méto

do caracterizado pelo fato de que compreende as etapas de: 

15 

identificar as curvaturas (20) da fornalha em relação aos dados 

de inspeção (112}; 

separar os dados de inspeção (112) nas curvaturas (20) de mo-

do a correlacionar os dados de inspeção (112) com um segmento de tubo 

apropriado dos segmentos de tubo (1 O) da fornalha; 

gerar uma representação bidimensional ou tridimensional dos 

dados de inspeção ( 112) dispostos de modo a representar uma geometria 

20 física de um ou mais dos segmentos de tubo (1 O) da fornalha parat desse 

modo. permitir a detecção visual de áreas de problema dentro da fornalha; e 

onde os dados de inspeção (112) são coletados por um ou mais 

dispositivos selecionados do seguinte grupo: um transdutor ultra-sônicot um 

profilômetro a laser, e combinações dos mesmos. 

25 25. Método, de acordo com a reivindicação 24, caracterizado 

pelo fato de que os dados de inspeção (112) compreendem uma pluralidaM 

de de leituras de inspeção selecionadas do seguinte grupo: leituras de es

pessura de parede da fornalha (116a-116h), leituras de raio interior da forna

lha ( 118a-118h), e combinações das mesmas. 

30 26. Método, de acordo com a reivindicação 25. caracterizado 

pelo fato de que os dados de sensor (114) também são coletados a partir 

da fornalha, os dados de sensor (114) compreendem uma pluralidade de 
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leituras de sensor coletadas por um ou mais sensores auxiliares seleciona

dos do seguinte grupo: um codifiéador axial, um acelerômetro, um codifica

dor de rolamento, um giroscópio, um sistema de navegação inercial, e com

binações dos mesmos. 

5 27. Método, de acordo com a reivindicação 26, caracterizado 

pelo fato de que compreende ainda analisar os dados de inspeção (112) e 

os dados de sensor (114) e identificar as curvaturas (20) baseado na análise 

dos dados de inspeção (112) e dosdados de sensor (114). 

28. Método para exibir dados de inspeção (112) coletados a par-

.1 O ti r de uma fornalha que compreende uma pluralidade de segmentos de tubo, 

o método caracterizado pelo fato de que compreende as etapas de: 

gerar uma representação bidimensional ou tridimensional dos 

· dados de inspeção (112) coletados a partir de um ou mais dos segmentos de 

tubo (1 O) da fornalha, os dados dispostos para representar uma geometria 

15 física dos segmentos de tubo; 

analisar a representação bidimensional ou tridimensional para, 

desse modo, permitir a detecção visual de áreas de problema dentro dos um 

ou mais segmentos de tubo (1 O) da fornalha; e 

onde os dados de inspeção (112) são coletados por um ou mais 

20 dispositivos selecionados do seguinte grupo: um transdutor ultra-sônico, um 

profilômetro a laser, e combinações dos mesmos. 

29. Método, de acordo com a reivindicação 28, caracterizado 

pelo fato de que compreende ainda correlacionar os dados de inspeção 

(112) com um segmento apropriado dos segmentos de tubo (1 O) da fornalha. 

25 30. Método, de acordo com a reivindicação 28, caracterizado 

30 

pelo fato de que os dados de inspeção (112) compreendem uma pluralida

de de leituras de inspeção selecionadas do seguinte grupo: leituras de es

pessura de parede da fornalha (116a~116h), leituras de raio interior da forna

lha (118aN118h), e combinações das mesmas. 

31. Sistema para exibir dados de inspeção (112) coletados a 

partir de uma fornalha com uma geometria física especificada, o sistema ca

racterizado pelo fato de que compreende: 
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um dispositivo de armazenamento (1 06) para armazenar os da

dos de inspeção (112) e dados de sensor (114) coletados da fornalha; e 

um computador (1 02) programado para: 

analisar os dados de sensor (114) e gerar uma pluralida-

5 de de marcadores de dados baseado na análise dos dados de sensor (114), 

onde cada um dos marcadores de dados identifica uma localização de um 

aspecto físico da fornalha de modo a correlacionar os dados de inspeção 

( 112) com a geometria física da fornalha; 

separar os dados de inspeção (112) nos marcadores de · 

10 dados; 

15 

gerar uma exibição dos dados de inspeção (112) sepa

rado.s dispo.stos de modo. a representar a geometria física da fornalha para, 

desse modo, permitir a detecção visual de áreas de problema dentro da for

nalha; e 

onde os dados de sensor (114) compreendem uma plu

ralidade de leituras coletadas por um ou mais sensores auxiliares seleciona

dos do seguinte grupo: um codificador axial, um acelerômetro, um codifica

dor de rolamento, um giroscópio, um sistema de navegação. inercial, e com

binações dos mesnios. 

20 32. Sistema para exibir dados de inspeção ( 112) co.letados a 

25 

partir de uma fornalha com uma geometria física especificada, o sistema ca

. racterizado pelo fato de que compreende: 

um dispositivo de armazenamento (1 06) para armazenar os da

dos de inspeção (112); e 

um computador (102) programado para: 

gerar uma pluralidade de marcadores de dados individu-

ais; 

normalizar os marcadores de dados individuais; 

gerar um marcador de dado.s composto através do cálcu-

30 lo do valor médio quadrático dos marcadores de dados individuais normali

zados; 

gerar uma pluralidade de marcadores de dados, cada 
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um dos quais compreende um marcador de dados composto; 

separar os dados de inspeção ( 112) na pluralidade de 

marcadores de dados, cada um dos quais identifica uma localização de um 

aspecto físico da fornalha de modo a correlacionar os dados de inspeção 

. 5 (112) com a geometria física da fornalha; e 

gerar uma exibição dos dados de inspeção (112) sepa

rados dispostos de modo a representar a geometria física da fornalha para, 

. desse modo, permitir a detecção visual de áreas de problema dentro da for

nalha. 
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