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resumo  Neste trabalho foi desenvolvido um modelo baseado em redes 

neuronais que permite prever o comportamento da pressão de injecção 

dentro da cavidade em função das variáveis do processo, para um 

determinado material. 

  Baseado em trabalhos que decorreram nos últimos dois anos no 

Departamento de Engenharia Mecânica foi usado um molde 

instrumentado com um sensor de pressão acoplado a um sistema de 

aquisição de dados que permite monitorar em tempo real, a pressão na 

cavidade do molde bem como também algumas variáveis importantes 

para o processo de injecção como são a pressão hidráulica e a 

velocidade de injecção. Tendo sido a temperatura do termoplástico 

simulada com o software Moldflow®. Para o efeito foi utilizada uma 

máquina de injecção de termoplásticos, EuroInj D65. 

  Foram treinadas com o algoritmo Backpropagation com a estratégia 

de Levenberg-Marquadt, 3002 configurações diferentes de redes 

neuronais possuindo no máximo, cinco camadas e 10 neurónios por 

camada. Inicialmente as redes foram treinadas para um caso específico, 

e posteriormente, para todos os casos. Como seria se esperar, a sua 

capacidade de generalização aumenta com o aumento do número de 

exemplos com que a rede é treinada. 

  Também o valor máximo da pressão dentro da cavidade foi obtido 

com um erro de 0.3%, o que representa um valor muito fiável, podendo 

portanto afirmar-se que será possível, a partir destes resultados, 

estabelecer procedimentos futuros no que concerne a previsão da 

qualidade do processo de obtenção de peças por injecção por moldação. 
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abstract  In this project, a model based on neural networks which predicts the 

behavior of the injection pressure in the interior of the mould cavity 

depending on the variables of the process for a certain raw material, was 

developed. 

  Based on experiments, carried out in the last two years, in the 

Department of Mechanical Engineering, a mould with a pressure sensor 

and an acquisition software, which allows the user to monitor the pressure 

inside the mould’s cavity, but also other relevant variables for the process, 

such as hydraulic pressure and injection velocity, was used. The 

thermoplastic temperature was simulated with Moldflow® software. The 

injection machine used was an EuroInjD65. 

  About 3002 different neural networks with a maximum of 5 layers and 

10 neurons per each layer were trained. 

  The best performance was achieved with the Levenberg-Marquadt 

algorithm. 

  The cavity pressure evolution during cycle time was established within 

an error of 0.3%, which can be said to be an acceptable error. 

Furthermore, it can be said that, with the results obtained, further work 

can be undertaken in order to establish injection molding process control 

routines. 
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Capítulo 1 
1. Introdução 
1.1 Injecção de Termoplásticos 

A injecção de termoplásticos é uma das técnicas mais usadas na transformação de 

materiais poliméricos. Ao contrário da extrusão, por exemplo, a moldação de 

termoplásticos é feita ciclicamente. Do ponto de vista da transformação, a injecção 

plástica é caracterizada por uma dinâmica bastante complexa, sendo possível produzir 

peças à escala micro, bem como peças de grandes dimensões ou de elevada complexidade 

e combinação de diferentes polímeros e pigmentos. A sua gama de aplicações permite 

afirmar que quase todas as restantes indústrias utilizam componentes fabricados por 

este processo. Este processo alargou o seu horizonte com a descoberta de materiais novos 

e mais leves, que por sua vez substituíam outros mais pesados, mas com as mesmas 

propriedades mecânicas, [1], [2], [3]. 

 

 
Figura 1 – Máquina de injecção EuroInj65 
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1.1.1 - O Processo 
As máquinas de injecção de termoplásticos possuem quatro unidades principais, 

(ver Figura 2), a unidade de potência, a unidade de injecção, a unidade de fecho e a 

unidade de comando. 

A unidade de potência é a unidade responsável para transmitir energia aos 

actuadores da máquina que sejam accionados. Designam-se por actuadores todos os 

cilindros e motores hidráulicos que garantam o movimento dos vários órgãos da máquina. 

Esta unidade está baseada num sistema hidráulico accionado por um motor eléctrico, [4]. 

A unidade de injecção incorpora um sistema de injecção e é composto por um cilindro 

dividido em 4 secções, estando a mais quente situada junto ao molde, mas não isolada de 

modo a permitir que os gases se escapem para a atmosfera envolvente. Esta unidade, 

alimentada pela unidade de potência possibilita o transporte, aquecimento, plasticização 

e homogeneização do polímero desde o sistema de alimentação até ao bico de injecção 

situado no interior do molde. É também, a unidade responsável pela repetitividade do 

processo. A unidade de fecho permite fixar o molde à máquina. Isto é, deve ser capaz de 

manter o molde fechado aquando da fase de injecção, suportando as pressões geradas 

durante esta fase, bem como permitir a abertura deste aquando da extracção das peças 

injectadas. A unidade de comando é, tal como o nome indica, a unidade que permite 

controlar as operações a executar através da monitorização das diversas variáveis do 

processo. Esta estabelece também a interface entre o operador e a máquina em tempo 

real, podendo ser controlada remotamente.  

Para além das unidades acima mencionadas, o molde é a ferramenta fundamental 

deste processo conferindo ao polímero injectado a sua forma final. Este é responsável por 

receber o polímero, permitir o escape dos gases aquando da fase de enchimento, arrefecer 

o polímero permitindo que este solidifique no seu interior e extrair a peça no final do 

processo, [4]. 
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Figura 2 - Perfil da máquina de injecção 

O processo de injecção de termoplásticos ocorre ciclicamente. Os tempos de ciclo 

variam, geralmente entre os 10 e os 100 segundos e são dependentes do tempo de 

arrefecimento do termoplástico e da fase de aquecimento do polímero. Todo o processo 

começa com a alimentação do polímero para dentro da primeira câmara do cilindro. À 

medida que este vai avançando de câmara para câmara, a temperatura vai aumentando. 

O aumento gradual da temperatura permite que o material adquira uma textura mais 

homogénea. Após a fusão do termoplástico, este é injectado sobre elevada pressão para 

dentro da cavidade do molde, que se encontra a uma temperatura inferior à de 

solidificação do polímero. Trocas de calor ocorrem à medida que o material vai 

preenchendo a cavidade do molde. Quando o enchimento está completo, a pressão 

exercida sobre o polímero aumenta para introduzir material adicional na cavidade e 

reduzir a contracção provocada pelo arrefecimento. Simultaneamente com esta fase, a 

secção do ataque da peça solidifica isolando o molde da unidade de pressão hidráulica. A 

etapa de arrefecimento continua até a temperatura do fundido ser baixa o suficiente para 

que este seja extraído do molde. Seguidamente o fuso começa a rodar, transportando 

material fundido para o próximo ciclo de injecção, [1]. 

Na Figura 3 pode-se ver esquematicamente as etapas do processo de injecção de 

termoplásticos. 
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Figura 3 – Ciclo do processo de Injecção [5] 

1.1.2 – A Ferramenta – Molde 
O molde é a ferramenta fundamental do processo de injecção sendo capaz de 

definir o volume com a forma da peça a produzir, mantendo a sua precisão dimensional 

de ciclo para ciclo, através do enchimento desse volume com o polímero injectado. O 

molde deve também facilitar o arrefecimento do polímero e permitir uma fácil extracção 

da peça, [4].  

A constituição de um molde é determinada pelas funções associadas à execução de 

um ciclo de injecção. Assim, o molde é composto por uma estrutura moldante, constituído 

por diferentes placas e sistemas funcionais. Os sistemas funcionais de um molde são as 

zonas moldantes, os sistemas de centragem e guiamento, o sistema de alimentação, o 

sistema de escapes de gases, os componentes de controlo de temperatura e os acessórios 

de extracção. As zonas moldantes são definidas pela conjugação da cavidade e da bucha e 

o volume livre entre ambos dará a forma às peças a produzir. Os sistemas de guiamento 

permitem um ajuste das duas partes do molde, garantindo os parâmetros dimensionais 

da peça.  
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O sistema de alimentação traduz-se como sendo o meio de transporte do polímero 

fundido desde o cilindro da máquina até às zonas moldantes no interior do molde, 

permitindo o seu enchimento. O enchimento da zona moldante apenas é possível se 

existir um sistema de escape de gases pois este é o responsável pelo escape de ar aquando 

da fase de enchimento. Os componentes de controlo de temperatura contribuem para um 

mais eficiente arrefecimento do polímero fundido. Os acessórios de extracção são os 

responsáveis pela ejecção da peça injectada após a sua solidificação sem que a forma 

pretendida seja alterada, [4]. 

O material para a injecção de termoplásticos é fornecido, geralmente, sob a forma 

de pequenos grãos e é aquecido e plasticizado através da transmissão de calor que ocorre 

pouco antes de este ser injectado no molde. Os canais, a partir dos quais o plástico é 

injectado para dentro da cavidade, vão solidificar também formando um esqueleto do 

sistema de alimentação do molde. Este esqueleto é constituído por um canal principal de 

alimentação, designado por gito, canais secundários e ataques. O gito é responsável por 

guiar o material fundido desde a saída da câmara da máquina até ao centro do molde. Os 

canais secundários recebem o material que chega através do gito e ramificam-no na 

direcção das cavidades. Os ataques são os responsáveis pela secção de enchimento da 

peça. São conhecidos por terem, tipicamente, uma forma cónica e o diâmetro de 

enchimento é dependente do volume da peça, [6]. 

A qualidade das peças injectadas depende da qualidade superficial do molde e do 

controlo das variáveis do processo. É importante que a temperatura e a pressão a que o 

material é injectado sejam correctas para aquele tipo de material. As duas partes do 

molde devem estar perfeitamente alinhadas para não permitir defeitos na peça. 

Tradicionalmente, os moldes são muito dispendiosos do ponto de vista produtivo, 

daí que sejam somente usados para produções elevadas. Os moldes são geralmente 

construídos em aço ou alumínio. A escolha do material para a construção do molde é 

primariamente económica. Os moldes em aço, envolvem um custo maior na etapa de 

fabricação mas o seu ciclo de vida é mais alargado, permitindo um maior volume de 

produção e compensando o investimento inicial. Para moldes produzidos em alumínio, o 

custo revela-se muito inferior, mas o tempo útil da ferramenta é também 

significativamente inferior, [7]. 
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1.2 – Redes Neuronais 
As redes neuronais podem ser vistas como redes que imitam o funcionamento do 

cérebro humano. No fundo, uma rede é apenas um programa de computador que entre 

outras aplicações é capaz de aprender a reconhecer padrões, conseguindo prevê-los sem 

nenhum conhecimento estatístico prévio, [8]. Hoje em dia, as aplicações para as redes 

neuronais são inúmeras, podendo-se dizer que são um grande apoio na vertente 

industrial. O seu sucesso tem sido reconhecido em áreas tais como a robótica, controlo de 

processos químicos, reconhecimento de voz, reconhecimento de padrões ópticos, detecção 

de fraudes em cartões de crédito, interpretação de espectros químicos e sistemas de 

navegação para veículos autónomos. Pode-se afirmar que a sua gama de funcionamento é 

bastante abrangente, desde cálculos simples até decisões importantes de elevado nível 

computacional, revelando óptimos resultados perante situações não lineares, [9], [10]. 

Tal como se pode ver na Figura 4, a estrutura de uma rede neuronal é composta 

por unidades de processamento, designados por neurónios. Estes neurónios estão ligados 

entre si de modo a permitir um elevado grau de paralelismo, ou seja, os cálculos inerentes 

a um dado neurónio são iguais para todos os outros neurónios, em que cada neurónio é 

apenas capaz de realizar uma operação de cálculo. 

 
Figura 4 - Arquitectura de uma rede neuronal 
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Onde x1 e x2 são as entradas da rede neuronal, N1, N2 e N3 representam os 

neurónios, w13 e w23 são os pesos da rede e y representa o valor de saída da rede. 

Pela análise da Figura 5 pode-se dizer que um neurónio é dividido em duas 

unidades. A primeira é o resultado do somatório dos neurónios da camada anterior com 

os pesos que os ligam a este neurónio. A segunda unidade é responsável pela aplicação da 

função de activação escolhida.  

 
Figura 5 - Neurónio 

De acordo com a figura anterior, tem-se que N1, N2, N3 e N4 representam os 

neurónios da rede, w14, w24, w34 caracterizam os pesos da mesma, y assume o valor de 

saída da rede, Z corresponde ao somatório do produto dos neurónios da camada anterior 

pelos respectivos pesos, e f(Z) representa a função de activação aplicada. As funções de 

activação de uma rede neuronal podem ser do tipo sigmoidal, degrau ou linear 

dependendo do tipo de saída pretendida. Uma explicação mais alargada, das funções de 

activação, encontra-se na secção 1.2.2 do presente texto. 

 

1.2.1 - Classificação quanto à Arquitectura 
As redes neuronais podem ser caracterizadas quanto à sua arquitectura, existindo 

redes planares e redes constituídas por camadas.  

As redes neuronais artificiais planares são constituídas por neurónios escondidos e 

neurónios periféricos, estando todos estes dispostos numa superfície bidimensional. Estes 

últimos podem-se subdividir em neurónios de entrada e de saída, [11]. 
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As redes constituídas por camadas constituem casos particulares das redes 

planares. Na contagem do número de camadas de uma rede alguns autores não entram 

em consideração com a camada de entrada. No entanto, no presente texto de modo a 

mencionar todas as camadas de uma rede, mencionar-se-á apenas o número de camadas 

intermédias, ficando inerente que esta mesma rede possui mais duas camadas, uma 

designada por camada de entrada e outra por camada de saída. Assim, quando se referir 

que um sistema possui 2 camadas intermédias, possui no total, 4 camadas. As camadas 

intermédias são também designadas por camadas escondidas. 

Em algumas situações certas camadas possuem neurónios cujas funções de 

activação são lineares. Neste caso estas camadas designam-se lineares. Uma rede apenas 

com camadas lineares designa-se rede linear. As camadas não lineares designam-se 

normalmente pelo nome da função de activação comum aos diferentes neurónios 

utilizados nessas camadas. As redes com uma ou mais camadas não lineares são 

designadas por redes não lineares, [11]. 

 

1.2.2 - Classificação quanto ao processo de aprendizagem 
As redes também podem ser classificadas quanto ao processo de aprendizagem. O 

processo de aprendizagem, (isto é, o ajuste do valor dos pesos), de uma rede neuronal 

artificial pode ser realizado sob supervisão. Neste tipo de aprendizagem são conhecidas a 

priori as respostas correctas correspondentes a um certo conjunto de dados de entrada, 

[11]. A aprendizagem sem supervisão é aplicada em sistemas de memória associativa e de 

reconhecimento de padrões, essencialmente. Nestas redes a aprendizagem é realizada 

sem se conhecer antecipadamente as respostas consideradas correctas. 

Inicialmente os modelos que usavam redes neuronais apenas conseguiam 

aproximar funções lineares, [12]. Mais tarde, em 1986, foi criado por Rumelhart e 

McLelland um novo modelo de redes neuronais capaz de se ajustar a sistemas não 

lineares. Este modelo, é designado por backpropagation, [13]. As unidades de 

processamento da rede neuronal do modelo de backpropagation estão organizadas por 

camadas, e cada uma das unidades está ligada a todas as unidades de processamento da 

camada seguinte. 
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A aprendizagem atinge-se fazendo corresponder uma constante ponderada a cada 

neurónio. Esta constante tem o nome de peso. É este peso que define a contribuição de 

um dado neurónio no que diz respeito ao resultado final, existindo um peso associado a 

cada ligação. 

O output de cada unidade é afectado por uma função de activação que pode ser do 

tipo sigmoidal, degrau ou linear, dependendo do tipo de saída que se pretende. Se o tipo 

de saída pretendido for binário, deve-se optar por um dos dois primeiros tipos de funções, 

caso contrário, deve-se optar pela função linear, [14]. 

 

1.2.3 - A aprendizagem baseada no algoritmo backpropagation 
A rede com aprendizagem baseada no algoritmo backpropagation, é conhecida 

como a rede de retro propagação do erro. O treino desta rede é feito de forma 

supervisionada e no fim de calculado o valor de saída, é feita uma comparação com o 

valor esperado. Desta comparação é quantificado um erro, e este erro vai influenciar a 

correcção dos valores dos pesos dos neurónios. A actualização dos pesos da rede deve ser 

feita desde a última até à primeira camada, ou seja em sentido contrário ao do cálculo de 

modo a que o erro da saída seja expresso em todas as camadas do sistema. 

No fundo, o objectivo do treino de uma rede é ajustar os pesos de modo a 

minimizar o erro da saída face ao valor esperado. Quando os pesos estão correctamente 

ajustados à rede em estudo, após todos os valores da entrada terem sido testados, o erro 

atinge o seu valor mínimo e a rede diz-se treinada. Uma vez concluído o treino, a rede é 

testada quanto à capacidade de generalização. Isto é, a rede deve ser capaz de devolver 

resultados precisos quando novos dados de entrada são testados, [8].  
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Capítulo 2 
 

2. O estado da Arte 
As simulações de processos com redes neuronais revelam um desenvolvimento 

muito recente. Muitos dos progressos realizados foram obtidos com o uso de 

computadores vulgares mas, após um período inicial de grande entusiasmo, este contexto 

sofreu um período de frustração e de descrédito. Durante este período, em que os fundos 

monetários e o apoio profissional eram mínimos, alguns avanços foram conseguidos 

graças aos poucos matemáticos que se mantiveram fiéis às suas inovações, [13]. Estes 

matemáticos foram capazes de desenvolver tecnologia convincente e fundamentada, a 

qual superava as limitações escritas por Minsky e Papert, no seu livro publicado em 

1969, [15].  

O primeiro neurónio artificial foi desenvolvido em 1943 pelo neurofisiologista, 

Warren McCulloch e pelo perito em lógica, Walter Pits. No entanto, a tecnologia 

disponível naquela altura, era um factor que limitava o progresso das investigações, [16]. 

Após alguns sentimentos de frustração contrariados com alguns avanços significativos, 

impõem-se uma questão, “Porquê usar redes neuronais?” 

As redes neuronais possuem uma habilidade notável para prever as ideias gerais 

de dados complexos ou imprecisos. Podem também ser usadas para identificar padrões e 

detectar tendências que sejam muito complicadas ou de difícil percepção. Uma rede 

neuronal bem treinada pode ser considerada inteligente no contexto dos dados usados no 

seu treino. Esta “inteligência” confere à rede a capacidade de fazer projecções, quando 

novas situações são apresentadas, [8]. As redes neuronais têm uma estratégia diferente 

na resolução de problemas quando comparadas com computadores convencionais. Os 

computadores usam algoritmos, ou seja, o computador segue uma lista de instruções para 

resolver o problema, enquanto as redes neuronais processam a informação de modo 

semelhante a um cérebro humano, [17]. Se o computador não for programado com a 

sequência necessária para a resolução do problema, não conseguirá resolver o problema. 

Por outro lado a rede neuronal aprende com exemplos já decorridos, adaptando-se a 

situações desconhecidas. 
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2.1 Aplicações das Redes Neuronais 
As redes neuronais têm uma vasta aplicação no mundo real dos negócios, de facto, 

têm vindo a ser aplicadas, com sucesso, em muitas indústrias. 

Uma vez que as redes neuronais são melhores a identificar padrões ou tendências, 

são as mais indicadas quando é necessária uma previsão de um dado comportamento. 

Com o seu desenvolvimento, têm vindo a ser aplicadas como apoio a sectores industriais 

onde ser revelam precisas nos resultados que devolvem. Algumas das suas aplicações 

estão presentes em previsão de vendas, controlo de processos industriais, gestão de bases 

de dados, gestão de risco e estudos de mercado. Aliadas à medicina, têm sido uma 

importante ajuda na elaboração de diagnósticos e na análise visual de radiografias na 

tentativa de diagnosticar doenças, [18], [19], [20], [21]. 

 

 2.2 Utilização de Redes Neuronais na área da Injecção de 

Termoplásticos 
Um controlo das propriedades do processo de obtenção de peças por injecção de 

termoplásticos requer previsões muito precisas. Um dos obstáculos reside na “não 

linearidade” das propriedades mecânicas dos plásticos, tais como o Módulo de Young. 

A estrutura do processo de injecção de termoplásticos baseia-se principalmente na 

experiência e no conhecimento adquirido e envolve um processo trivial para os erros, 

(trial-end-errors). Uma vez que não existe uma teoria bem fundamentada sobre a injecção 

plástica, revelou-se difícil encontrar um modelo que seja válido para cada caso. Neste 

campo, as redes neuronais mostraram algumas vantagens. O comportamento não linear é 

um factor bastante importante para a utilização de um sistema adaptativo e inteligente. 

Embora as propriedades com comportamentos lineares sejam facilmente previsíveis, 

também os comportamentos não lineares se revelam capazes de serem previstos, embora 

com uma alguma incerteza. A precisão varia com o tamanho da amostra, ponderando a 

hipótese de que esta aumente com o aumento do tamanho da amostra uma vez que a fase 

de treino seria melhorada. Uma precisão ainda maior pode ser obtida caso se use o perfil 

de pressão durante todo o processo, e não somente durante a fase de compactação. 

Também o uso da equação de estado dos polímeros pode melhorar significativamente a 

precisão dos resultados, [18]. 
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O modelo adoptado é composto por um algoritmo e uma rede neuronal multi-

camada. Esta análise aproximada foi desenvolvida usando o método backpropagation 

para evitar um tempo extensivo de cálculo caso se usasse um software para cálculo 

numérico. 

O modelo de aproximação da análise é desenvolvido com o método 

backpropagation a fim de reduzir o tempo de computação que seria necessário se fosse 

usada a simulação numérica. É então que o algoritmo genético não binário é aplicado 

para resolver a optimização do modelo. 

Nesta experiência, o estudo foi focado nos parâmetros que operam o processo, tais 

como, a temperatura do molde, temperatura de fusão, tempo de injecção e pressão de 

injecção. Outros aspectos mais geométricos não foram tidos em conta, tais como a 

configuração do ataque, a geometria da peça com a finalidade de obter uma melhoria nas 

capacidades do sistema. Futuramente, uma das grandes preocupações e desafios será a 

inclusão de mais parâmetros, [19]. Este modelo, baseado numa rede neuronal, foi 

construído para prever a qualidade das peças injectadas, cujo processo depende de 

variáveis chave. O modelo usa uma rede neuronal treinada com backpropagation baseado 

em dados de entrada e dados de saída. Estes dados foram obtidos por um software CAE 

(computer aided engineering).  

O sistema desenvolvido reduz o tempo necessário para planeamento e optimização 

dos parâmetros de funcionamento do processo. Após a fase de treino, o desempenho da 

rede foi testada com várias amostras recolhidas das experiências já efectuadas. Estas 

amostras eram totalmente diferentes da amostra usada na fase de treino, no entanto, o 

sistema conseguiu prever a qualidade das peças no que diz respeito à existência de short-

shot e defeitos na linha de união. Embora o modelo seja capaz de prever a qualidade das 

peças baseando-se em três variáveis, é importante referir que a geometria quer do 

sistema de alimentação, quer da peça, se tenham que manter constantes. Se estes 

aspectos se modificarem, a fase de treino terá que contemplar esta situação. O objectivo 

primário desta pesquisa foi estudar a possibilidade de prever a qualidade através de um 

modelo baseado numa rede neuronal e num software CAE. Neste campo o sistema 

mostrou-se capaz de prever a qualidade no que diz respeito a short-shot e a defeitos nas 

linhas de união. A implementação da rede neuronal veio ajudar a diminuir o tempo de 
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cálculo e planeamento para a próxima operação. Uma outra vantagem reside no facto de 

a fase de treino poder ser feita off-line, [20]. Foi criado um modelo para monitorar e 

documentar, de forma inteligente, a qualidade das peças injectadas, e este modelo tende a 

substituir o controlo de qualidade convencional. 

O processamento de dados físicos, tais como, a temperatura e pressão, são medidos 

em tempo real durante um ciclo de produção. Um modelo matemático e empírico do 

processo de injecção permite o seu cálculo com base nos dados adquiridos no fim de cada 

ciclo de produção. Com o designado sistema inteligente de controlo, os dados obtidos 

revelam melhores resultados quando comparados com algoritmos aplicados até hoje, 

existindo a possibilidade de automatizar os procedimentos para a implementação do 

controlo em tempo real e de este ser aplicado na produção, [21]. 
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Capítulo 3 
3. Plataforma Experimental 

O sistema de aquisição de dados utilizado neste trabalho foi desenvolvido no 

âmbito do trabalho realizado em [5]. Este sistema foi desenvolvido para a monitorização e 

comando da máquina de injecção de termoplásticos EuroInj D65, (ver Figura 1). Através 

de uma ligação RS232, e com a implementação de vários programas em Matlab foi 

possível a comunicação entre a máquina, (controlador WM-INJ401), e o computador, 

sendo o programa principal desenvolvido em Simulink. 

O software desenvolvido permitiu a aquisição das variáveis fundamentais à 

execução deste projecto tais como a temperatura do bico quente, a evolução do fuso ao 

longo do processo de injecção, a evolução da pressão na cavidade durante um ciclo de 

injecção e a evolução da pressão hidráulica. 

O sistema implementado para a comunicação entre o computador e a máquina 

permite também a realização de algumas operações da máquina, como são exemplo a 

abertura e fecho do molde, a escolha do modo de funcionamento, (manual, semi-

automático, automático), o avanço e recuo do carro, o avanço e recuo do fuso e ligar e 

desligar o sistema hidráulico da máquina. 

É possível visualizar estas variáveis através do programa que foi desenvolvido com 

o software dSPACE ControlDesk® e que apresenta a interface descrita na Figura 6. 
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Figura 6 - Interface dSPACE ControlDesk® 

O controlador da máquina, (WN-INJ401), possui duas interfaces de comunicação. 

Uma interface paralela permite comunicar com consola de diálogo a outra, sendo em 

série, permite comunicar com um terminal remoto. A comunicação é bidireccional o que 

permite, não só, monitorar, mas também, actuar praticamente todas as variáveis do 

sistema. Para o efeito a carta de aquisição, dSPACE DS1104, (ver Figura 7), dispunha de 

entradas de conversão de sinal analógico para sinal digital e saídas de conversão de sinal 

digital para sinal analógico, bem como entrada e saídas digitais. Os tipos de comunicação 

permitidos são a comunicação RS232, RS422 e a comunicação RS485. 
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Figura 7 - Vista superior da carta dSPACE 

Para a aquisição de todos os sinais das variáveis acima mencionadas, o molde, (ver 

Figura 8), estava equipado com um sensor de pressão dentro da cavidade e um sensor de 

temperatura, (termopar), junto do bico quente. Este sensor indica a temperatura à qual o 

termoplástico é injectado. Da máquina foi possível obter directamente o valor enviado 

para a válvula limitadora de pressão e a posição do fuso da máquina em tempo real. 

Existe para o efeito uma válvula reguladora de caudal, mas o sinal lido corresponde à 

pressão máxima que pode ser exercida naquele instante, e não à pressão realmente 

exercida. 

 
Figura 8 - Molde dos acetábulos 

Durante o ciclo de injecção para a produção de acetábulos, (ver Figura 9), as 

variáveis foram lidas e guardadas automaticamente através do software desenvolvido em 

ambiente Matlab. 
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Figura 9 – Acetábulos (peça injectada) 

 A aquisição foi feita em tempo real tendo sido realizados trinta ciclos para cada 

uma das condições testadas. Estes dados foram manipulados de modo a poderem ser 

usados aquando do treino da rede e do uso dos algoritmos escolhidos tal como descrito no 

próximo capitulo. 
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Capitulo 4 
4. Descrição de algoritmos 

O objectivo do treino de uma dada rede neuronal é atingir um nível de optimização 

tal que permita que a rede, após ter sido treinada, possa traduzir todas as situações 

pretendidas, bastando para isso modificar os sinais de entrada. 

No âmbito deste trabalho foram escolhidos dois algoritmos de treino, são eles o 

Backpropagation e o Levenberg-Marquardt. O primeiro é descrito em [14] e em [8] como 

sendo de fácil implementação, e o segundo como sendo uma modificação do 

Backpropagation e que permite que este convirja mais rapidamente, [22], [23]. 

O treino da rede em causa processa-se definindo inicialmente a arquitectura da 

rede, ou seja, o número de camadas bem como o número de neurónios de cada camada. 

Seguidamente, as entradas do sistema são apresentadas à rede percorrendo um nível de 

cada vez. A cada nível das entradas da rede corresponde um nível da camada de saída. 

Todos os neurónios de uma camada estão interligados aos neurónios da camada posterior 

e anterior através de elementos que se designam por pesos. Os pesos da rede são os 

responsáveis pela interligação dos vários neurónios de cada camada e cada peso apenas 

interliga dois neurónios específicos de duas camadas sucessivas. Os pesos da rede vão 

sendo ajustados ao longo da fase de treino. Após todos os níveis dos sinais de entrada 

terem sido apresentados à rede, o Erro Quadrático Médio (EQM) é calculado tendo como 

comparação o valor pretendido do sinal de saída. Este erro serve de condição de paragem 

da fase de treino. Uma vez atingido o valor desejado, pressupõe-se que a rede está 

treinada e o treino é dado como concluído. O valor a definir para o Erro Quadrático Médio 

a atingir é escolhido pelo utilizador, mas deve-se ter em conta que quanto menor for, 

melhor será a sua aprendizagem da rede, mas pior será a sua capacidade de 

generalização. Ou seja, face a novos sinais de entrada, a rede poderá não reproduzir 

correctamente o seu comportamento.  

A tentativa de minimizar o EQM do sistema através do ajuste dos vários pesos é 

designada por treino e é feita de forma iterativa, em que após cada alteração dos pesos se 

avalia o desempenho do novo conjunto e se procura uma nova solução caso a actual não 

seja ainda satisfatória. A forma como os pesos são actualizados é definida por um 
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algoritmo de treino. Alguns destes algoritmos foram desenvolvidos especificamente para 

as redes neuronais, tais como o algoritmo backpropagation, e outros foram adaptados tal 

como o Levenberg-Marquardt. A existência de parâmetros ajustáveis leva a que as redes 

neuronais sejam por vezes designadas por redes adaptativas proveniente do inglês 

“adaptive networks”, [13]. 

Antes de iniciar o processo de treino é necessário dispor de informação sobre o 

sistema do qual se pretende traduzir o seu comportamento. Essa informação pode existir 

de uma forma qualitativa ou quantitativa. No caso das aplicações incluídas neste 

trabalho a informação é exclusivamente quantitativa e existe na forma de pares de 

valores do tipo entradas vs saídas. Estes pares no seu conjunto servem a dupla função de 

exemplos para o treino e para o teste de avaliação do desempenho da rede neuronal. Este 

teste torna-se necessário porque, frequentemente, o comportamento da rede neuronal 

perante a sequência de treino é diferente do comportamento perante uma nova sequência. 

 

4.1 Algoritmos De Treino 
Associado aos processos de treino existe a necessidade de avaliar a qualidade da 

solução encontrada, muitas vezes mesmo durante o treino. Nos casos que serão descritos 

a avaliação será feita com base no Erro Quadrático (EQ) ou no Erro Quadrático Médio 

(EQM). 

Um sistema de uma única saída e várias entradas é vulgarmente designado por 

MISO - Multi Input Single Output, por uma questão de simplicidade, embora sem perda 

de generalidade, pode escrever-se: 

 
∑  Eq.1 

 

∑   Eq.2 

 

onde o é a saída pretendida, y é a saída obtida com a rede neuronal e N é o número 

de pontos utilizados, [14]. 
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Os algoritmos de treino utilizados nas redes neuronais podem-se dividir consoante 

o tipo de procura da melhor solução, ou seja, se utilizam ou não derivadas no seu processo 

de optimização. 

 

4.2 Optimização dos algoritmos 
Neste grupo encontram-se a maioria dos métodos utilizados para o treino das 

Redes neuronais tais como, Steepest Descent, Newton, Quasi-Newton, Gauss-Newton e 

Levenberg-Marquardt, [24]. Esta secção não pretende ser exaustiva pelo que serão 

descritos apenas os métodos que foram usados no presente trabalho. 

Partindo de uma função como a exemplificada nas equações 1 e 2, usada como 

função a minimizar, pretende-se optimizar um comportamento. Esta optimização traduz-

se numa tentativa de minimizar a função escolhida. No entanto, não existe uma forma 

analítica para a determinação do mínimo desta função. Assim sendo torna-se necessário 

recorrer a uma solução iterativa, [24]. De forma genérica, partindo de uma estimativa 

inicial  e actualizando-a em cada iteração de acordo com uma equação da forma: 

 

 Eq.3 

 

 Eq.4 

 

onde x representa o índice da iteração, ∂E/∂xi representa uma direcção de procura,  

η representa a taxa de aprendizagem que determina o comprimento do passo dado em 

cada iteração e w corresponde ao valor do peso, [24]. 

A taxa de aprendizagem pode assumir qualquer valor, parte do utilizador e do seu 

bom senso não escolher um valor muito elevado sob pena de falhar o ponto de 

convergência da rede, ou seja, o mínimo da função. Por outro lado, não é de todo 

conveniente escolher um valor demasiado pequeno sob pena de incrementar 

significativamente o número de iterações sem que isso reverta a favor da minimização do 

valor da função do erro. É de salientar que o valor de η pode variar a cada iteração, sem 

que isso prejudique o normal funcionamento da rede neuronal. No caso, em que se 
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pretenda um valor de η fixo para todo o processo, podemos ver na literatura que o valor 

ideal situa-se entre 0.001 e 0.1, [34]. 

A forma de resolução deste problema foi decidir que o valor de η seria definido por:  

ú   çõ
  Eq.5 

Assim, conforme o treino vai decorrendo o valor de η vai diminuindo 

gradualmente, sendo elevado na fase inicial e diminuto na fase final. Conforme está 

representado no gráfico da Figura 10 

 

 
Figura 10 - Variação da taxa de aprendizagem 

 

A equação 3 representa o cálculo da actualização do valor do peso wk. A forma 

como este coeficiente é actualizado é o que distingue os diferentes algoritmos. 

O algoritmo de Steepest Descent, caracteriza-se por seguir a direcção do negativo 

do gradiente, e é frequentemente designado na literatura como backpropagation.  

Backpropagation é, na realidade, a regra de derivação em cadeia que permite 

propagar o EQM a todos os pesos da rede aquando da sua actualização após cada 

iteração, [25]. No entanto, o objectivo será sempre minimizar a função F(x). 

 

  Eq.6 
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Neste algoritmo, a direcção de procura é igual ao negativo do gradiente, ou seja: 

 

  Eq.7 

Onde k é o número da iteração actual. 

O produto do negativo do gradiente pela taxa de aprendizagem indica a 

actualização que um dado peso vai sofrer e fornece novos coeficientes que devem se 

testados novamente, ver Figura 11. 

 
Figura 11 - Representação do cálculo e da direcção do gradiente da função a minimiza 

Em geral, a convergência do método Steepest Descent é atingida mesmo quando se 

usam más estimativas iniciais. Ao fazer variar o valor de η pode-se obter um 

compromisso entre velocidade e convergência 

 

4.3 Backpropagation 
O algoritmo backpropagation, embora seja muitas vezes referido como um 

algoritmo de optimização, é na realidade um método que permite reflectir o erro da 

camada de saída a cada neurónio da rede neuronal. Ou seja, propaga o erro desde a saída 

até à entrada. No fundo este processo é aplicado em todos os algoritmos, uma vez que 

apenas é possível conhecer o valor do erro após a comparação do valor obtido com o valor 

esperado.  
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Este algoritmo não é mais que uma conjugação do algoritmo Steepest Descent com 

a regra de derivação em cadeia. 

Seguidamente, apresenta-se uma descrição do funcionamento deste algoritmo em 

que a rede neuronal é constituída por quatro camadas, (uma de entrada, uma de saída e 

duas camadas escondidas), tendo as camadas escondidas dois neurónios cada, (ver Figura 

12). 

 

Figura 12 - Representação esquemática de uma rede neuronal com 4 camadas 

Todos os neurónios possuem duas unidades de cálculo. Na primeira, é definido o 

produto da soma dos neurónios anteriores com os respectivos pesos. Na segunda é 

aplicada a função de activação e o seu resultado corresponde ao valor de saída do 

neurónio. A função de activação pode ser do tipo sigmoidal, rampa ou linear consoante o 

tipo de saída que se pretende. Segundo [14], caso se pretenda uma saída do tipo binário, 1 

ou 0, deve-se optar por funções de activação sigmoidais ou em rampa. Caso se pretenda 

uma saída genérica, a função de activação da camada de saída deve ser linear. (ver 

Figura 13) 

 
Figura 13 - O neurónio e as duas unidades 
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De modo a treinar uma rede neuronal, é necessário um conjunto de dados padrão 

que vai actuar como entrada, (x1 e x2), mantendo a correspondência temporal com o sinal 

de supervisionamento de saída, (z). O treino da rede é um processo iterativo. A cada 

iteração, os pesos da rede são modificados e os dados da amostra são novamente usados 

como sinal de entrada.  

Cada iteração começa com a eleição do valor dos sinais de entrada a partir dos 

dados da amostra. Seguidamente, o valor de saída para cada neurónio pode ser calculado 

tal como se mostra na Figura 14, procedendo-se de forma análoga para o cálculo do valor 

de saída para os neurónios da mesma camada. 

Os pesos são representados pela letra wmn, possuindo dois índices, um respeitante 

ao neurónio da camada anterior e outro referente ao neurónio da camada posterior. 

Assim sendo se um pesos tiver como nomenclatura w(x1)1 significa que liga o neurónio x1 

ao neurónio 1, sendo o neurónio x1 o de entrada e o neurónio 1 o correspondente ao valor 

de saída calculado. As saídas de cada neurónio são representadas por yn, onde n é o índice 

do neurónio correspondente. 

 
Figura 14 - Cálculo do valor de saída de um dado neurónio 

Para a Figura 14 tem-se: 

 

. .  Eq. 8 

 

A propagação dos sinais através das camadas escondidas é feita de forma análoga 

para as restantes camadas tal como se pode verificar na Figura 15, sendo fundamental 

manter o sentido de fluxo da entrada para a saída. Isto é, apenas se pode calcular o valor 

de saída dos neurónios da segunda camada escondida se os da primeira já tiverem sido 

calculados  
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Figura 15 - Cálculo do valor de saída de um neurónio da segunda camada escondida 

O cálculo do valor do neurónio indicado por F3 baseia-se na seguinte expressão: 

 

. .  Eq. 9 

 

O próximo passo consiste na comparação do valor de saída obtido com o esperado. 

Este valor, frequentemente designado por erro, transmite a ideia do desvio dos valores 

obtidos face ao esperado. É este erro que se pretende minimizar de modo a obter uma 

rede bem treinada e com uma boa capacidade de generalizar. Esta diferença é 

representada por δ. (ver Figura 16) 

 
Figura 16 - Comparação do valor obtido com o valor esperado 

Para o cálculo do erro: 

 

 Eq.10 

 

É impossível calcular o erro para um neurónio de uma camada escondida de forma 

directa visto que o seu valor teórico é desconhecido. Contudo, a ideia principal é a de 

propagar o erro calculado na camada de saída a todos os neurónios da rede até à camada 



Capitulo 4 – Descrição de Algoritmos 

39 

inicial, tal como representado na Figura 17. Este passo é também designado por retro 

propagação do erro, [34]. 

 
Figura 17 - Retropropagação do erro da camada de saída 

O cálculo da retro propagação do erro, para o neurónio 4, procede-se a seguinte 

forma: 

.  Eq.11 

 

Os coeficientes dos pesos wmn usados nos cálculos da rede são constantes durante 

todo o processo de cálculo do valor de saída e da propagação do erro. Apenas o sentido do 

fluxo de informação é que inverte, ou seja, o erro é transmitido desde a saída até às 

entradas da rede. (ver Figura 18) 

 
Figura 18 – Retropropagação do erro numa camada escondida 

O cálculo da propagação do erro até à primeira camada escondida, segue o método 

análogo ao cálculo do erro para a segunda camada, assim sendo: 

 

. .  Eq.12 
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Após o cálculo do valor do erro para cada neurónio, os respectivos pesos são 

actualizados. O método está descrito nas ilustrações seguintes. É de salientar que, nas 

fórmulas apresentadas, /  representa a derivada da função de activação da 

respectiva camada. 

Para se proceder à actualização dos pesos de uma rede, não é necessário seguir 

nenhuma sequência rígida podendo ser actualizados pela ordem mais conveniente para o 

utilizador. Isto é possível porque na fase de actualização dos coeficientes dos pesos, o 

valor do erro de cada neurónio encontra-se já calculado. 

 
Figura 19 - Actualização dos pesos da primeira camada 

A actualização dos pesos descrita na Figura 19 calcula-se de acordo com a 

expressão seguinte: 

.  Eq.13 

 

.  Eq.14 

 

 
Figura 20 - Actualização dos pesos da primeira camada escondida 
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De igual modo para os pesos w’13, w’14 w’23 e w’24 tem-se: 

 

.  Eq.15 

 

.  Eq.16 

 
Figura 21 - Actualização dos pesos da segunda camada escondida 

Por fim, para a actualização dos pesos que afectam a ultima camada escondida, 

tem-se: 

.  Eq.17 

 

.  Eq.18 

 

Os coeficientes dos pesos afectam a velocidade de treino da rede mas, existem 

algumas técnicas que podem ajudar a resolver este problema. O primeiro método consiste 

em começar o treino da rede com a atribuição de valores muito elevados, para o valor dos 

pesos, que vão diminuindo gradualmente. O segundo método é o oposto do primeiro, ou 

seja, os coeficientes são definidos como sendo o valor mais baixo possível e à medida que o 

treino vai decorrendo, estes vão incrementando o seu valor e perto do final do treino 

voltam a diminuir. O facto de se começar o treino com valores muito baixos permite 

determinar se os coeficientes assumem valores negativos ou positivos. 

No caso em estudo, foi adoptado o segundo método. Inicialmente os coeficientes 

são gerados aleatoriamente mas estão compreendidos entre 0 e 1. 
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4.4 O Algoritmo Levenberg-Marquardt 
 

O algoritmo de Levenberg-Marquardt é uma variação do método de Newton, que 

foi criado para minimizar funções quadráticas e outras funções não lineares. [38] O 

algoritmo é denominado por Levenberg-Marquardt devido aos trabalhos realizados, de 

forma independente, pelos autores em [26] e [27], respectivamente, e foi posteriormente 

adaptado para a aplicação no âmbito das redes neuronais. 

Considerando novamente uma função F(x) que se pretende minimizar, ter-se-á que 

partir do pressuposto que a função em causa é o resultado de um somatório de funções 

quadráticas, tal como acontece na equação Eq.8 

Num sistema MISO, a saída será escrita sob a forma vectorial, por uma questão de 

simplicidade. 

 
∑  Eq. 19 

 

Onde x é o índice da iteração actual. 

Assim, o j-ésimo elemento do gradiente será: 

 

2. ∑ .   Eq.20 

 

Na sua forma matricial, o gradiente pode ser escrito de acordo com a seguinte 

equação: 

 

2. .   Eq.21 

 

Onde J(x) representa a matriz Jacobiana. 

Neste algoritmo, para além da matriz Jacobiana é também utilizada a matriz 

Hessiana, assim sendo, o k-ésimo elemento (correspondente à linha k e à coluna j) para 

funções quadráticas pode ser escrito do seguinte modo: 
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2. ∑ . .
.

  Eq.22 

 

Na forma matricial, tem-se que: 

 

2. . 2.  Eq.23 

 

Onde: 

 

∑ .
.

 Eq.24 

 

Se, comparativamente ao primeiro termo, S(x) for muito pequeno, a matriz 

Hessiana pode ser aproximada da seguinte forma. 

 

2. .   Eq.25 

 

Pode acontecer que a matriz não seja invertível. Uma solução para este método é: 

 

.   Eq.26 

 

Onde I é a matriz identidade, e µ é um valor que tal que torna a matriz Hm(x) 

positiva e portanto invertível, e Hm(x) é a matriz Hessiana modificada. 

Esta alteração corresponde ao algoritmo Levenberg-Marquardt que pode ser 

expresso do seguinte modo: 

∆ 2. . . . 2. .   Eq.27 

 

O parâmetro µ, não assume um valor fixo desempenhando um papel fundamental 

no funcionamento do algoritmo. Este parâmetro, não só garante a estabilidade do 

algoritmo, tornando a matriz Hm invertível, como também determina a velocidade de 

convergência do algoritmo. 
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De forma a determinar qual o valor correcto para µ, pode-se recorrer a uma 

aproximação usando a matriz Hessiana, mas esta apenas será válida numa vizinhança da 

iteração actual. Ou seja, deve-se procurar o valor de x que minimiza a função escolhida 

mas restringindo a | | , onde δk representa o raio em torno do qual a 

aproximação é válida. Este raio aparece afectado de um índice uma vez que depende 

directamente da iteração actual. Existe uma relação de dependência entre δk e µk, 

sendo que, ao aumentarmos o valor de µk, estamos a diminuir o valor de δk, [23]. 

Uma vez que não existe nenhuma expressão exacta que possa descrever esta 

relação, rk, diversas soluções foram desenvolvidas. 
A solução usada em [27] foi proposta por Fletcher e utiliza a seguinte expressão: 

  Eq.28 

 

Neste caso, VN é a expressão que se pretende minimizar e LN é a estimativa 

desse valor calculada a partir da aproximação obtida pela expansão em série de 

Taylor de segunda ordem, e pk é a direcção de pesquisa correspondente ao algoritmo 

de Levenberg-Marquardt. 

Assim sendo, µk pode ser determinado se primeiramente se escolher os valores 
iniciais de x0 e µ0, de seguida deve-se proceder ao cálculo da direcção pk, então, se 

0.75, /2, no entanto, se 0.25, 2 .  

Para que a iteração seja válida e aceite a seguinte expressão terá que ser 
respeitada, . Se a condição de paragem ainda não tiver sido 

atingida deve-se retomar os cálculos a partir do cálculo da direcção pk. 

O algoritmo de Levenberg- Marquardt caracteriza-se por uma alteração de 
comportamento quando o valor de µk varia. Quando µk aumenta e se torna 

dominante, o seu comportamento é semelhante ao steepest descent: 

 

∆ . .   Eq.29 

E para valores menores de µk retoma um comportamento semelhante ao 

método de Newton, [22]. 
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Numa avaliação final, decidiu-se usar o algoritmo Levenberg-Marquardt uma 
vez que é descrito como possuindo uma capacidade de convergência mais elevada 

perante o algoritmo Backpropagation. O Levenberg-Marquardt é também mais 

robusto matematicamente, convergindo mesmo em situações em que o 

Backpropagation falhou, [22], [23]. Embora este, seja um algoritmo mais simples e de 

mais fácil implementação, a precisão dos seus resultados é ultrapassada quando 

comparada com a precisão do Levenberg-Marquardt. 

Decidiu-se, como teste final, treinar a mesma rede neuronal com os dois 

algoritmos, tendo-se obtido os resultados apresentados nas Figura 22 e 23. 
Em termos de precisão, verificou-se que o erro apresentado pela rede treinada 

com o algoritmo Levenberg-Marquardt foi de 0.9715 e o erro obtido pela rede treinada 

com Backpropagation foi de 27.7080. Face aos argumentos apresentados, o treino 

para todas as redes testadas neste trabalho, foi realizado com base no algoritmo 

Levenberg-Marquardt. 

 

 
Figura 22 – Rede treinada com o algoritmo Levenberg-Marquardt 

Erro quadrático médio = 0.9715 bar2 
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Figura 23 – Rede treinada com o algoritmo Backpropagation 
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Capitulo 5 
5. Tratamento de dados 

As redes neuronais que se pretendem testar possuem como dados de entrada, 

quatro variáveis, que são a pressão hidráulica da máquina, a velocidade de injecção, a 

temperatura do bico quente e a variação da temperatura do plástico a longo do tempo. A 

pressão dentro da cavidade, medida com um sensor de pressão piezo-eléctrico foi 

adquirida com o intuito de sobre visionar o treino da rede, funcionando como variável de 

saída.  

A escolha destas variáveis e não de outras prende-se com a sua influência directa 

no processo de injecção. Tal como descrito em [4], a temperatura do bico quente deve ser 

controlada de forma a garantir uma temperatura suficientemente elevada que assegure a 

fluidez do material mas que não provoque a degradação do mesmo. A temperatura de 

funcionamento do bico quente varia consoante o tipo de material a transformar. A 

velocidade de injecção é outro parâmetro considerado fundamental no processo tendo em 

conta a necessidade de manter uma baixa viscosidade do fundido. Uma velocidade de 

injecção adequada permite também minimizar perdas de calor e garantir uma elevada 

dissipação viscosa durante a fase de enchimento. A pressão dentro da cavidade é o 

resultado do esforço necessário para preencher um dado volume com o polímero escolhido 

e é dependente das restantes variáveis do processo, variando ao longo do ciclo de injecção. 

Por fim, foi adquirido o valor da temperatura da peça injectada ao longo do ciclo, pois este 

é um parâmetro fundamental que determina muitas propriedade, (quer mecânicas, quer 

visuais), da peça moldada, visto que condiciona o desenvolvimento estrutural do polímero 

durante o seu arrefecimento. Esta última variável foi obtida com base numa simulação de 

todo o processo com o software Moldflow®. Todas as restantes variáveis foram obtidas 

com base em sinais analógicos, adquiridos através de uma carta analógica e de uma 

interface de comunicação com a máquina, desenvolvido em Matlab®. Embora os sensores 

colocados na máquina de injecção permitam uma leitura do valor das variáveis em tempo 

real, para a medição da evolução da temperatura da peça injectada foi necessário recorrer 

a simulações realizadas com o software Moldflow®, uma vez que não existe nenhum 

sensor implementado no molde que permita a quantificação desta variável. 
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A fim de se obterem dados para se poder treinar a rede, durante o processo de 

injecção, modificaram-se as diferentes variáveis de entrada, uma de cada vez, e para cada 

situação recolheram-se dados de 30 ciclos. Estas modificações permitiram explorar toda a 

gama de funcionamento da máquina. As variações testadas foram, desde 10 até 100%, 

com incrementos de 10%, para a velocidade de injecção, (ver  Tabela 1). 

 
Tabela 1 - Condições de velocidade testadas 

Velocidade do 

Fuso [%] 

Pressão 

Hidráulica [%] 

Temperatura [ºC] Tempo de compactação [s] 

10 

50 210 40 

20 

30 

40 

50 

60 

70 

80 

90 

100 

 

 

Para a pressão de hidráulica, as variações foram desde 30 até 70 bar com 

intervalos de 10 bar, (ver Tabela 2). 

 
Tabela 2 - Condições de pressão hidráulica Testadas 

Velocidade do 

fuso [%] 

Pressão 

Hidráulica [bar] 

Temperatura [ºC] Tempo de compactação [s] 

50 

30 

210 40 

40 

50 

60 

70 
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Para a temperatura do bico quente, foram testados valores no intervalo de 190 até 

230ºC com incrementos de 10ºC, (ver Tabela 3) 

 
Tabela 3 - Condições da temperatura do bico quente testadas 

Velocidade do 

fuso [%] 

Pressão 

Hidráulica [bar] 

Temperatura [ºC] Tempo de compactação [s] 

50 50 

190 

40 
200 

210 

220 

 

Das tabelas acima mencionadas, verifica-se que existe um padrão de variáveis que 

se repete. Esse padrão corresponde às condições médias testadas e com os quais foram 

obtidos bons resultados em experiências realizadas anteriormente no laboratório. As 

condições que se repetem correspondem a 50% da velocidade do fuso, 50% da pressão 

hidráulica, 210ºC no bico quente e 40 segundos na fase de compactação. 

Graficamente, os 30 ciclos realizados para reproduzir estas condições assumem a 

forma da Figura 24. Os dados representados, assumem valores compreendidos entre 0 e 1 

uma vez que foram utilizados valores normalizados neste trabalho. Para efeitos de 

cálculos esta técnica revela-se vantajosa uma vez que todas as variáveis se assumem 

adimensionais. 
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Figura 24 - Representação dos ciclos realizados para as condições padrão 

Notou-se que a partir do 15º ciclo para cada modificação, os resultados obtidos 

revelavam-se mais uniformes, quer em termos visuais, quer a nível gráfico aquando da 

interpretação dos sinais adquiridos.  

Houve a necessidade de aplicar um filtro passa-baixo aos dados obtidos de forma a 

reduzir o ruído (ver Figura 25). De seguida, aplicou-se também um filtro de mediana de 

modo a diminuir a dimensão dos dados para um quinto do seu valor inicial para assim 

diminuir o tempo de treino da rede neuronal.  

Na Figura 25, estão representadas as quatro variáveis adquiridas pelo sistema de 

aquisição de dados, num total de trinta ciclos de injecção. É de salientar que cada ciclo 

pode ser identificado pela análise do sinal da posição do fuso. O ciclo de injecção inicia 

com o avanço do fuso, transportando a matéria-prima para dentro do molde e termina 

quando o fuso recua. O ponto, a partir do qual o fuso se começa a mover, corresponde ao 

início de ciclo e serve de referência a todas as variáveis. Ou seja, uma vez estipulado o 

tamanho da amostra, a determinação de cada ciclo depende somente do ponto inicial e do 
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comprimento da amostra que se pretende. Tal como se verifica na Figura 25, o carácter 

temporal de cada variável é mantido inalterado e, ao separar os trinta ciclos 

representados, podem-se sobrepor as variáveis lidas de tal forma que se pode analisar de 

como estas variam em função do tempo durante um ciclo de injecção, tal como 

demonstrado na Figura 26. 

 
Figura 25 - Dados adquiridos directamente da carta de aquisição de dados 

Os dados recolhidos directamente pelo sistema de aquisição de dados foram 

tratados em Matlab® de modo a calcular uma média dos ciclos escolhidos para integrarem 

as amostras correspondentes. 

Os dados que integram quer a amostra de treino, quer a amostra de verificação da 

capacidade de generalização do treino da rede são obtidas com base numa média 

aritmética de cinco ciclos de injecção. De modo a separar os dados para se obterem as 

amostras de treino e de verificação da rede, decidiu-se que do 15º ao 19º ciclo os dados 

seriam usados para a amostra de treino da rede (ver Figura 26). 
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Figura 26 - Representação gráfica das variáveis usadas no treino da rede 

 De igual modo, do 25º ao 29º ciclo, os dados seriam usados para a amostra de 

verificação do treino da rede, isto é para averiguar a sua capacidade de generalização, 

(ver Figura 27). 
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Figura 27 - Representação das variáveis usadas na verificação do treino da rede 

Em termos gráficos, as duas figuras anteriores são parecidas pois ambas retratam 

o comportamento de cada uma das variáveis ao longo do ciclo de injecção, no entanto, os 

dados representados são usados com fins diversos (treino e verificação da capacidade de 

generalização). 

O valor da velocidade do fuso da máquina de injecção foi obtido por diferenciação 

do sinal da posição do fuso, uma vez que não existia nenhum sinal analógico associado a 

esta variável (ver Figura 28).  

Na máquina de injecção é possível controlar directamente a velocidade de injecção, 

e durante os testes realizados esta foi uma das variáveis que se variou, influenciando o 

processo, havendo por isso a necessidade de a quantificar. 

0 5 10 15 20 25 30
-0.2

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2
Variáveis usadas na verificação da rede

Tempo (s)

 

 

Pressão na Cavidade
Pressão Hidraúlica
Temperatura do bico quente
Posição
Velocidade
Temperatura da peça



Capitulo 5 – Tratamento de dados 

54 

 
Figura 28 - Representação gráfica da posição e da velocidade do fuso ao longo do ciclo de 

injecção 

Apesar de todas as variáveis terem a mesma dimensão, foi tido em conta o factor 

tempo, pois só assim é que se consegue obter uma boa caracterização do ciclo. 

 

5.1 – A temperatura do termoplástico 
A necessidade de utilizar uma quarta variável foi verificada após a representação 

gráfica das restantes variáveis. Ao analisar-se a Figura 24, facilmente se verifica que a 

partir de um dado ponto as três variáveis obtidas pelos sensores são aproximadamente 

constantes. Seria difícil de prever a pressão dentro da cavidade com base nas três 

variáveis que se revelam constantes. Este facto foi verificado inicialmente pela 

dificuldade de aprendizagem da rede. 
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Houve então a necessidade de encontrar uma variável que variasse durante todo o 

ciclo contrariando a tendência das restantes variáveis. Concluiu-se então que poderia ser 

utilizada a informação da evolução da temperatura da matéria-prima ao longo do tempo. 

Esta variável foi obtida pelo software de simulação Moldflow® e tratada em Excel® 

recorrendo a uma regressão matemática que traduzisse o seu comportamento numa 

função polinomial de 4º grau. Após a regressão, o polinómio encontrado revela o 

comportamento da temperatura, mantendo a sua dependência temporal. Como é possível 

verificar pela análise das figuras e equações seguintes. O tratamento dos dados, em 

Excel®, correspondente à variável da temperatura para os vários casos, encontra-se no 

Anexo 1. 

Uma vez que para cada caso existe mais do que uma condição testada, as equações 

30, 31 e 32 são o resultado de uma média aritmética das equações obtidas pelo Excel®. 

 

 
Figura 29 - Representação da variação da temperatura do polímero para os ciclos da velocidade 

 

Para cada caso, foi representado graficamente a variação da temperatura e em 

seguida, através das ferramentas do Excel®, foi obtida uma equação polinomial do quarto 

grau que traduz o comportamento da temperatura. Após a repetição do mesmo passo 

para todas as condições testadas, a equação resultante provém de uma média das 

equações anteriormente obtidas. 
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Seguindo esta metodologia, a equação que traduz o comportamento da 

temperatura para as condições da velocidade testadas é a seguinte: 

 

7.1 10 1.0 10 1.06 10 1.34 213  Eq.30 

 

 
Figura 30 - Representação da variação da temperatura do polímero para os ciclos da 

pressão 

Ao percorrer a gama de valores da pressão, conclui-se que a equação que 

representa a variação da temperatura do polímero é: 

 

ã 7.8 10 1.2 10 1.15 10 1.41 215  Eq.31 
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Figura 31 - Representação da variação da temperatura do polímero para os ciclos da 

temperatura 

Para as condições da temperatura do bico quente, a equação que traduz o 

comportamento da temperatura do polímero é: 

8.6 10 1.4 10 1.17 10 1.33 214  Eq.32 

 

Como variável de saída o sistema apenas está preparado para calcular uma 

variável, que, no caso em estudo, corresponde à pressão dentro da cavidade, como se pode 

verificar na Figura 32. 

 
Figura 32 - Funcionamento do sistema testado 
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sendo que, no mínimo, a rede terá que ser constituída por uma camada intermédia e pelo 

menos um neurónio. No entanto, deve-se ter o cuidado de se seleccionar a configuração 

que apresente bons resultados e, ao mesmo tempo, o menor número de neurónios ou 

camadas.  

Uma rede muito complexa requer um maior tempo de cálculo e de treino, daí que 

seja preferível uma rede mais simples mas que tenha o mesmo grau de precisão. Contudo, 

não se deve prejudicar a precisão de um resultado em detrimento do tempo de cálculo, 

pois em todo o processo de injecção, o treino da rede neuronal apenas ocupa uma pequena 

fracção do tempo total, enquanto a precisão dos resultados implica muitas vezes a 

repetição de todo o ciclo produtivo. 

Um aumento do número de neurónios pode conduzir à ocorrência de overflow nos 

cálculos levando a uma divergência no processo de aprendizagem da rede [31]. Uma boa 

metodologia para eliminar o problema criado pelo overflow nos cálculos durante a 

aprendizagem consiste na utilização de dados normalizados (compreendidos entre 0 e 1). 

Os dados normalizados obtêm-se dividindo cada instância dos sinais de entrada pelo seu 

máximo. Na fase de verificação, deve-se ter em conta este passo e multiplicar cada 

variável pelo respectivo valor máximo, podendo-se então comparar os resultados como 

valores absolutos.  

Baseado na literatura, [13], um valor aceitável para o erro do sistema, calculado 

pelo método dos mínimos desvios quadrados é de 0.1. Quando se utilizam dados 

normalizados, este valor terá que ser bastante inferior para se obter um valor de erro 

aceitável. 

O treino da rede consiste em ajustar os pesos da rede de modo a replicar o sinal de 

saída pretendido, com o qual se faz uma comparação directa com o valor que a rede nos 

devolve. Cada neurónio é calculado como sendo a soma do produto de cada neurónio da 

camada anterior pelo respectivo peso. Após este resultado, é aplicada uma função ao 

valor obtido. Esta função pode ser do tipo sigmoidal, degrau, ou linear. (ver equações 33, 

34 e 35) 

 

  Eq.33 
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1,  0
0,  0   Eq.34 

 

  Eq.35 

 

As duas primeiras funções mencionadas devem ser aplicadas para casos em que as 

saídas devem assumir o formato binário, 0 ou 1. Por outras palavras, aplicam-se para 

casos em que se pretenda um resultado do tipo lógico, (True ou False). 

No caso em estudo, a saída pretendida assume uma gama de valores contínuos, 

diferentes de 0 e 1. Optou-se então por utilizar uma função linear, (eq. 35), para a 

camada de saída, sendo as restantes camadas caracterizadas pela função sigmoidal, (eq. 

33). Em termos práticos, esta função simplifica os cálculos pois sendo de carácter linear a 

sua derivada assume um valor constante, em que neste caso específico é 1. Após a 

execução de todos os cálculos através de todas as ligações da rede neuronal até à última 

camada, obtendo o seu valor de saída, faz-se uma comparação entre o valor pretendido e o 

obtido. Seguindo o algoritmo backpropagation, a actualização dos pesos é directamente 

afectada por uma constante designada por taxa de aprendizagem (normalmente 

compreendida entre 0.1 e 1). Contudo, se o seu valor for muito elevado, pode-se correr o 

risco de falhar o ponto de convergência, uma vez que os incrementos são muito elevados. 

Quando este valor é muito pequeno, a rede convergirá mais lentamente aumentando 

significativamente o número de iterações. Um valor aconselhável e citado na literatura é 

0.25, [13]. Contudo, experiências práticas indicam que não é aconselhável manter um 

valor fixo para a taxa de aprendizagem. Assim, foi decidido que este assumiria o valor 

1/ ú   çã . Esta estratégia permite diminuir a velocidade de convergência 

da rede à medida que esta vai atingindo o seu objectivo. No início da aprendizagem a 

convergência é rápida e, à medida que o treino vai decorrendo, a rede vai convergindo 

mais lentamente. Para o cálculo do erro total do sistema, usou-se o método dos mínimos 

desvios quadrados usando a equação 1, sendo este calculado no fim de cada iteração. 

Considera-se que uma iteração foi calculada, quando todos os níveis das variáveis de 

entrada foram testados. 

Pode-se preferir um resultado mais preciso, mas mais demorado em vez de um 

resultado mais imediato. Tudo isto se prende com o tempo disponível para a 
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aprendizagem ou para a execução do processo. Esta escolha é feita através da estipulação 

de um critério, designado por critério de paragem. Este critério é directamente 

comparável com o erro total do sistema durante a fase de treino, e sempre que o erro se 

assume inferior, assume-se que a rede em causa está treinada. Se for estipulado um valor 

para o critério de paragem muito elevado, a rede convergirá mais rapidamente, mas será 

menos precisa. No entanto, um valor muito pequeno, pode conduzir o sistema a um treino 

mais preciso, mas se o valor definido for muito baixo, pode acontecer que a rede nunca 

convirja. 

O que se pede como objectivo final, é uma réplica dos valores de saída, ou seja, um 

modelo matemático, implementado através de uma rede neuronal com supervisão, capaz 

de interpolar os dados de saída, tendo em conta a aprendizagem da rede. Será de todo o 

interesse optar por uma rede que usufrua da melhor relação da precisão versus 

complexidade. 

5.2 A Fase de pesquisa 
Foi criado um algoritmo de pesquisa da configuração de rede mais funcional, (ver 

Anexo 3). Este algoritmo consiste em determinar a melhor configuração para uma rede 

neuronal efectuando 1000 iterações para cada configuração diferente. Inicia-se a pesquisa 

com uma rede simples composta por apenas uma camada intermédia e um neurónio nela 

contido. A cada 1000 iterações, o número de neurónios aumenta com incrementos 

unitários e quando se atinge um máximo de 10 neurónios por camada, uma nova camada 

é criada. Ao mesmo tempo que a nova camada é criada, a primeira camada volta a 

assumir o valor 1 incrementando novamente a cada 1000 iterações, conseguindo-se testar 

todas as combinações possíveis. É de salientar que nem todas as combinações possíveis 

para as configurações das redes foram testadas. Decidiu-se restringir a pesquisa apenas 

às redes que possuem um número de neurónios da camada n+1 igual ou inferior ao 

número de neurónios presente na camada n. Este critério foi implementado desta forma 

tendo em conta que se a ideia principal é atribuir pesos às diferentes entradas, não seria 

muito aconselhável ter um único neurónio na primeira camada e a seguir dez neurónios a 

convergir para uma saída, pois conduziria à perda das características individuais de cada 

saída. 
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Definiu-se como valor limite, 10 neurónios por camada, num máximo de 5 

camadas, obtendo-se então 3002 redes começando com 4-1-1 e finalizando com 4-10-10-

10-10-10-1. O tempo de cálculo para a última rede apresentada é muito elevado e torna-se 

pouco viável quanto à sua aplicação. No entanto, caso se verifique uma melhor 

performance face às restantes redes, devemos optar por esta, pois o tempo de treino de 

uma rede neuronal ocupa apenas uma fracção do tempo de todo o processo produtivo. 

Como ideia geral, a melhor rede será aquela que apresenta um erro menor associado a 

uma configuração menos complexa.  

Para garantir um treino que usufruísse de toda a potencialidade de convergência 

da rede em teste, estipulou-se como critério de paragem, um erro extremamente baixo, 

1 10 , de modo a que este nunca seja atingido antes das 1000 iterações. Esta regra 

permite que a rede converja o máximo possível e assim a comparação é feita após terem 

ocorrido o mesmo número de iterações para todas as redes. 

Após executado o algoritmo de pesquisa, o último valor do erro de cada rede, 

calculado pelo método dos mínimos desvios quadrados é guardado num array e analisado. 

A rede que apresentar o menor erro será a eleita para um treino mais rigoroso. Em caso 

de proximidade de valores, optar-se-á pela rede com menor complexidade. 

Deve-se eleger, no entanto, as três melhores redes. Para que se possa escolher a 

melhor de todas, deve-se treinar cada rede individualmente e posteriormente proceder á 

verificação da mesma. Compara-se então os resultados das diferentes redes. Mesmo que a 

complexidade da rede seja maior, a precisão dos resultados deve prevalecer como critério 

de selecção. 

 

5.3 A Fase de treino 
Quer durante a fase de pesquisa de melhor rede, quer na fase de treino das redes 

eleitas, o algoritmo de treino deve ser o mesmo. Mantém-se assim uma coerência nos 

critérios adoptados. 

No caso em estudo, o algoritmo adoptado foi o de Levenberg-Marquardt. Este 

algoritmo foi descrito por muitos autores como sendo o mais robusto em termos de treino 

e aquele que conduziria a uma convergência mais eficiente da rede em estudo. Por 
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eficiência de treino entenda-se elevada precisão aliada a um menor número de iterações. 

[35-36] 

É possível utilizar outro algoritmo de treino, bastando para isso substituir, no 

ficheiro código treino_toolbox, o valor da variável algoritmo para o pretendido. (ver anexo 

2) Os algoritmos de treino mais frequentes para o treino de redes neuronais são, Steepest 

Descent, (traingd), e Levenberg-Marquardt (trainlm). 

A fase de treino caracteriza-se por ter início após a fase de pesquisa ter sido 

concluída. 

De todas as configurações testadas, são eleitas as três melhores. Estas são 

treinadas individualmente tendo um critério de paragem definido pelo número de 

iterações e não pelo valor do erro, porque o valor do erro a atingir está definido como 

sendo muito baixo, tornando-se impossível de igualar com um número reduzido de 

iterações.  

Fazendo as redes convergir ao máximo das suas potencialidades, a que apresentar 

uma maior precisão é então treinada com um número de iterações cerca de dez vezes 

maior que no treino anterior (ver código implementado no Anexo 3). Se os resultados 

obtidos forem satisfatórios podemos dar o treino como concluído, caso contrário, existe a 

necessidade de treinar uma outra configuração em busca de resultados melhores. Se 

mesmo assim, os resultados continuarem a não ser os pretendidos, será boa política a 

troca de algoritmo de treino. É de salientar que os dados que são utilizados na fase de 

pesquisa são os mesmos que os utilizados na fase de treino. Uma vez que o objectivo é 

fazer com que a rede aprenda o melhor possível, seria contraditório trocar as amostras 

dos dados entre as duas fases. 

A literatura refere que, nesta fase, para dados não normalizados, se o erro 

calculado for menor que 0.1, a rede é considerada bem treinada, [13]. Como no caso em 

estudo os dados utilizados são normalizados, um erro aceitável seria de 0.001, ou seja 

cem vezes menor que para dados não normalizados 

 

5.4 A fase de generalização da rede 
Nesta fase, a rede neuronal escolhida por apresentar a melhor precisão encontra-

se já treinada. Existe então a necessidade de verificar até que ponto a aprendizagem da 
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rede permite que esta generalize os seus resultados. Ou seja, procedendo à troca dos 

dados de entrada da rede e da respectiva saída a rede deve ser possível de devolver um 

resultado muito próximo do esperado na realidade. 

Face às fases anteriores, os dados que são apresentados à rede são os da amostra 

de verificação. Esta fase consiste na execução de todos os cálculos inerentes à rede 

neuronal de modo a apresentar uma saída tendo em conta os dados de entrada e os pesos 

e funções de activação associados aos neurónios. Uma vez calculada a saída, o valor 

obtido é comparado com o esperado e o erro é calculado pelo método dos mínimos desvios 

quadrados, descrito pela eq.8. (ver código implementado no Anexo 2) 

Sucintamente, as três fases supracitadas interligam-se tal como demonstrado na 

Figura 33. 

 
Figura 33 – As três fases do método implementado 
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Capitulo 6 
6. Resultados 

6.1 Treino da rede com uma experiência isolada  
Para todas as condições referidas nas tabelas 1, 2, 3 e 4, foram realizados 30 ciclos 

de injecção adquirindo os respectivos dados através do sistema de aquisição de dados.  

Após o tratamento dos dados em Excel® e em Matlab® procedeu-se à fase de 

pesquisa onde se testaram 3002 configurações diferentes de redes neuronais, com o 

objectivo de encontrar a configuração que revelasse o menor desvio face ao valor 

esperado. Seguidamente, na fase de treino as três melhores configurações foram 

treinadas e comparadas entre si, a que apresentava o menor erro seria mais uma vez 

treinada, mas desta vez com um número de iterações dez vezes superior ao estipulado 

anteriormente. Para a fase de verificação, apenas a melhor configuração foi testada. 

Nesta fase uma nova amostra de dados foi apresentada à rede e esta foi analisada quanto 

à sua capacidade de generalização. Por fim, o erro do valor obtido face ao valor esperado 

foi calculado e encontra-se esquematizado nas tabelas seguintes 

 
Tabela 4 - Resultados obtidos para os testes da velocidade 

Teste Melhor configuração Erro mínimo 

Velocidade 10% 4-9-9-9-4-4-1 7.85×10-4 

Velocidade 20% 4-9-8-7-7-2-1 1.30×10-3 

Velocidade 30% 4-10-10-8-4-2-1 3.23×10-2 

Velocidade 40% 4-9-8-8-5-4-1 6.60×10-3 

Velocidade 50% 4-10-10-8-4-2-1 6.40×10-5 

Velocidade 60% 4-9-9-9-8-8-1 2.26×10-2 

Velocidade 70% 4-10-9-7-7-4-1 2.00×10-3 

Velocidade 80% 4-10-10-10-7-1 5.60×10-5 

Velocidade 90% 4-9-9-9-9-7-1 8.70×10-3 

Velocidade 100% 4-10-9-7-2-1-1 1.22×10-2 
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Tabela 5 - Resultados obtidos para os testes da Temperatura 

Teste Melhor configuração Erro mínimo 

Temperatura 190 4-10-8-8-6-1 1.48×10-4 

Temperatura 200 4-9-9-6-6-2-1 1.70×10-4 

Temperatura 210 4-10-10-8-4-2-1 6.40×10-5 

Temperatura 220 4-10-8-8-7-7-1 2.20×10-3 

Temperatura 230 4-10-10-10-9-2-1 8.60×10-4 

 
Tabela 6 - Resultados obtidos para os testes da Pressão 

Teste Melhor configuração Erro mínimo 

Pressão 30 bar 4-10-9-8-6-1 5.84×10-5 

Pressão 40 bar 4-9-9-6-6-3-1 1.34×10-4 

Pressão 50 bar 4-10-10-8-4-2-1 6.40×10-5 

Pressão 60 bar 4-10-9-9-9-5-1 6.35×10-4 

Pressão 70 bar 4-10-10-9-9-7-1 2.80×10-3 

 
Tabela 7 - Comparação dos melhores resultados obtidos para as diferentes simulações 

Teste Melhor configuração Erro mínimo 

Velocidade 80% 4-10-10-10-7-1 5.60×10-5 

Temperatura 210 4-10-10-8-4-2-1 6.40×10-5 

Pressão 30 bar 4-10-9-8-6-1 5.84×10-5 

 

Após a análise da Tabela 7, pode-se concluir que o melhor resultado foi obtido para 

velocidade do fuso da máquina de 80%, uma vez que este revela o menor erro. 

Nesta secção apenas se fará referência ao treino da rede com o menor erro para 

cada teste. Todos os restantes casos podem ser consultados no Anexo 3, tendo em conta 

que o procedimento para o treino dos mesmos é análogo ao apresentado. 

Para a variação da velocidade, verifica-se que o teste “Velocidade 80%” apresenta o 

menor erro. Para a obtenção deste resultado, a fase de pesquisa da melhor configuração 

foi iniciada com a aquisição de quatro variáveis, correspondentes aos sinais de entrada, 

de 30 ciclos de injecção através do sistema de aquisição de dados, que se encontram 

representadas na Figura 34.  
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Figura 34 - Variáveis adquiridas para o teste “Velocidade 80%” 

Seguidamente, foram calculados os valores médios correspondentes às amostras 

de teste e de verificação, (ver Figura 35 e Figura 36), tal como descrito no capitulo 5. A 

variável da temperatura da peça foi obtida através do tratamento de dados em Excel® da 

simulação efectuada em Moldflow®, tal como supracitado na secção 5.2. 

0 500 1000 1500 2000 2500
0

20

40

60

80

100
Posicao do fuso

Tempo(s)

P
os

ic
ao

 (m
m

)

0 500 1000 1500 2000 2500
-100

0

100

200

300

400

500
Pressao da cavidade

Tempo(s)

P
re

ss
ao

 (b
ar

)

0 500 1000 1500 2000 2500
-50

0

50

100

150
Pressao hidraulica

Tempo(s)

P
re

ss
ao

 (b
ar

)

0 500 1000 1500 2000 2500
200

205

210

215

220
Temperatura

Tempo(s)

Te
m

pe
ra

tu
ra

 (º
C

)

 

 
sem filtro
com filtro



Capitulo 6 – Resultados 

68 

 
Figura 35 - Variáveis de treino para a velocidade de 80% 

 
Figura 36 - Variáveis de verificação para velocidade de 80% 
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A fase de pesquisa foi responsável pelo treino de 3002 configurações de redes e 

pelo cálculo do seu erro face ao valor esperado. Graficamente, o erro de cada configuração 

de rede encontra-se na Figura 37 

 
Figura 37 - Erro de cada configuração de rede treinada 

As três redes com o menor erro foram então escolhidas e treinadas 

individualmente com 1000 iterações, com a análise do seu erro final verifica-se que a rede 

que apresenta uma maior precisão é a rede correspondente à configuração 4-10-10-10-7-1, 

(ver Figura 38). 
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Figura 38 - Representação gráfica do erro das três melhores redes após o seu treino 

A rede 4-10-10-10-7-1 foi treinada com um número de iterações 10 vezes superior 

ou número de iterações escolhido para a fase anterior, ou seja 10000 iterações. No fim do 

treino, foi testada a capacidade de generalização, esta fase é também designada por 

verificação da rede. Para tal, a amostra de treino da rede foi substituída pela amostra de 

verificação e, sem qualquer treino, mantendo os parâmetros da rede, esta foi simulada. 

Assim, o seu erro final foi de 5.60 10 . A representação da capacidade de generalização 

encontra-se na Figura 39. 
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Figura 39 - Capacidade de generalização da rede neuronal 4-10-10-10-7-1 

Os dados representados na Figura 39, estão na sua forma relativa. Para se obter 

uma representação dos mesmos dados mas na sua forma absoluta será necessário 

multiplicar os próprios pelo mesmo valor usado aquando da sua relativização. Este valor 

corresponde ao valor máximo de cada variável quando esta foi adquirida. 

Com o intuito de verificar a capacidade de generalização face a novos dados de 

entrada, diferentes amostras foram apresentadas à rede, ou seja, a capacidade de a rede 

traduzir o comportamento da pressão dentro da cavidade quando se altera qualquer uma 

das variáveis de entrada está representada graficamente nas figuras seguintes. 

A capacidade de generalização do comportamento da pressão dentro da cavidade 

para a variação da velocidade está representada na Figura 40 e na Figura 41. 
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Figura 40 - Generalização da velocidade a 20% 

 
Figura 41 - Generalização da velocidade a 40% 
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A capacidade de generalização perante a variação das restantes variáveis está 

representada na Figura 42, e na Figura 43   

 
Figura 42 - Generalização da temperatura a 220ºC 

 
Figura 43 - Generalização da pressão a 40 bar 
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Como se verifica pela análise das figuras acima representadas, a capacidade de 

generalização da rede treinada é limitada. Isto deve-se ao facto de a rede não ter sido 

testada com todos os dados o que faz com que não consiga devolver resultados fiáveis 

para situações desconhecidas. 

 

6.2 Treino da rede com todas as experiências 
De modo análogo ao método de treino anteriormente descrito, decidiu-se treinar a 

rede, estipulando como dados de entrada as quatro variáveis previamente definidas, mas 

agora, com todos os dados de todos os ciclos, em vez de se isolar cada ciclo. Para tal, todos 

os dados correspondentes a cada ciclo foram escritos numa matriz que comporta todas as 

experiências testadas. 

Assim, os dados de entrada, assumem os valores representados na Figura 44. Após 

o treino com 200 iterações de cada uma das 3002 configurações de redes neuronais, foram 

escolhidas as três melhores, isto é, aquelas que no final do treino apresentassem um erro 

quadrático, face ao valor esperado, menor, tal como apresentado na Tabela 8. As três 

redes com melhor desempenho foram então treinadas com 1000 iterações.  

 
Figura 44 - Variáveis de treino para todas as experiências 
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Tabela 8 - Resultados do treino das três melhores redes 
Teste Erro quadrático médio 

4-9-9-9-7-7-1 0.0010 

4-9-9-8-8-8-1 0.0014 

4-10-8-8-8-2-1 0.0011 

 

A melhor das três redes, que neste caso se revelou ser a rede 4-9-9-9-7-7-1, foi 

então treinada com 3000 iterações. Seguidamente, procedeu-se à tentativa de 

generalização da rede a fim de prever o comportamento da pressão dentro da cavidade 

durante um ciclo caracterizado pela alteração da velocidade do fuso, temperatura do bico 

quente e pressão de compactação. Assim sendo, a capacidade de generalização desta rede 

foi testada para 40 % da velocidade, 40 bar de pressão hidráulica e uma temperatura de 

200ºC., tal como se pode ver representado nas Figura 45, Figura 46 e Figura 47. Após a 

fase de verificação, o erro da tentativa de generalização foi calculado e encontra-se 

descrito na Tabela 9. 

 
Tabela 9 - Erro da capacidade de generalização 

Teste generalizado Erro quadrático médio 

Velocidade=40% 4.7514 [bar2] 

Pressão Hidráulica=40 bar 6.7207 [bar2] 

Temperatura=200ºC 1.6437 [bar2] 

 
Os valores apresentados encontram-se como valores absolutos, podendo-se 

comparar directamente sem a necessidade de nenhum cálculo adjacente. O erro mínimo 

obtido representa um erro relativo de 1.6437/580 100 0.28%, podendo ser considerado 

um valor muito preciso. Mesmo o resultado da generalização com o erro maior apresenta 

um erro relativo de 6.702/580 100 1.16%. 
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Figura 45 - Capacidade de generalização da pressão a 40 bar 

 
Figura 46 - Capacidade de generalização da velocidade a 40% 
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Figura 47 - Capacidade de generalização da temperatura a 200ºC 

Verifica-se pela análise da Figura 45, Figura 46 e Figura 47, que a capacidade de 
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máximo, e nesta zona os sinais são muito próximos, tendo sido calculado um valor 
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Face ao método anterior, o facto de se ter treinado a rede com vários exemplos 
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Capítulo 7 
7. Conclusão e desenvolvimentos futuros 
Após a análise de todos os resultados, pode-se concluir que os objectivos do 

trabalho foram atingidos. Usando a toolbox de redes neuronais do Matlab e quatro 

variáveis do processo de injecção plástica, velocidade do fuso da máquina, pressão 

hidráulica, temperatura do bico quente e a temperatura do polímero injectado, (esta 

obtida por simulação), é possível prever a pressão hidráulica sentida na cavidade durante 

o ciclo de injecção.  

Foi necessário recorrer à simulação do processo no software Moldflow para se 

obter o valor da temperatura do polímero ao longo do tempo, visto que não existia 

nenhum sensor de temperatura, aplicado no molde, que permitisse ler este valor. 

A previsão da pressão exercida na cavidade revelou-se muito precisa apresentando 

um erro de 6.40 10  tal como verificado na Tabela 4. Após a monitorização das 

variáveis do ciclo de injecção a rede treina off-line, isto é, sem precisar de comunicar com 

a máquina de injecção, demorando cerca de 30 horas para treinar as 3002 configurações 

de rede descritas com um cpu Centrino 1.6GHz com 512Mb de memória RAM.  

Embora pareça muito tempo, comparativamente com o tempo dispendido pelo ciclo 

produtivo, o tempo de treino de uma rede apenas representa uma fracção de todo o 

processo. Após o treino da rede ter sido efectuado, a sua verificação é instantânea, 

permitindo que o sistema devolva resultados em tempo real. 

Para a previsão da curva da pressão dentro da cavidade, para um dado ciclo de 

injecção, apenas é necessário apresentar à rede já treinada, o conjunto de dados que 

caracteriza as variáveis de entrada. Todo este processo pode ser realizado com a máquina 

desligada. No fim, o resultado devolvido é semelhante ao que acontece na prática dando 

ao utilizador uma ideia muito rigorosa sobre o comportamento da pressão dentro da 

cavidade durante todo o ciclo de injecção. 

Pôde-se verificar através da análise das figuras, Figura 40, Figura 41, Figura 42 e 

Figura 43, que a capacidade de generalização da rede em causa é limitada, quando se usa 

um só exemplo. Quando se tenta prever a variação da variável sobre a qual a rede foi 
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treinada, a sua capacidade de generalização é satisfatória. Para o caso em que se tentam 

prever as variações causadas pela alteração das restantes variáveis, a rede não devolve, 

como seria de esperar, resultados satisfatórios, resultados plausíveis. Isto acontece, 

porque a rede apenas foi treinada para um caso único, não conseguindo reproduzir dados 

que lhe são desconhecidos. 

Por outro lado, com o segundo método de treino, em que a rede em causa é 

treinada com todos os dados de todos os ciclos, a capacidade de generalização da mesma 

aumenta significativamente. A rede, não só apresenta erros de cerca de 1.6437 bar, como 

também é capaz de reproduzir o comportamento da pressão no interior da cavidade para 

qualquer caso, equivalente aos ciclos testados. 

Pode-se afirmar que, para o caso presente, a capacidade de generalização de uma 

rede melhora com o aumento do número de exemplos com a qual a rede é treinada. Se não 

for possível apresentar exemplos variados para se proceder ao treino da rede, a sua 

capacidade de previsão será limitada. 

Pela análise da Figura 45, Figura 46 e Figura 47, é possível notar um pequeno 

desvio dos dois sinais, na fase final do ciclo. No entanto, para que se possa escolher a 

máquina de injecção quanto à sua capacidade em função da pressão exercida, deve-se ter 

em conta o valor máximo da curva representada. Este máximo, tal como se verifica na 

Figura 45, Figura 46 e Figura 47 apresenta uma previsão bastante próxima da realidade, 

sendo um valor muito fiável para o utilizador aquando desta escolha, tal como se pode 

verificar na Tabela 9. De modo a diminuir a instabilidade do sinal da previsão da pressão 

dentro da cavidade pode ser implementado um filtro passa-baixo que diminuirá o ruído, 

tornando o sinal mais uniforme. 

É também possível estimar o tempo de ciclo pois é possível prever o instante em 

que a pressão dentro da cavidade será igual a zero, indicando o final do ciclo. 

Embora não haja nenhuma regra que limite o número de neurónios a utilizar, 

pode-se afirmar que, no caso do presente estudo, um maior número de neurónios conduz a 

um resultado mais preciso. Contudo, não se deve optar por um número de neurónios 

muito elevado pois o seu tempo de cálculo seria demasiado extenso.  
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Pela análise dos resultados conclui-se que as primeiras redes a serem testadas, ou 

seja, as que possuem menos neurónios, não conduziram a resultados tão precisos como as 

redes que possuem mais neurónios.  

Não existindo nenhuma proporcionalidade directa, pode-se afirmar que a precisão 

dos resultados obtidos aumenta com o número de neurónios e de camadas. No entanto, 

isto não significa que se pode aumentar indefinidamente o número de camadas e o 

número de neurónios por camada, sob pena de incrementar significativamente o tempo de 

treino da rede sem que se obtenham melhorias na precisão dos resultados. 

Empiricamente, sabe-se também que um maior tempo de treino contribui para uma 

maior precisão do resultado final. 

A rede implementada apenas é capaz de prever o valor da pressão dentro da 

cavidade, sendo por isso um trabalho incompleto quanto ao seu potencial. Será vantajoso 

implementar, na saída da rede, uma segunda variável que caracterize a qualidade da 

peça injectada, mantendo-se as mesmas quatro variáveis de entrada. 

Esta implementação pode ser feita, fazendo-se uma catalogação das peças 

injectadas com as diferentes condições de processamento, cujos dados serviram para o 

treino das redes. 

A classificação pode ser feita tendo em conta o aspecto visual, dimensional, táctil e 

mássico. Realizando, para tal, testes que permitam identificar estes parâmetros. 

Executando novamente o algoritmo de pesquisa de melhor rede e posteriormente 

proceder ao treino da rede eleita, obter-se-ia não só a melhor configuração possível e a 

previsão a pressão dentro da cavidade ao longo do ciclo de injecção, mas também, a 

previsão da qualidade das peças injectadas em função dos parâmetros do processo. 

Um outro melhoramento a ter em conta seria a forma como a rede aprende. Neste 

caso concreto, a rede aprende com base numa amostra de dados que foram adquiridos 

anteriormente. Por outras palavras, o treino da rede é feito com a máquina desligada, 

podendo-se dizer que o treino é feito off-line. 

Um treino on-line, (com a máquina ligada), da rede permitiria que o sistema 

aprendesse à medida que os novos dados fossem surgindo. A rede tornar-se-ia mais 

precisa à medida que testava novas condições. 
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Do ponto de vista prático, esta opção implica ligar a máquina de injecção ao 

computador e garantir que todas as ordens transmitidas à máquina sejam dadas pelo 

computador. Seria então possível reproduzir as condições testadas através de perfis de 

pressão, temperatura e velocidade. 
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Anexo 1 – Temperatura do termoplástico 
A1.1 Velocidade 

Para os testes da variação da velocidade temos: 

 
Figura 48 - Variação da Temperatura para 10% da Velocidade 

 

 
Figura 49 - Variação da Temperatura do polímero para 20% da Velocidade 

 

y = -4E-06x4 + 0,0009x3 - 0,0821x2 + 1,3527x + 
202,69

R² = 0,9984

0,00

50,00

100,00

150,00

200,00

250,00

0,00 20,00 40,00 60,00 80,00

T
em

pe
ra

tu
ra

 [º
C

]

Tempo [s]

Simulação v=10%

Simlação v=10%

Polinomial (Simlação 
v=10%)

y = -7E-06x4 + 0,0015x3 - 0,1049x2 + 1,5178x + 206,97
R² = 0,999

0

50

100

150

200

250

0 20 40 60 80

T
em

pe
ra

tu
ra

 [º
C

]

Tempo [s]

Simulação v=20%

Simulação v=20%

Polinomial (Simulação 
v=20%)



Anexo 1 – Temperatura do Polímero 

A1.88 

 
Figura 50 - Variação da Temperatura do polímero para 30% da Velocidade 

 

 

 
Figura 51 - Variação da Temperatura do polímero para 40% da Velocidade 
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Figura 52 - Variação da Temperatura do polímero para 50% da Velocidade 

 

 

 
Figura 53 - Variação da Temperatura do polímero para 60% da Velocidade 
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Figura 54 - Variação da Temperatura do polímero para 70% da Velocidade 

 

 

 
Figura 55 - Variação da Temperatura do polímero para 80% da Velocidade 
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Figura 56 - Variação da Temperatura do polímero para 90% da Velocidade 

 

 

 
Figura 57 - Variação da Temperatura do polímero para 100% da Velocidade 

 
As equações presentes em cada gráfico correspondem a uma interpolação 

polinomial de 4º grau. As equações obtidas encontram-se descritas na Tabela 10, e 

representadas graficamente na Figura 58. 
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Tabela 10 - Equações resultantes das simulações da Velocidade 

Simulação  x4  x3  x2  x    
100%  ‐7,00E‐06 0,001 ‐0,106 1,228 219,3 
90%  ‐7,00E‐06 0,001 ‐0,102 1,167 218,6 
80%  ‐8,00E‐06 0,001 ‐0,106 1,246 217,7 
70%  ‐7,00E‐06 0,001 ‐0,101 1,188 216,7 
60%  ‐7,00E‐06 0,001 ‐0,103 1,238 215,6 
50%  ‐1,00E‐05 0,002 ‐0,150 1,882 213,5 
40%  ‐7,00E‐06 0,001 ‐0,101 1,286 212,6 
30%  ‐7,00E‐06 0,001 ‐0,101 1,338 210,3 
20%  ‐7,00E‐06 0,001 ‐0,104 1,517 206,9 
10%  ‐4,00E‐06 0 ‐0,082 1,352 202,6 

Média  ‐7,10E‐06 1,00E‐03 ‐1,06E‐01 1,34E+00 2,13E+02 
 

 
Figura 58 - Variação da Temperatura para as simulações da Velocidade 
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A1.2 Temperatura 

 
Figura 59 - Variação da Temperatura do polímero para a temperatura de 190ºC 

 
 

 
Figura 60 - Variação da Temperatura do polímero para a temperatura de 200ºC 
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Figura 61 - Variação da Temperatura do polímero para a temperatura de 210ºC 

 
 

 
Figura 62 - Variação da Temperatura do polímero para a temperatura de 220ºC 
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Figura 63 - Variação da Temperatura do polímero para a temperatura de 230ºC 

 
 

Tabela 11 - Equações resultantes das simulações da temperatura do bico quente 

Simulação  x^4  x^3  x^2  x 
190º  ‐1,00E‐05 0,001 ‐0,079 0,387 189,8 
200º  ‐1,00E‐05 0,002 ‐0,127 1,543 205,7 
210º  ‐1,00E‐05 0,002 ‐0,15 1,882 213,5 
220º  ‐6,00E‐06 0,001 ‐0,109 1,36 225 
230º  ‐7,00E‐06 0,001 ‐0,119 1,454 234,6 
Média  ‐8,60E‐06 1,40E‐03 ‐1,17E‐01 1,33E+00 2,14E+02 
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Figura 64 - Variação da temperatura para as simulações da Temperatura do bico quente 
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A1.3 Pressão 

 
Figura 65 - Variação da temperatura do polímero para a pressão de 30 bar 

 

 
Figura 66 - Variação da temperatura do polímero para a pressão de 40 bar 
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Figura 67 - Variação da temperatura do polímero para a pressão de 50 bar 

 
Figura 68 - Variação da temperatura do polímero para a pressão de 60 bar 
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Figura 69 - Variação da temperatura do polímero para a pressão de 70 bar 

Tabela 12 - Equações resultantes das simulações da pressão de compactação 

Simulação  x^4  x^3  x^2  x 
30 Bar  ‐7,00E‐06 0,001 ‐0,096 0,956 215,8 
40 Bar  ‐6,00E‐06 0,001 ‐0,097 1,078 215,7 
50 Bar  ‐1,00E‐05 0,002 ‐0,15 1,882 213,5 
60 Bar  ‐6,00E‐06 0,001 ‐0,107 1,45 215,4 
70 Bar  ‐1,00E‐05 0,001 ‐0,123 1,681 215,2 
Média  ‐7,80E‐06 1,20E‐03 ‐1,15E‐01 1,41E+00 2,15E+02 
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Figura 70 - Variação da temperatura para as simulações da pressão hidráulica 
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Anexo 2 – Código Implementado 
 

A2.1 Rotina de Pesquisa 
De modo a iniciar todo o processo de pesquisa de melhor rede e de treino da 

mesma, foram criadas rotinas em Matlab que permitem automatizar todo o processo. A 

rotina desenvolvida para a fase de pesquisa encontra-se descrita da seguinte forma: 
% ficheiro que comanda o treino da rede 
clear all 
close all 
clc 
  
%definição de variáveis 
epochs=1000; 
taxa=0.0001; 
frequencia=1000; 
tol=1e-10; 
fig=1 
s=0; 
  
%executa a função responsável pela devolução das configurações das várias 
%redes possíveis 
[redes]=config_redes 
  
%faz a leitura das variáveis de entrada correspondentes ao ficheiro 
escolhido 
% load_temp 
%load_presscom 
% load_tempocomp 
load_vel 
  
%executa a função para determinar o tamanho ideal para analisar cada ciclo 
[inicio,amostra,final]=triagem(y7); 
disp('o tamanho da amostra deve ser igual ou inferior a:') 
disp(amostra) 
  
%interage directamente com o utilizador para optar pelo tamanho da amostra 
%ideal 
tamanho=t_amostra(amostra); 
disp('o tamanho da amostra escolhido é de:') 
disp(tamanho) 
  
%separa as variáveis sob a forma de uma matriz copiando o numero respectivo 
%de pontos iguais ao tamanho da amostra 
[press_cav,temp,posicao,press_hid]=filtro(inicio,tamanho,y7,y8,y9,y13); 
  
%efectua uma compressão dos dados para um quinto do seu tamanho, aplicando 
%um filtro de média 
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[xciclo,press_cav_ciclo,press_hid_ciclo,temp_ciclo,posicao_ciclo,fig]=compr
essao(x,inicio,tamanho,press_cav,press_hid,temp,posicao,fig); 
  
%efectua uma média de 5 ciclos previamente escolhidos 
%estes ciclos actuam como input para o algoritmo 
[press_cav_test,press_hid_test,temp_test,posicao_test]=media_var_test(press
_cav_ciclo,press_hid_ciclo,temp_ciclo,posicao_ciclo) 
  
%efectua uma média de 5 ciclos previamente escolhidos 
%estes ciclos actuam como verificação para o algoritmo 
[press_cav_verif,press_hid_verif,temp_verif,posicao_verif]=media_var_verif(
press_cav_ciclo,press_hid_ciclo,temp_ciclo,posicao_ciclo) 
  
%calcula o valor da velocidade derivando o valor da posição 
[vel_test,vel_verif]=calc_velocidade(posicao_test,posicao_verif,xciclo) 
  
%calcula o valor da temperatura através de uma função que exprime o seu 
%comportamento 
% [temperatura]=var_temp_temp(xciclo) 
[temperatura]=var_temp_vel(xciclo) 
  
% Neste gráfico estão representadas as variáveis com que a rede vai ser 
% treinada 
figure(fig) 
plot(xciclo,press_cav_test,'r') 
hold on 
plot(xciclo,press_hid_test,'c') 
plot(xciclo,temp_test,'k') 
plot(xciclo,posicao_test,'m') 
plot(xciclo,vel_test,'g') 
plot(xciclo,temperatura) 
title('Variáveis usadas no treino da rede') 
xlabel('Tempo (s)') 
legend('Pressão na Cavidade','Pressão Hidraúlica','Temperatura do bico 
quente','Posição','Velocidade','Temperatura da peça') 
fig=fig+1; 
  
%Neste gráfico são apresentadas todas as variáveis que vão servir de 
%comparação no fim do treino da rede 
figure(fig) 
plot(xciclo,press_cav_verif,'r') 
hold on 
plot(xciclo,press_hid_verif,'c') 
plot(xciclo,temp_verif,'k') 
plot(xciclo,posicao_verif,'m') 
plot(xciclo,vel_verif,'g') 
plot(xciclo,temperatura) 
title('Variáveis usadas na verificação da rede') 
xlabel('Tempo (s)') 
legend('Pressão na Cavidade','Pressão Hidraúlica','Temperatura do bico 
quente','Posição','Velocidade','Temperatura da peça') 
fig=fig+1; 
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for i=1:size(redes,1) 
    camadas=0; 
    r=1; 
    neuronios=0; 
    rede=redes(i,:); 
     
    for q=1:size(redes,2) 
        if rede(q)>0 
            neuronios(r)=rede(q); 
            r=r+1; 
        end 
    end 
    camadas=size(neuronios,2)-2; 
  
    t_amostra=size(xciclo,2); 
     
    
[saida,net]=toolbox(press_hid_test,temp_test,vel_test,temperatura,press_cav
_test,xciclo,neuronios,epochs,frequencia,tol,i) 
    erro_final(i)=mse(press_cav_test-saida); 
    if s==100; 
        save workspace; 
        s=0; 
    else 
        s=s+1; 
    end 
         
end 
  
figure(fig) 
plot(erro_final,'*r') 
title('Erro do sistema calculado para cada configuracao') 
xlabel('Indice da configuracao testada') 
fig=fig+1; 
  
[valor,indice]=min(erro_final); 
disp('A melhor rede é a rede:') 
disp(indice) 
disp(redes(indice,:)) 
disp('O erro minimo é:') 
disp(valor) 

 

A2.2 Rotina de Treino 
A rotina de treino assume a seguinte forma: 

function [net,y]=treino_toolbox(a,b,c,d,e,tempo,neuronios,epochs, 
frequencia,tol,indice) 
%definicao de variaveis 
clear net 
p=[a;b;c;d]; 
t=e; 
x=tempo; 
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s=' '; 
treino='net=newff(minmax(p),['; 
funcao='''logsig'''; 
funcao_exit='''purelin'''; 
algoritmo='''trainlm'''; 
  
%ordenação de strings 
for i=1:size(neuronios,2) 
    if i==size(neuronios,2) 
        treino=strcat(treino,num2str(neuronios(1,i)),'],{'); 
    else 
        treino=strcat(treino,num2str(neuronios(1,i))); 
        treino=strcat(treino,','); 
    end 
end 
  
for j=1:size(neuronios,2) 
    if j<size(neuronios,2) 
    treino=[treino,s,funcao]; 
    elseif j==size(neuronios,2) 
    treino=[treino,s,funcao_exit]; 
    end 
end 
  
treino=strcat(treino,'},',algoritmo,')'); 
eval(treino); %função que traduz a string numa instrução 
  
%definição dos parâmetros da rede 
net.trainParam.show=frequencia; 
net.trainParam.epochs=epochs; 
net.trainParam.goal=tol; 
  
disp(indice) 
%treino da rede 
net = train(net,p,t); 
y = sim(net,p); 

 

A2.3 Rotina de Verificação 
Em linguagem Matlab, a rotina correspondente à verificação da capacidade de 

generalização da rede foi implementada da seguinte forma 
%verifica a aprendizagem da rede  
function [p,y2]=verificacao_toolbox(net,a,b,c,d) 
 p=[a;b;c;d]; 
 %simulacão da rede após o treino 
y2 = sim(net,p); 
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Anexo 3 – Resultados 
Velocidade 50% 

 
Figura 71 - Variáveis de treino para 50% da velocidade 

 
Figura 72 - Capacidade de generalização da rede neuronal 4-10-10-8-4-2-1 
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Velocidade 80% 

 
Figura 73 - Variáveis de treino para 80% da velocidade 

 
Figura 74 - Capacidade de generalização da rede neuronal 4-10-10-10-7-0-1 
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A3.2 Temperatura 

Temperatura 190º 

 
Figura 75 - Variáveis de treino para a temperatura de 190º  

 
Figura 76 - Capacidade de generalização da rede neuronal 4-10-8-8-6-0-1 
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Temperatura 220º 

 
Figura 77 - Variáveis de treino para a temperatura de 220º 

 
Figura 78 - Capacidade de generalização da rede neuronal 4-10-10-8-4-2-1 
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Pressão 

Pressão 30 bar 

 
Figura 79 - Variáveis de treino para a pressão de 30 bar 

 
Figura 80 - Capacidade de generalização da rede neuronal 4-10-9-8-6-1 
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Pressão 60 bar 

 
Figura 81 - Variáveis de treino para a pressão de 60 bar 

 
Figura 82 - Capacidade de generalização da rede neuronal 4-10-10-9-8-7-1 
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