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RESUMO 
 

Há uma tendência no mercado automotivo mundial de aumento na utilização de polímeros 

(materiais plásticos) devido ao seu baixo custo de produção e fácil processabilidade, o que 

impulsiona a busca por soluções que possibilitem a otimização do desempenho destes materiais 

ainda na fase de projeto de produto. O conhecimento prévio do tempo de ciclo necessário para se 

produzir peças injetadas é um fator importante para o projeto de produto, pois possibilita a 

escolha por um conceito de produto e material que possuam um custo final mais competitivo, 

principalmente para peças de alto volume de produção. O processamento de peças automotivas 

através de injeção de polímeros é complexo, pois envolve vários fenômenos físicos que ocorrem 

simultaneamente e que possuem caráter não-linear e multivariável. Existem vários softwares 

comerciais que utilizam ferramentas de modelagem via elementos finitos para previsão dos 

parâmetros de processo, mas o software escolhido pode ser caro e por isso inviável. Outra forma 

de determinar estes parâmetros pode ser feita de forma analítica, mas, o tratamento deste 

problema através da aplicação das teorias clássicas dos fenômenos de transporte via equações de 

Navier-Stokes requer um difícil equacionamento que depende de características precisas da 

máquina injetora, da geometria do produto e dos parâmetros do processo. Assim, as técnicas de 

Inteligência Artificial como as Redes Neuro Fuzzy (RNFs) têm-se mostrado aplicáveis para este 

problema, uma vez que combinam a capacidade de aprender através de exemplos e de generalizar 

a informação aprendida das redes neurais artificiais (RNAs) com a capacidade da Lógica Fuzzy 

em transformar variáveis linguísticas em regras. O objetivo deste trabalho é utilizar uma RNA do 

tipo Multilayer Perceptrons (MLP) e de outra RNA do tipo Radial Basis Function (RBF) 

associadas à Lógica Fuzzy para construção de um modelo de inferência Mamdani para fazer 

previsões sobre o tempo de ciclo de processos de injeção de polímeros. Foi utilizada uma base de 

dados obtida através do acompanhamento de try outs (testes) realizados na Indústria Automotiva. 

Os resultados obtidos foram satisfatórios, o que confirma as RNFs como uma boa opção a ser 

aplicada neste tipo de problema. 

Palavras-chave: Indústria Automotiva, Lógica Fuzzy, Polímeros, Processo de Injeção, Redes 

Neurais Artificiais, Redes Neuro Fuzzy. 



     

ABSTRACT 
 

There is an increasing tendency in the worldwide automotive market to consume polymers 

(plastics materials), because of their processability and low cost in high volumes. This need 

motivates the search for technological improvements to the material performance, even at the 

product development stage. The cycle time is an important data point in product design, once it 

allows the choice of the product design and material with the most competitive final cost, 

especially in high-volume production. The injection mould of automotive parts is a complex 

process, due to the many non-linear and multivariable phenomena occurring simultaneously. 

There are several commercial software applications for modeling the parameters of the injection 

of polymers using finite element methods; however the chosen software could be expensive or 

even commercially unviable. It is possible to find these parameters analytically; however, solving 

this problem by applying classical theories of transport phenomena (Navier-Stokes equations) 

requires accurate information about the injection machine, product geometry, and process 

parameters. Considering the above points, the Artificial Intelligence approaches like Neuro Fuzzy 

Networks (NFN) had shown success, consists in the synergy achieved by combining capabilities 

to learning and generalization from Artificial Neural Network (ANN) with the Fuzzy sets 

inference mechanism. The purpose of this paper is to use a Multilayer Perceptrons Artificial 

Neural Network (MLP-ANN) and a Radial Basis Function Artificial Neural Network (RBF-

ANN) combined with Fuzzy Sets to produce a Mamdani inference mechanism in order to predict 

the injection mould cycle time. There was used a datasets obtained from Automotive Industry 

plant try outs. Obtained results were satisfactory, confirming NFNs as a good alternative to 

solving such problems. 

 

 

 

 

Key-words: Automotive Industry, Fuzzy Logic, Polymers, Injection Mould, Artificial Neural 

Network, Neuro Fuzzy Network. 
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1 INTRODUÇÃO 

 Existe uma tendência mundial no mercado automotivo em utilizar cada vez mais materiais 

poliméricos (plásticos) devido a sua fácil processabilidade, grande versatilidade e o seu baixo 

custo de produção, principalmente quando utilizado em grandes volumes (HE et al., 2001; 

CANEVAROLLO, 2002), como é característico na Indústria Automotiva. 

 Para se obter produtos que atendam ao nível de qualidade exigida pelos consumidores, 

deve-se, ainda na fase de projeto de produto, otimizar vários fatores determinantes de qualidade e 

produtividade, como: design de produto, parâmetros do processo de fabricação e projeto da 

ferramenta de injeção.  

 Estes fatores mostram-se relevantes, uma vez que, além do enfoque econômico envolvido 

na busca por materiais que possuam uma melhor relação de custo-benefício, existe a preocupação 

ambiental com interesse no desenvolvimento de processos que minimizem o consumo de energia.  

 Entretanto, deve-se ter em mente que o processamento de peças através de injeção de 

polímeros é complexo, uma vez que envolve vários fenômenos físicos que ocorrem 

simultaneamente, os quais possuem caráter não-linear e estocástico (YAMAGUCHI, 2008). 

 Desta forma, para que os critérios de custo e qualidade sejam atendidos o especialista 

humano deve intervir ajustando os parâmetros envolvidos. Sintetizando, pode-se afirmar que o 

processamento de polímeros possui as seguintes características: complexo, de caráter 

multivariável, incerto quanto à obtenção e controle das variáveis, e dependente do conhecimento 

de especialistas. 

 Neste cenário, a modelagem computacional é frequentemente usada para seleção do 

conceito de produto mais adequado para a aplicação. Na busca por melhores soluções, existem 

vários softwares comerciais, entre eles a modelagem via elementos finitos, onde as previsões são 
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baseadas nas propriedades reológicas, térmicas, e geometria do produto. Mas o software 

escolhido para tal atividade pode ser caro e por isso inviável. 

 Também é possível determinar estes parâmetros de forma analítica, mas o tratamento 

deste problema através da aplicação da teoria clássica dos fenômenos de transporte via equações 

de Navier-Stokes requer um difícil equacionamento que depende de características precisas da 

máquina injetora, da geometria do produto e dos parâmetros do processo (AGASSANT et al. 

1991).  

 Considerando-se as dificuldades apontadas, a aplicação da Lógica Fuzzy associada às 

RNAs através de Arquiteturas Híbridas é recomendada para previsão de parâmetros de injeção, 

pois por um lado fornecem o ferramental matemático necessário para tratar as incertezas 

relacionadas ao processo de aquisição de conhecimento junto aos especialistas, ao mesmo tempo 

que pode ser implementada sem fazer uso dos pacotes computacionais comerciais. 

1.1 PROCESSAMENTO DE POLÍMEROS 

 A produção de peças por injeção de plásticos é um dos processos de manufatura mais 

comuns, devido à alta capacidade de produção em larga escala e seus relativamente baixos custos 

de produção (HE et al., 2001). Devido a isto, tem ocorrido um avanço na tecnologia Automotiva 

com a aplicação em larga escala desse grupo de materiais, pois as invenções e o potencial de 

inovação na injeção de polímeros e compósitos mantêm-se em alta em função de seu 

processamento econômico combinando à liberdade criativa com a integração de várias funções. 

 Algumas características vantajosas de moldagem por injeção segundo Eyerer et al. (2007) 

são: um curto processo produtivo (desde a matéria-prima até o produto acabado), pouco ou 

nenhum retrabalho, processos integráveis e totalmente automatizados, alta repetibilidade do 

processo, baixo consumo de energia (em comparação com os metais, devido às baixas 
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temperaturas de processamento), integração das etapas de desenvolvimento desde a ferramenta 

protótipo até a ferramenta definitiva. 

 Em função dos avanços econômicos nos últimos anos, os plásticos passaram a ser 

amplamente utilizados pela Indústria Automotiva. Entretanto, somente após a superação de 

limites tecnológicos, alcançados graças aos polímeros de engenharia, passou-se a considerá-los 

como elementos fundamentais nos projetos automotivos. 

 A aplicação de materiais plásticos na produção de componentes do setor automotivo tende 

a crescer, principalmente para aplicação em peças de acabamento, como painel de instrumentos, 

bancos, teto, entre outros. 

 Segundo Hemais (2003), são mais utilizados plásticos do que aços na construção de 

veículos (considerando-se o número de itens). Deve-se considerar que esta tendência se justifica 

exatamente pela flexibilidade das propriedades encontradas nos materiais poliméricos. 

1.2 LÓGICA FUZZY 

 Conforme Russel (2007), para um dado elemento deve ser estabelecido se este pertence 

ou não a uma classe. Contudo, no mundo real as pessoas utilizam este conceito de uma forma 

bastante vaga. Portanto, para um grande gama de fenômenos físicos torna-se difícil estabelecer 

claramente se um elemento pertence ou não a determinada classe.  

 Buscando uma solução para esta questão, Zadeh (1965) propôs uma caracterização mais 

ampla para o conceito de classes, introduzindo o conceito de Lógica Fuzzy. 

 Pode-se exemplificar a aplicação dos conceitos da Lógica Fuzzy aos processos Industriais 

com o trabalho de He et al. (2001). Nesta obra é mostrado que a produção de peças por injeção de 

polímeros é um processo onde a modelagem matemática direta é inviável, devido ao elevado 
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número de variáveis e fenômenos físicos envolvidos, pois como é típico em processos Industriais 

existem incertezas envolvidas na obtenção e controle das variáveis de processo. 

 Por outro lado, conforme Agassant et al. (1991), a análise dos fenômenos envolvidos no 

processo de injeção de polímeros pelos métodos clássicos é complexa devido aos seguintes 

fatores: os moldes são frequentemente de forma complexa, o fluxo acontece em regime não 

permanente num tempo de injeção de poucos segundos, os efeitos térmicos são relevantes e os 

polímeros apresentam reologia complexa. 

 A aplicação da Lógica Fuzzy para previsão ou monitoramento, em um determinado 

sistema é caracterizada pela utilização de um Mecanismo de Inferência. Por tal mecanismo 

entende-se o conjunto de regras, que aplicado de forma correta aos objetos de um domínio, 

represente a dinâmica do sistema a que estes objetos pertençam, e à semelhança de um sistema 

axiomático, os eventos (axiomas) formam a base a partir dos quais os demais estados do sistema 

(teoremas) são criados. Esta característica gera a necessidade de que os eventos apresentados na 

entrada devem necessariamente se classificar em regras.  

  Adicionalmente, com a utilização de Redes Neuro Fuzzy (RNF) o número de exemplos 

de treinamento pode ser reduzido em função da capacidade de aprendizado das RNAs tornando 

sua aplicação viável para casos onde o número de exemplos de treinamento é restrito. 

 O Mecanismo de Inferência é uma questão central na modelagem do problema e neste 

trabalho apresenta-se a forma de construí-lo. O estabelecimento do Mecanismo de Inferência que 

simula um sistema envolve dois estágios (CARVALHO, 2008): as premissas de todas as regras 

são comparadas com as entradas controladas para determinar quais regras se aplicam para 

determinada situação; em seguida as conclusões são estabelecidas usando as regras que foram 

determinadas. Para representar os mecanismos de inferência nos conjuntos Fuzzy, é utilizado o 

conceito de relação Fuzzy, sendo que esta generaliza o conceito de relações presente da Teoria 
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Clássica dos Conjuntos, e representam o grau da associação entre elementos de dois ou mais 

conjuntos Fuzzy.  

1.3 REDES NEURAIS ARTIFICIAIS (RNAs) 

 Neste trabalho, a Lógica Fuzzy é associada às Redes Neurais Artificiais (RNAs), as quais 

são inspiradas também na forma como o cérebro humano aprende através da experiência. Estas 

RNAs, que são compostas por estruturas simples de processamento conhecidas como neurônios 

artificiais, são particularmente eficientes para o mapeamento entrada/saída de sistema não 

lineares, e para realizar processamento paralelo para simular sistemas complexos, conforme 

discutido nos trabalhos de Haykin (2001) e Mitchell (1997).  

 As RNAs possuem uma ampla área de  aplicação como, previsão de risco de crédito 

(SELAU e RIBEIRO, 2009), medicina (BLAZADONAKIS e MICHALIS, 2008) e em polímeros 

(CONTANT et al., 2004). 

 Redes Neuro Fuzzy (RNFs) combinam RNAs com Lógica Fuzzy resultando em 

abordagens com boa capacidade de aprender e de se adaptar às necessidades para a resolução de 

problemas do mundo real, ideais para aplicações como: identificação, predição, classificação e 

controle (RUTKOWSKI, 2008). 

 Segundo Nauck et al. (1996), o termo RNF é usado para abordagens que apresentam as 

seguintes propriedades: 

- São  baseadas em Lógica Fuzzy e são treinadas por um algoritmo de aprendizado derivado de 

uma das RNAs. O procedimento de aprendizado (heurística) opera em informações locais, e 

causa apenas modificações locais no fundamento da RNF: 
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- Possuem três camadas, onde a primeira camada representa as variáveis de entrada, a camada do 

meio (escondida) representa as regras de inferência, e a terceira camada representa as variáveis de 

saída .  

- Podem ser sempre interpretadas como um Mecanismo de Inferência. Sendo que nem todos os 

modelos especificam procedimentos de aprendizagem para criação de regras Fuzzy. 

- O procedimento de aprendizagem de uma RNF transforma as propriedades semânticas de um 

sistema Fuzzy em um conjunto de descrições. Isto resulta em restrições que podem tornar-se 

modificações aplicáveis aos parâmetros do sistema, entretanto, nem todas as abordagens em uma 

RNF  possuem esta propriedade. 

- Aproximam uma função n-dimensional que é parcialmente definida pelo treinamento dos dados.  

 As RNFs têm sido utilizadas nas mais diversas áreas como: processos Industriais, 

conforme Er e Zhou (2008) em especial processamento de polímeros nos trabalhos de He et al. 

(2001) e Chitanov et al. (2004); reconhecimento de imagem de acordo com Salazar et al. (2008), 

assim como medicina (GONZALEZ-OLIVERA et al., 2009), além de várias outras aplicações. 

1.4 MOTIVAÇÃO 

 Os polímeros injetados apresentam vantagens em comparação com outros grupos de 

materiais, como os metais (aços, ligas metálicas e alumínio), e cerâmicas (vidros); destacando-se: 

redução de peso, redução no consumo de CO2, redução de custo, entre outros.  

 Desta forma, o conhecimento prévio sobre o tempo de ciclo necessário para se produzir 

peças injetadas é um fator importante para o projeto de produto, pois possibilita a escolha por um 

conceito de produto e material que possuam um custo final mais competitivo, principalmente 

para peças de alto volume de produção, como os produtos automotivos. 



  7 

 Uma vez escolhido o material que apresenta o melhor desempenho, o próximo passo é 

realizar teste em protótipos à exaustão, sempre nas aplicações mais críticas. Adaptações ou troca 

de materiais são desaconselháveis, o ganho com adaptações é infinitamente inferior a perdas em 

caso de erro de especificação. Após o término da construção das ferramentas de injeção são feitos 

testes de funcionamento (try outs) para se determinar o melhor conjunto de parâmetros que 

fornece peças qualitativamente em ordem. 

 Os parâmetros de processo iniciais escolhidos para este try outs, os chamados Setup de 

processo, são determinados por experiência, ou similaridade com outros produtos. Considerando 

que o processo de injeção é altamente complexo, é muito difícil de se estabelecer o melhor Setup 

na primeira tentativa. Desta forma, o ajuste de processo é realizado através de tentativa e erro, o 

que torna o processo custoso. 

 Consequentemente, o presente trabalho tem como pilar fundamental, utilizar técnicas de 

Inteligência Artificial para auxiliar no processamento  de materiais poliméricos, para produção de 

peças na Indústria Automotiva, que possuam melhor desempenho. 

1.5 JUSTIFICATIVA 

 Deve-se considerar que uma das principais dificuldades para construção de um 

Mecanismo de Inferência para modelagem do processo de injeção de polímeros é a aquisição de 

conhecimento junto aos especialistas da área, devido a pouca disponibilidade destes profissionais 

e dos desafios em transformar o conhecimento tácito adquirido ao longo dos anos em regras de 

inferência. Outra questão a ser considerada em um Mecanismo de Inferência que modele o 

processo de injeção, é a extensão do banco de dados, considerando-se os elevados custos 

necessários para a realização de try out de processo. 
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 Para realizar previsões em processos industriais as técnicas computacionais apresentam ao 

usuário vantagens na sua utilização, mas também desvantagens, levando à conclusão de que em 

muitos casos existe a necessidade de combinar técnicas para reduzir suas deficiências, conforme 

discutido no trabalho de Sassi et al. (2007). 

 Desta forma a associação entre RNAs e a Lógica Fuzzy através de uma Arquitetura 

Híbrida apresenta-se como uma estratégia promissora para a modelagem de sistemas complexos e 

não lineares, tais como processamento de polímeros, conforme proposto por Halgamude e 

Glesner (1994). A modelagem é possível, uma vez que a Arquitetura Híbrida alia a capacidade da 

Lógica Fuzzy em transformar variáveis linguísticas em regras, possibilitando a aquisição de 

conhecimento, com as RNAs capazes de aprender a partir das bases de dados disponíveis. 

1.6 OBJETIVO E CONTRIBUIÇÕES 

 Conforme Passino e Yurkovich (1998), a partir de um sistema simples como, por 

exemplo, um pêndulo, pode-se definir um conjunto restrito de regras de inferência apto a 

representar sua dinâmica. A partir desta premissa o objetivo principal deste trabalho é procurar 

responder a uma pergunta fundamental: “É possível construir uma RNF que seja capaz de realizar 

previsões sobre parâmetros do processo de injeção de polímeros?”.  

 Além deste objetivo principal, vislumbra-se contribuir com uma Arquitetura Híbrida que 

combine RNAs com Lógica Fuzzy para construção de um mecanismo de inferência, reduzindo a 

dependência em relação ao especialista humano na aquisição de conhecimento.  

 Adicionalmente, considerando-se uma RNA do tipo Multilayer Perceptrons (MLP) e de 

outra RNA do tipo Radial Basis Function (RBF), deseja-se identificar qual apresenta melhor 

desempenho nestas previsões. 
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 Deve-se ter em conta que para a previsão do tempo de ciclo através do conhecimento dos 

parâmetros de processo, o ciclo não deve ser demasiado curto, pois as peças produzidas pelo 

processo de injeção devem atender aos requisitos mínimos exigidos, os quais são especialmente 

rigorosos quando se tratam de produtos da área automotiva, como as utilizadas neste trabalho.  

 O nível de aceitação dos produtos é estabelecido por acordos de fornecimento entre as 

Indústrias Automotivas (montadoras) e seus fornecedores, os quais devem ser estabelecidos 

claramente nos desenhos de produto, ou documentos de engenharia: como normas técnicas, 

ensaios, testes de laboratório, análise de durabilidade, rodagens, entre outros. 

1.7 METODOLOGIA  

 A realização da pesquisa deste trabalho esta embasada em consultas a fontes 

bibliográficas e de referencial teórico como: artigos, livros, teses, dissertações e relatórios 

técnicos nos campos de processamento de polímeros, RNAs, Lógica Fuzzy e RNFs. 

 Foram realizados experimentos computacionais fazendo uso de uma RNF do tipo MLP e 

de outra RNF do tipo RBF associadas à Lógica Fuzzy  utilizando o modelo de inferência 

Mamdani (MAMDANI e ASSILIAN, 1975) na previsão do tempo de ciclo de processos de 

injeção de polímeros. 

 Para tanto, foi utilizada uma base de dados obtida através do acompanhamento de try outs 

realizados em uma Indústria de Autopeças. 

 Os detalhes desta base de dados estão relatados no capítulo 5 deste trabalho. 
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1.8 ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO 

 Este trabalho está estruturado em sete capítulos. Além da introdução, o trabalho compõe-

se das seguintes partes: 

 Capítulo 2  - Processamento de Polímeros. Neste capítulo apresenta-se as tendências no 

desenvolvimento de materiais poliméricos para a Indústria Automotiva, e os critérios para sua 

seleção, bem como os fenômenos físicos envolvidos no processo de injeção de polímeros. 

 Capítulo 3  - Lógica Fuzzy aplicada ao processo de injeção. Neste capítulo são 

revisitadas as referências bibliográficas que sugerem a Lógica Fuzzy como abordagem para o 

problema de processamento de polímeros. A seguir são apresentados os conceitos matemáticos 

fundamentais desta técnica.  

 Capítulo 4  - Redes Neurais Artificiais. É feita uma revisitação à bibliografia sobre 

RNAs, onde são apresentados os detalhes das arquiteturas dos dois tipos de redes: RBF e MLP 

utilizadas neste trabalho. 

 Capítulo 5  - Metodologia Experimental. É apresentada a formação das bases de dados. 

O mecanismo de inferência proposto é aplicado, em seguida é apresentado o equacionamento 

utilizado para as RNAs do tipo RBF e MLP e as técnicas de aprendizagem utilizadas.  

 Capítulo 6  - Resultados. Apresentam-se os resultados experimentais realizados. 

 Capítulo 7  - Conclusões. Neste capítulo conclui-se o trabalho, sumarizam-se as 

contribuições, e apresentam-se as perspectivas para trabalho futuros. 
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2  MATERIAS POLIMÉRICOS PARA A INDÚSTRIA AUTOMOTIVA 

 Neste capítulo, as tendências no desenvolvimento de produtos a base polímeros na 

Indústria Automotiva, os critérios de seleção destes materiais e os fenômenos físicos envolvidos 

no processo de injeção são apresentados. 

 Peças produzidas a partir de materiais poliméricos são amplamente utilizadas na Indústria 

Automotiva, pois segundo He et al. (2001) a injeção de polímeros é um dos processos de 

manufatura mais comuns, devido à alta capacidade de produção em larga escala e seus 

relativamente baixos custos de produção. 

 Hemais (2003) considera que a Indústria do polímero no Brasil passou a existir com maior 

intensidade a partir da década de 70, com a entrada em operação dos pólos petroquímicos, sendo 

que anteriormente existiam apenas empresas isoladas produzindo tipos específicos de polímeros. 

 Conforme Azevedo (2002), este tipo de Indústria criou, após a década de 1980, uma 

demanda por softwares de simulação de injeção por computadores. 

 Fatores externos como a queda na alíquota de importação, abertura de mercado, a partir da 

década de 1990 favoreceram o aparecimento de empresas produtoras de matérias-primas 

poliméricas, com maior economia de escala e um portfólio de produtos mais abrangente 

(AZEVEDO, 2002). 

 De acordo com Rachid et al. (2006) este período coincidiu com a modernização da 

Indústria Automotiva brasileira, com a reestruturação ou construção de novas montadoras de 

automóveis, dando origem ao modelo de produção conhecido com Produção Enxuta (Lean 

Production)  

  É de suma importância para o entendimento do mercado de materiais polímericos para a 

Indústria Automotiva, a classificação destes materiais quanto ao seu perfil de produção e 
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consumo, em três grupos básicos: commodities, quasi-commodities (ou pseudocommodities), e 

plásticos de engenharia. 

 Na categoria de commodities enquadram-se os materiais poliméricos que possuem amplo 

volume de produção, entretanto, sem serem tecnicamente exigidos quanto à sua aplicação, como 

por exemplo: o Poliestireno (PS), largamente utilizado na Indústria de embalagens, e o 

Polipropileno (PP), o qual é utilizado na produção de utensílios, além de aplicações de menor 

exigência tecnológica da Indústria Automotiva. 

 Entre os materiais classificados como quasi-commmoditeis esta o Polietileno-teraftalato 

(PET), o Poliuretano (PU), o Policarbonato (PC) e as Poliamidas (POM) conhecidas 

comercialmente como nylon, e a Acrilonitrila-butadieno-estireno (ABS). 

 Por sua vez, os plásticos de engenharia são caracterizados por seu alto desempenho 

técnico, enquadram-se nesta categoria: Blendas especiais – ABS/PC, PET/PC, e materiais 

compósitos carregados com fibras (de vidro ou de carbono).  

 Atualmente verifica-se que para este tipo de material, intensa pesquisa tem sido realizada 

no sentido de ampliar a utilização de nanotecnologia para a melhoria de suas propriedades físicas. 

 Entretanto, sob o ponto de vista tecnológico as empresas produtoras de polímeros 

possuem a tendência de adaptação das tecnologias adquiridas por contrato de licenciamento ao 

invés de pesquisa voltada ao desenvolvimento de novos produtos. 

 Conforme Montenegro et al. (2002) verifica-se um cenário evolutivo com o aparecimento 

de produtos com melhor desempenho e mais adequado à sua aplicação conduzindo por um 

processo de “descommoditização” de seus produtos aumentando o espaço para usos especiais. 

Essa tendência se verifica em alguns nichos de mercado, como por exemplo, os elastômeros 

(borrachas) e as oleofinas (PP e PS). Principalmente para as oleofinas têm ocorrido avanços 
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tecnológicos que apresentam um potencial para a mudança radical na forma como a indústria 

concebe e comercializa este tipo de produto.  

 Deve-se considerar, entretanto, que o desenvolvimento de novos materiais poliméricos 

possui custo elevado, devido ao longo tempo de maturação, ao preço dos insumos e dos 

equipamentos de testes, padronização e certificados.  

 Outro aspecto importante no desenvolvimento de produtos que utilizam materiais 

poliméricos é o custo do desenvolvimento dos moldes de injeção (ferramentais). Assim as 

análises preventivas dos moldes através de métodos computacionais procuram evitar atrasos nos 

prazos de projeto, queda na qualidade dos produtos e alterações no ferramental após a sua 

fabricação.  

 Praticamente 10 anos após a sua introdução no Brasil, estes softwares já estavam 

estabelecidos, tendo grande penetração no setor automotivo e no segmento de linha branca - 

produção de eletrodomésticos (AZEVEDO, 2002).  

 Desta forma, a utilização de simulações numéricas baseadas em Redes Neurais Artificiais 

(RNAs) permite que diversos profissionais envolvidos no projeto de produto interajam analisando 

o produto sob as várias ópticas requeridas quanto ao seu desempenho.  

 Observa-se uma demanda crescente por simulação numérica na Indústria Automotiva, 

provocando uma sistematização do uso desta técnica. Uma das vantagens na utilização de RNAs 

é a possibilidade de desenvolvimentos em parcerias, antecipadamente a construção das 

ferramentas de injeção, de modo a se alterar as propriedades do material polimérico, em função 

de seus requisitos de engenharia, de forma a melhorar seu desempenho, ainda na fase de 

desenvolvimento. Evitando, desta forma, a realização de custosas alterações na ferramenta ou no 

produto. Entretanto, os resultados das simulações devem ser interpretados por especialistas da 

área, de forma a avaliar a melhor maneira de se implementar esta técnica. 



  14 

 Nas montadoras, a necessidade de ampliar as exportações pressionou as empresas do País 

a adequar os veículos aos níveis internacionais de qualidade. Assim, com o uso da simulação 

procura-se garantir a viabilidade da injeção das peças e a qualidade do produto, pois não é 

economicamente viável substituir ou modificar os moldes de injeção após sua construção. 

 Dentre outros benefícios da utilização de simulações computacionais é possível destacar: 

aumento da precisão do projeto de canais de refrigeração, otimização do posicionamento e dos 

circuitos de refrigeração, diminuição do tempo necessário para o resfriamento da ferramenta, 

otimização do ciclo do processo (AGASSANT et al., 1991).  

 Sob o ponto de vista da melhoria da qualidade os programas de simulação possibilitam, 

também, a detecção de defeitos como, empenamento, contrações irregulares, linhas de soldas, e 

pontos de fragilidade (HE et al. 2001). 

 A qualidade das matérias-primas plásticas pode variar entre os lotes e o processo de 

injeção pode sofrer influência da temperatura ambiente, obrigando os profissionais dessa 

indústria a operarem dentro de condições estreitas de processo. Assim o uso de programas de 

simulação melhora a definição da janela de processo, pois possibilita determinar, com precisão, 

os parâmetros de Setup em que a injeção é mais eficiente. 

 Apesar da contribuição importante da simulação na Indústria da linha branca (aparelhos 

eletrodomésticos), entretanto, são os fornecedores da Indústria Automotiva o principal mercado 

para estes programas de simulação no país. 

 A Indústria Automobilística já considera a simulação por computador um instrumento de 

garantia da qualidade dos produtos de seus fornecedores, pode-se inclusive verificar que algumas 

montadoras auditam seus fornecedores durante a fase de desenvolvimento de produto, e incluem 

em seus requisitos básicos a necessidade da simulação da injeção dos componentes plásticos.  
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 O uso de software de simulação numérica pode gerar uma economia de 10 a 15% no 

tempo de desenvolvimento além de ganhos da ordem de 33% no custo dos try outs (AZEVEDO, 

2002). Apesar de todas as vantagens apontadas por usuários e fornecedores dos programas de 

simulação, as empresas consideram os custos para a implantação de programas de computação 

elevados.   

 Desta forma, a literatura (AFFONSO e SASSI, 2010; HE et al. 2001; HEMAIS, 2003) 

aponta para a potencial utilização de programas de simulação de injeção, que ao mesmo tempo 

auxiliem no desenvolvimento de produto, mantenham-se em um custo compatível para as 

empresas do ramo de processo de polímeros na Indústria Automotiva. 

2.1 PROCESSAMENTO DE POLÍMEROS 

 Garantir a qualidade dos produtos injetados é uma tarefa complexa devido ao grande 

número de fatores que influenciam este processo, desde o conceito do produto até a construção da 

ferramenta de injeção. Dentre as quais podemos destacar segundo Eyerer et al. (2007): mão-de-

obra (motivação, qualificação, flexibilidade, experiência, confiabilidade), máquina injetora 

(desempenho, precisão, segurança, nível de automação), ferramenta (sistema de aquecimento, 

projeto das partes móveis, acabamento), matéria prima (a seleção adequada, pureza, 

reciclabilidade), periféricos (controladores de temperatura, manipuladores automatizados) e local 

de trabalho (segurança, meio-ambiente, organização, limpeza).  

 Em um produto automobilístico, como por exemplo, uma cobertura de pára-choque 

injetada em PP (polipropileno), uma possível lista de propriedades desejadas, de acordo com 

Ryper (1996) seria: resistência a ação de intemperismo (sol, chuva, neve, etc.), estabilidade 

dimensional, boa aderência e recobrimento da camada de tinta, resistência à corrosão por agentes 

químicos.  
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 A Figura 1 mostra mais alguns fatores envolvidos na obtenção de produtos injetados que 

atendam aos requisitos de qualidade: 

 

Figura 1: Fatores que influenciam na qualidade de peças injetadas.  

Fonte: He et al. (2001). 

  Uma vez definida a classe de material que atenda às especificações, a escolha final 

recobre sobre o material que apresenta o melhor desempenho analisando-se toda a cadeia 

produtiva. Eyerer et al. (2007) recomendam observar também os fatores: preço do material por 

quilo, peso específico, fatores de mercado, tecnologia empregada, processabilidade e 

porcentagem de refugo. 

 O próximo passo é estabelecer uma relação das características do produto que se deve 

atender, e é importante ter em mente que não existe uma lista única de fatores mais relevantes, 

tais propriedades estão univocamente relacionadas à aplicação do componente. Caso fosse 

definida uma lista única perder-se-ia exatamente o diferencial de materiais plásticos, ou seja, a 

sua flexibilidade.  
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 A seguir serão apresentados os processos físicos envolvidos na injeção. 

 O processo de injeção de polímeros apresenta três etapas principais (AGASSANT et al., 

1991): carregamento, injeção e resfriamento.   

 Na fase de carregamento o polímero é alimentado através de um funil de alimentação e 

depois devido ao atrito com as hélices da extrusora e da transferência de calor das resistências 

elétricas este é fundido, de acordo com a Figura 2. 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Processo de Injeção de Polímeros.          

Na fase de injeção o material é empurrado para dentro da cavidade do molde a alta 

pressão. E finalmente na fase de resfriamento o polímero troca calor com o molde de injeção até 

retornar á fase sólida. 

Carregamento 

1. Funil de alimentação  
2. Máquina injetora 
3. Hélice 
4. Polímero paletizado 
5. Polímero: fase pastosa 
6. Produto 
7. Molde 
8. Resistências térmicas 
9. Canais de refrigeração 
10. Controlador de temperatura 

Resfriamento 

Injeção 
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Conforme Billmeyer (1971), os parâmetros a seguir são os mais relevantes para 

representar o processo de injeção de polímeros: 

-Temperatura do polímero (Tp) 

Cada polímero possui uma temperatura de amolecimento própria, tais valores são 

tabelados e podem ser encontrados nos descritivos técnicos, os chamados data-sheet, 

disponibilizados pelos fabricantes de matéria-prima. Não será discutido neste trabalho as várias 

temperaturas de transição dos polímeros, sendo estas: transição vítrea, fusão cristalina e 

cristalização. Será considerado como temperaturas do polímero às temperaturas que possibilitam 

melhores condições de processamento do material. 

-Temperatura da ferramenta (Tf) 

O material polimérico fundido perde calor para as paredes da ferramenta de injeção, 

diminuindo sua energia interna até que sua temperatura fique abaixo da temperatura de 

cristalização, e assim se inicie a solidificação. O ferramental por sua vez é resfriado (podendo em 

alguns casos ser aquecido), por um fluido de refrigeração de forma que sua temperatura seja 

mantida em regime permanente e o mais homogêneo possível. O controle das temperaturas da 

ferramenta é determinante para a obtenção de um bom nível de acabamento, pois influenciam 

diretamente na ocorrência de tensões internas, contração e estabilidade dimensional.  

-Pressão de injeção (Pi) 

A pressão de injeção é a carga aplicada pelas paredes das hélices da rosca da injetora 

contra o material polimérico fundido para que este preencha as cavidades internas do molde 

durante a fase de injeção. O valor desta pressão é afetado pela viscosidade do material, pois 

quanto maior a viscosidade, maior a pressão necessária para impulsioná-lo.  

A complexidade geométrica e distribuição dos pontos de injeção também elevam o valor 

da pressão de injeção, pois curvas, ressaltos, nervuras e paredes finas dificultam o fluxo de 



  19 

material para dentro das cavidades. A má distribuição dos pontos de injeção e estrangulamentos 

destes pontos dificulta a passagem do material fundido, necessitando maior pressão de injeção.  

-Pressão de recalque (Pr) 

A função da pressão de recalque é compactar o material durante sua etapa de 

solidificação, para garantir a estabilidade dimensional do produto, e evitar o aparecimento de 

problemas de superfície. Esta pressão começa a atuar após a etapa de injeção.  

A complexidade geométrica do produto também tem impacto neste parâmetro, pois 

produtos muito espessos dificultam o resfriamento do material, e conseqüentemente a pressão de 

recalque deve ser regulada para atuar até a solidificação completa.  

-Velocidade de injeção (Vi) 

A velocidade de injeção pode ser traduzida como o inverso do tempo de preenchimento 

da cavidade da ferramenta pelo material polimérico fundido. Velocidades de injeção muito baixas 

podem causar o congelamento prematuro do material com conseqüente falha na peça. Por outro 

lado velocidades excessivamente elevadas podem criar problemas de aparência, como manchas 

de fluxo. 

-Tempo de resfriamento (Tr) 

 É o tempo necessário para que o material, através da troca de calor com as paredes da 

ferramenta de injeção, se solidifique e adquira estabilidade dimensional.  

- Tempo de ciclo (Cl) 

 Também é importante definir o parâmetro tempo de ciclo Cl, como a soma dos tempos 

necessários para a realização das seguintes etapas: Carregamento, dosagem, injeção, resfriamento 

e abertura do molde. 
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- Peso da Peça (Ps) 

 A complexidade do produto possui um papel importante na determinação dos parâmetros 

do processo de injeção, e precisa ser levada em consideração para definição do modelo. Desta 

forma, foi selecionado o peso da peça Ps, como variável que representa a influência das 

características do produto no tempo de ciclo.  Considerando que quanto maior o peso da peça, 

maior será o tempo necessário para se resfriá-la, dadas as demais variáveis constantes. 

- Matéria-prima (Mp) 

 Cada tipo de material polimérico possui características reológicas particulares, que 

apresentam impacto direto no processo.  Dentre as várias propriedades dos materiais poliméricos 

utilizou-se a sua viscosidade (Melt flow Index) como parâmetro para o impacto deste material, no 

resultado final do processo. 
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2.2 COMPORTAMENTO PSEUDOPLÁSTICO DOS POLÍMEROS 

Para modelamento do processo de injeção de polímeros através de um equacionamento 

analítico completo deve-se utilizar as equações de Navier-Stokes para fluidos não-newtonianos, 

associados com a Lei de Potência (equação 2.5) que modela o comportamento de fluidos não-

newtonianos.  

A seguir os principais fenômenos e variáveis envolvidos são apresentados. 

 Considerando um volume de controle contendo um fluido de dimensões (x,y,z) e 

densidade ρ, com seus componentes de velocidade representado pelo vetor u=(vx,vy,vz) e 

submetido a uma força externa F, pressão externa p e tensão ττττ,  podemos escrever a equação da 

continuidade, e conservação da quantidade de movimento, conforme as Equações a seguir: 

( ) 0=⋅∇+
∂

∂
uρ

ρ

t
      (2.1) 

  ( ) 0=−+⋅∇ ργτ F       (2.2) 

As equações acima podem ser acopladas através de alguma relação constitutiva, obtendo-

se a equação de Navier-Stokes, apresentada na equação (2.3) que segue; 

        02 =−+∇+∇− ργη Fup      (2.3) 

Soluções analíticas a equação de Navier-Stokes existem apenas em um número reduzido 

de casos especiais (BATLE, 1996).  De uma forma geral, utilizam-se as equações de Navier-

Stokes acopladas em algum método numérico de simulação com elementos finitos. 

A simulação tem uma grande importância para a análise de componentes e processos, os 

métodos de simulação atuais permitem um mapeamento dos resultados quanto á matéria-prima e 

ao processo. Conforme já discutido, é de vital importância para o atendimento do nível de 
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qualidade exigida, encontrar os melhores parâmetros de processo e de material. As simulações 

utilizando elementos finitos que descrevem o comportamento exato das matérias-primas 

poliméricas podem ter uma contribuição valiosa que permitem a otimização da forma e da 

mecânica dos componentes. 

O método dos elementos finitos é utilizado no desenvolvimento de produtos Industriais, 

sendo ferramenta numérica para resolver problemas complexos da estática, força dinâmica e 

termodinâmica. Entretanto, para utilizá-la no projeto de peças técnicas com materiais poliméricos 

é necessário o desenvolvimento de métodos otimizados para cálculo em sistemas com 

comportamento não-linear, recomendam Eyerer et al. (2007). 

As equações de Navier-Stokes foram desenvolvidas para um fluido newtoniano, os quais 

obedecem a Lei de Newton da Viscosidade apresentada pela equação (2.4): 

γητ &=
      (2.4) 

Onde: 

τ: tensão de cisalhamento [N/m2] 

γ: taxa de cisalhamento     [1/s] 

Deve-se, entretanto, considerar que no processamento de polímeros vários fenômenos de 

transporte estão envolvidos, os quais possuem as seguintes características: dissipação de calor 

significativa devido às forças viscosas, viscosidade extremamente dependente da temperatura, e 

reduzida transferência de calor com a vizinhança causada pela baixa condutividade térmica dos 

polímeros. Além disso, os polímeros assim como outros fluídos complexos, não obedecem à lei 

de Newton da viscosidade (equação 2.4).  
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Conforme Pahl (1983), os materiais poliméricos encontram-se entre dois extremos, ou 

seja, para pequenas taxas de cisalhamento comportam-se como fluidos newtonianos, e à medida 

que esta taxa aumenta, os polímeros se comportam como fluidos viscoelásticos. Yamaguchi 

(2008) refere-se a este comportamento como pseudoplástico.  

A Figura 3 ilustra este comportamento. 

 

Figura 3: Comportamento pseudoplástico dos polímeros. 
Fonte: adaptado de Yamaguchi (2008).  

Nos polímeros a viscosidade aparente é uma função decrescente da taxa de cisalhamento. 

A mais comum expressão para o comportamento pseudoplástico é a Lei da Potência ou modelo 

de Otswald-de Waele (CARREAU et al., 1997). 

 A seguir na equação (2.5) a expressão para a Lei da Potência é apresentada; 

1)( −= nKγγη &&      (2.5) 

onde K é genericamente chamado de índice de consistência e n, o índice da Lei de 

Potência. Os comportamentos mais extremos são: n = 1, para fluidos totalmente newtonianos e     

n = 0, para fluidos totalmente viscoelásticos, conforme mostra a Figura 4. 
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Figura 4: Comportamento pseudoplástico: Viscosidade.  
Fonte: adaptado de Yamaguchi (2008).  
 
 

Neste capítulo foram discutidos os principais fenômenos envolvidos na produção de peças 

por injeção de polímeros, assim como os fatores que devem ser considerados para a seleção de 

materiais.  

No capítulo 3, será revisitada a literatura sobre aplicação de Lógica Fuzzy, bem como seus 

conceitos básicos. 
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3 LÓGICA FUZZY  

 Neste capítulo são apresentados os conceitos matemáticos utilizados nos conjuntos Fuzzy. 

 Os conceitos da Lógica Fuzzy podem ser utilizados para traduzir em termos matemáticos a 

informação imprecisa expressa por um conjunto de variáveis linguísticas. Os conjuntos Fuzzy 

serão considerados como uma classe de objetos de variáveis contínuas. Tais conjuntos são 

caracterizados por funções de pertinência as quais assinalam para cada elemento um grau de 

pertinência com domínio no intervalo [0,1], conforme preconizado por Zadeh (1965).  

 Um conjunto Fuzzy A em um universo X é definido através de uma função de pertinência, 

conforme mostram as Equações (3.1) e (3.2) a seguir: 

]1,0[:)( →XxAµ      (3.1) 

 E representado por um conjunto de pares ordenados: 

XxxxA A ∈= }/)({µ      (3.2) 

Onde  µA(x) indica quanto x é compatível com o conjunto, quanto mais próximo da 

unidade, maior a “afinidade” do elemento ao conjunto. Deve-se considerar que embora a função 

de pertinência aparente-se com uma função de probabilidade, existem diferenças entre elas. 

A seguir um exemplo de função de pertinência (WANG et al. 2009): Considere-se A 

como ”velho” e B como “jovem”.  

Limitando-se o escopo das idades no intervalo 0 a 100. Ambos A e B são conjuntos Fuzzy 

que são definidos respectivamente como nas Equações (3.3) e (3.4) que seguem: 

   (3.3) 
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0            caso contrário 
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(3.4) 

Deve-se considerar que a escolha da função de pertinência depende do contexto. Por 

exemplo, o conceito de temperatura alta, é claramente diferente para a temperatura de um forno 

de indução, do que para a temperatura de um corpo humano febril. Ainda que considerando um 

mesmo conceito, a escolha depende do contexto em que o observador esta inserido. 

Por exemplo, na Figura 5 são apresentados os conjuntos Fuzzy para as variáveis 

linguísticas criança, jovem e adulto, considerando um intervalo [0;40]. 

 

Figura 5: Função de pertinência para idade. 

As funções de pertinência têm formas variadas, dependendo do conceito que se deseja 

expressar, e podem ser definidas a partir das necessidades do usuário, mas é comum utilizar-se 

funções de pertinência padronizadas, como por exemplo: funções triangulares, trapezoidal e 

gaussiana, ou mesmo através de funções analíticas (RESENDE, 2005).  
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Na Figura 6 estão ilustrados alguns exemplos de configuração de funções de pertinência. 

 

Figura 6: Tipos de Funções de pertinência.  
Fonte: adaptado de Passino e Yurkovich (1998). 

Assim como ocorre com conjuntos ordinários pode-se definir uma série de operações e 

propriedades envolvendo conjuntos Fuzzy. 

Serão apresentadas as mais relevantes para uma abordagem inicial. Neste trabalho são 

utilizados os operadores minimum (min ou ∧) e maximum (max ou ∨). 

 A união, intersecção e complementar podem ser definidas como as Equações seguintes: 

( ))(),(min)()()( xxxxx
BABABA

µµµµµ =∧=∩
  Xx∈∀    (3.5) 

 ( ))(),(max)()()( xxxxx
BABABA

µµµµµ =∨=
∪   Xx∈∀     (3.6) 

)(1)( xx
AA

µµ −= Xx ∈∀         (3.7) 

Pode-se também definir a função de pertinência que mede o grau de verdade da 

implicação entre x e y, que podem ser definidas opcionalmente das formas a seguir:  
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[ ]

[ ])();(1max)(

)(1);(min1)(

xxx

xxx

BABA

BABA

µµµ

µµµ

−=

−−=

→

→       (3.8) 

 

Pode-se também definir as relações; conjunto vazio, igualdade entre conjuntos e 

pertinência, também para os conjuntos Fuzzy de forma semelhante a que estes conceitos são 

aplicados aos conjuntos clássicos, conforme mostrado nas Equações a seguir: 

 

 ∅=A        se somente se    0)( =xAµ          Xx ∈∀     (3.9)

 BA =         se somente se   )()( xx BA µµ =   Xx ∈∀    (3.10) 

BA ⊂           se somente se   )()( xx BA µµ ≤   Xx ∈∀    (3.11) 

 

Operando com os conjuntos Fuzzy é possível demonstrar algumas relações importantes, 

semelhantes àquelas presentes na Teoria dos conjuntos ordinários, conforme apresentado a 

seguir: 

i. Involução:   AA =)(    

ii. Idempotência:  
AAA

AAA

=∪

=∩
 

iii. Comutatividade  
ABBA

ABBA

∪=∪

∩=∩
 

iv. Associatividade  
)()(

)()(

CBACBA

CBACBA

∪∪=∪∪

∩∩=∩∩
 

v. Distributiva  
)()()(

)()()(

CABACBA

CABACBA

∪∩∪=∩∪

∩∪∩=∪∩
 

vi. Absorção   
ABAA

ABAA

=∩∪

=∪∩

)(

)(
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vii. Transitiva   se BA ⊂ e CACB ⊂⇒⊂  

viii. Lei de De Morgan 
BABA

BABA

∩=∪

∪=∩

)(

)(
 

 

Da mesma forma que para a teoria clássica dos conjuntos, a Lógica Fuzzy também utiliza 

os conectivos lógicos “e” e “ou”. Para combinar os conectivos “e” e “ou”, a Lógica Fuzzy faz uso 

das normas-Τ e normas-S respectivamente. Em essência a norma-Τ é uma função de duas 

variáveis que será utilizada para operações algébricas necessárias para operacionalização do 

mecanismo de inferência. Uma norma-Τ é definida com uma transformada de [0,1]x[0,1] em 

[0,1] que satisfaz a todas as propriedades a seguir:  

 

i. Comutatividade: ]1,0[,),(),( ∈∀Τ=Τ
BAABBA

µµµµµµ  

ii. Monotonicidade: 
BBAABABA

e '')','(),( µµµµµµµµ <<⇔Τ<Τ  

iii. Associatividade: ]1,0[,,)),(,()),,(( ∈∀ΤΤ=ΤΤ
CBACBACBA

µµµµµµµµµ  

iv. Condições de contorno: ]1,0[,),1( ∈=Τ
AAB

µµµ  

 

Conforme discutido anteriormente o Mecanismo de Inferência é uma questão central na 

modelagem do problema. A forma de construí-lo será apresentada a seguir.  

O estabelecimento do mecanismo de inferência que simula um sistema envolve dois 

estágios conforme Carvalho (2008): 

- As premissas de todas as regras são comparadas com as entradas para determinar quais 

regras se aplicam para determinada situação. 

- As conclusões são estabelecidas usando as regras que foram determinadas.  
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As conclusões são caracterizadas com os conjuntos Fuzzy que representam o grau de 

certeza que as variáveis de entrada devem ter. Conforme definido na Teoria dos Conjuntos uma 

relação é um subconjunto do produto cartesiano de dois conjuntos.  Entretanto, em casos reais é 

difícil de determinar se dois elementos estão relacionados.  

Por exemplo, é difícil determinar se um número é “muito maior” que outro, uma vez que é 

impossível determinar qual o valor mínimo para a diferença destes números de tal forma que esta 

relação seja válida. De acordo com Wang et al. (2009), se os subconjuntos estão fuzzyficados, a 

relação entre eles também está. 

 Para representar o mecanismo de inferência através dos conjuntos Fuzzy, será utilizado o 

conceito de relação Fuzzy, sendo que estas generalizam o conceito de relações presente da Teoria 

Clássica dos Conjuntos, e representam o grau da associação entre elementos de dois ou mais 

conjuntos Fuzzy.  

 Formalmente, dados dois conjuntos Fuzzy X e Y. Um subconjunto do produto cartesiano 

R: X x Y→ [0,1], é chamado relação, para  (x,y) ∈ (X x Y ), R(x,y) ∈ [0,1].  

 Para conjuntos finitos pode-se escrever a relação R de X para Y, x = {x1,x2,…,xn},  y = 

{y1,y2,…,ym}, neste caso escrevendo rij=R(xi,yj) i=1,..,n/j=1,…,m.  

Uma variável é freqüentemente descrita através de palavras em linguagem natural, ao invés 

de números.  

Desta forma, o conceito variável linguística tem uma função importante na representação 

do conhecimento impreciso humano. A composição de múltiplas variáveis linguísticas pode 

constituir uma descrição sistemática do conhecimento humano em determinada área do 

conhecimento.  
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 Os valores das variáveis linguísticas podem constituir-se de termos primários como, 

“temperatura’, “pressão”, e por termos primários modificados por adjetivos como “alta”, 

“moderada”, e por conectivos lógicos “não”, “e” , “ou”.  

A Lógica Clássica estabelece que toda a proposição possua um valor determinístico 1 

(verdade) ou 0 (falso). Entretanto se conceitos Fuzzy estão envolvidos na proposição, os valores 

de verdade se tornam Fuzzy. Uma proposição com valor verdade no intervalo [0,1] é chamada 

proposição Fuzzy. Existem dois tipos de proposição Fuzzy, as proposições primárias e as 

compostas.  

 Uma proposição primária é “x é A”, onde x é uma variável linguística, e A e o valor 

lingüístico de x. Uma proposição composta é uma composição de proposições compostas feitas 

através de conectivos lógicos.  

 Neste trabalho, será utilizado o operador sugerido por Mamdani e Assilian (1975) onde o 

valor verdade de uma composição Φ, a qual serão exatamente as regras do mecanismo de 

inferência, será calculado conforme apresentado nas Equações a seguir: 

 

))(),((),( yxRTyx
ijij

αµ=Φ     (3.12) 

 )(...)()()( 2

2

21

1

1 n

n

nxxj
xxxxR

ααα µµµ ∧∧∧=     (3.12.a) 

 

Uma relação Fuzzy pode ser expressa linguisticamente através de proposições semelhantes 

a: “a temperatura é baixa” ou “a temperatura  não é baixa”. Onde “baixa” representa um rótulo 

lingüístico definido por um número Fuzzy no universo do discurso da variável linguística 

“temperatura”.  
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Neste trabalho, utilizou-se como regra de inferência Fuzzy, o modus ponens generalizado, 

que é apresentado conforme a proposição mostrada na equação (3.13) a seguir: 

 

   Premissa 1:  x é A’ 

   Premissa 2:  se x é A então y é B 

   Conseqüência:  y é B’            (3.13) 

 

 Na Lógica Fuzzy, uma regra será disparada se houver um grau de similaridade diferente 

de zero entre a premissa 1 e o antecedente da regra; o resultado será um consequente com grau de 

similaridade não nulo em relação ao consequente da regra.   

 Em geral, o conectivo “e” ou equivalentemente o operador mínimo é usado com variáveis 

em diferentes universos, enquanto que o conectivo “ou”, (ou máximo) conecta valores 

lingüísticos de uma mesma variável, os quais estão no mesmo universo. Assim, as regras Fuzzy 

podem ser escritas na forma apresentada pela equação (3.14): 

 

se x  =   A’   e  se  x =  A    ⇒  y  =   B              (3.14) 

 Onde os antecedentes e o consequente são do tipo variável Crisp, A e B são conjuntos 

Fuzzy.  

 Objetos são normalmente descritos através de agrupamentos no mundo real. O método 

matemático no qual estes agrupamentos são realizados é chamado de classificação.  

 Tomando X = {x1,x2,…,xn},  como um conjunto de objetos a ser classificados, e os 

correspondentes índices de xi são xi1,xi2,...,xim. A questão é classificar x com base nestes índices. 

Como se sabe este problema é atacado pela estatística descritiva.  
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 As relações Fuzzy fornecem uma solução alternativa, como mostrada a seguir. Deve-se 

transformar os índices (xi1,xi2,...,xim) e (xj1,xj2,...,xjm) de xi e xj em um número único dij o qual 

reflita o grau de similaridade de xi com xj (WANG; RUAN;  KERRE, 2009).  

 Este processo é conhecido como classificação. Existem várias formas de se realizar a 

classificação, entre elas a distância euclidiana, conforme mostrado na equação (3.15);  

   
∑

=

−−=
m

k
jkikij

xxcd
1

1
           (3.15) 

onde c é uma constante apropriadamente escolhida de forma que dij ∈ [0;1]. 

 Esta técnica de classificação pode ser utilizada para identificar em qual classe 

determinada regra de inferência deve ser classificada. Esta questão será retomada quando da 

discussão sobre a construção da RNF. 

 Neste capítulo foram apresentados os princípios matemáticos envolvidos no tratamento da 

Lógica Fuzzy, como: conjuntos Fuzzy, funções de pertinência, relações Fuzzy, propriedades dos 

conjuntos Fuzzy,  mecanismo de inferência. 

 No capítulo seguinte será apresentada uma revisitação sobre os princípios e origens das 

RNAs, o desenvolvimento das RNFs será contextualizado, além disso, será discutido a forma 

com que a rede realiza a generalização a partir dos pesos sinápticos (no caso de redes do tipo 

MLP) ou dos parâmetros das funções de base radial (no caso das redes RBF). 
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4 REDES NEURAIS ARTIFICIAIS (RNAs) 

 Neste capítulo foi feita uma revisitação aos princípios matemáticos que dão suporte às 

Redes Neurais Artificiais, com especial atenção ao processo de aprendizagem. Em seguida será 

discutida a Rede Neuro Fuzzy formada pela associação das Redes Neurais Artificiais com Lógica 

Fuzzy. 

 As RNAs são modelos inspirados na estrutura do cérebro tendo como objetivo simular o 

comportamento humano em processos  como: aprendizagem, associação, generalização e 

abstração. Nestas redes, a aprendizagem computacional se dá através  de um conjunto de 

unidades simples de processamento chamados de neurônios artificiais ou nós. Uma importante 

contribuição das RNAs é sua capacidade de aprender a partir de dados incompletos  e sujeitos a 

ruídos.  

 Em geral aceita-se como o início do estudo sobre RNAs o artigo de Mcculoch e Pitts 

(1943), neste trabalho é proposto que com um número suficiente de neurônios artificiais, é 

possivel representar expressões lógicas. Pode-se destacar adicionalmente os trabalhos de Hebb 

(1949) e Rosenblatt (1958) por suas contribuições no desenvolvimento da teoria sobre RNAs. Na 

Figura 7 é mostrada uma representação do neurônio artificial. 

 

Figura 7: Representação do neurônio artificial. 

yRNA 

yReal 
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 Uma das primeiras RNAs, cuja arquitetura foi baseada no neurônio biológico, proposta 

por Rosemblatt (1958), é o Perceptron. O objetivo desta rede é classificar as entradas x i  (ou 

estímulos) em duas classes através de um hiperplano.  

 Para o caso simples de um espaço em duas dimensões, o hiperplano fica reduzido a uma 

reta, cuja equação é representada na equação (4.1): 

  ∑x iw i + w 0 = 0      (4.1) 

 A ativação do neurônio artificial é realizada através da função de ativação ϕ, que ativa ou 

não a saída dependendo da soma ponderada de suas entradas. 

 De uma forma geral, a aprendizagem das redes Perceptron se dá através dos ajustes dos 

pesos sinápticos. O valor do peso sináptico W (t+1) no instante t+1, será determinado em função do 

seu valor na iteração anterior w t, conforme na equação a seguir:  

t

i

t

i

t

i
www ∆+=+1       (4.2) 

 A atualização dos pesos depende do algoritmo, mas geralmente baseia-se na minimização 

do erro εi , entre os valores previstos pela rede e as saídas y i desejadas, conforme equação (4.3): 

  εi = ∑ϕ(w ix)i- y i       (4.3) 

 Desta forma, o aprendizado (ou generalização) em uma RNA é definido segundo Haykin 

(2001), como o ajuste iterativo dos pesos sinápticos, de forma a minimizar os erros. 

  Existem duas formas básicas de aprendizado nas RNAs: aprendizado supervisionado e 

aprendizado não-supervisionado.  
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 No aprendizado supervisionado, existe um conhecimento prévio sobre os valores das 

entradas x i e respectivas saídas y i. A este  conjunto de pares ordenados (x i,y i) que se conhece a 

priori dá-se o nome de base de dados de aprendizado. 

 Na aprendizagem não supervisionada (ou auto-supervisionado), não se conhece os valores 

das saídas desejadas y i , e a aprendizagem ocorre através da identificação de padrões nas entradas. 

 A arquitetura de uma RNA depende do tipo de problema no qual a rede deve ser utilizada, 

e é definida entre outros fatores, pelo número de camadas, número de nós em cada camada, pelo 

tipo de conexão entre os nós (feedforward ou feedback) e por sua topologia (KOVÁCS, 1996). 

 Minsky e Papert (1969) demonstraram que para alguns problemas (como por exemplo o 

OU-exclusivo) o Perceptron não é capaz de realizar o aprendizado. Em resposta a este dilema 

sugiram outros tipos de RNAs mais poderosas do ponto de vista computacional,  que 

sobrepuseram as limitações do neurônio de Rosemblatt, destacando-se a Multilayer Perceptron 

(MLP) e a Radial Basis Function (RBF), as quais serão apresentadas a seguir. 

 Uma MLP consiste de um conjunto de unidades (nós ou neurônios) que constituem a 

camada de entrada, uma ou mais camadas ocultas e uma camada de saída, onde o sinal de entrada 

se propaga pela RNA camada por camada. 

 De acordo com Haykin (2001), um dos algoritmos de treinamento mais usados nas MLP é 

o de retro-propragação do erro (error backpropagation) que funciona da seguinte forma: 

apresenta-se um padrão à camada de entrada da rede, esse padrão é processado camada por 

camada até que a camada de saída forneça a resposta processada, fMLP, conforme a equação (4.4):  
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onde vl e wlj são pesos sinápticos; bl0 e b0 são os biases; e φ a função de ativação, comumente 

especificada como sendo a função sigmóide. 

 O princípio deste algoritmo para cálculo dos erros nas camadas intermediárias é o seu 

cálculo por retroalimentação, possibilitando desta forma o ajuste dos pesos proporcionalmente 

aos valores das conexões entre camadas.  

 De acordo com Haykin (2001) a MLP possui as seguintes características: função de 

ativação não-linear (sigmoidal), uma ou mais camadas de neurônios ocultos e um alto grau de 

conectividade. Na Figura 8 é apresentada a estrutura básica de uma rede do tipo MLP. 

 

Figura 8: Arquitetura básica da MLP. 

 Um RNA do tipo MLP treinada com o algoritmo de retro-propagação realiza um 

mapeamento não-linear de entrada-saída.  

 De acordo com Haykin (2001) matematicamente uma RNA é um método para determinar 

um função  f: A→B onde A é  um conjunto de dados , sendo que alguns elementos de B são 

conhecidos a priori.  
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 A determinação da função f  é possível graças ao Teorema de Andrei Kolmogorov sobre 

representação e aproximação de funções contínuas, conforme apresentado a seguir: 

 Qualquer função contínua f(xi) i = 1,m , com imagem In = [0;1]m pode ser representada na 

forma da equação (4.5): 
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O Teorema de Kolmogorov estabelece uma exata representação para uma função 

contínua, mas não indica como obter estas funções, e segundo Mitchell (1997) esta abordagem 

assemelha-se com o estudo de inferência estatístico não-paramétrico. 

 Em uma RNA do tipo RBF o processo de aprendizagem é visto como o ajuste de uma 

curva de alta dimensionalidade. Assim aprender corresponde a encontrar uma superfície, em um 

espaço de multidimensional, que forneça o melhor ajuste para os dados de aprendizagem. 

 Na RNA do tipo RBF as unidades ocultas fornecem um conjunto de funções que 

constituem uma base arbitrária para os padrões de entrada, essas funções são chamadas de 

funções de base radial.  

 A RNA do tipo RBF, em sua forma mais básica, envolve três camadas com papéis 

totalmente diferentes:  

- A camada de entrada, também conhecida como camada sensorial, conecta a rede ao seu 

ambiente.  

- A camada interna aplica uma transformada não-linear no espaço de entrada, para um espaço de 

mais alta dimensionalidade.  

- A camada de saída é linear, fornecendo a resposta da rede ao padrão de ativação aplicada à 

camada de entrada. 
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 Para a utilização de uma rede RBF é necessária uma especial atenção quanto ao número 

de elementos da base de dados de treinamento. Quando ocorre um correto dimensionamento, diz-

se que o problema está “bem formulado”.   

 Conforme Haykin, para que isto ocorra é necessário que três condições sejam atendidas, 

(2001): existência, unicidade e continuidade. Portanto, o conjunto das possíveis respostas da rede 

deve ser contínuo (existência), dado uma entrada a saída deve ser única (unicidade) e finalmente, 

deve possuir um erro convergente (continuidade). 

 Na RNA do tipo RBF será utilizada para aproximação das respostas uma combinação de 

funções de base radial, para este caso em particular as funções de Green, as conforme Equações 

(4.6) e (4.7) a seguir; 
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 O algoritmo de aprendizado escolhido para esta aplicação foi o K-médias, de forma que os 

pesos sinápticos w , e os centros das funções de base c  são recalculados, a partir dos parâmetros 

de aprendizagem η1 e η2, de forma minimizar o erro ε, conforme as Equações (4.8) e (4.9): 
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4.1 REDES NEURO FUZZY (RNFs)   

 Tanto as RNAs quanto a Lógica Fuzzy têm sido intensamente aplicadas a  problemas em 

diversas áreas, contudo, ambas as técnicas possuem limitações, as quais podem ser superadas 

através da utilização de Arquiteturas Híbridas. RNFs combinam alguns atributos positivos das 

RNAs e da Lógica Fuzzy, possuindo a capacidade de aprender e de se adaptar às necessidades 

para a resolução de problemas do mundo real (HALGAMUDE e GLESNER, 1994;GOMIDE et 

al., 1998; RESENDE, 2005;RUTKOWSKI, 2008), mostrando-se ideais para aplicações como 

identificação, predição, classificação e controle. 

 Os principais modelos de inferência encontrados na literatura aplicados as RNFs são os do 

tipo Mamdani (MAMDANI e ASSILIAN, 1975), e os do tipo Takagi-Sugeno (RUTKOWSKI, 

2008). A inferência do tipo Mamdani consiste em conectar os antecedentes e o conseqüente das 

regras usando normas-Τ (geralmente do tipo mínimo ou produto). Para o presente estudo foi 

utilizado o sistema do tipo Mamdani, uma vez que com este modelo não há necessidade de 

realizar a defuzzyficação da saída. 

 Na RNF proposta para este trabalho os parâmetros do processo de injeção são 

fuzzyficados através de funções de pertinência, conforme será detalhado no capítulo sobre a 

metodologia experimental. Através do mecanismo de inferência estabelecido para o processo de 

injeção foram determinados os valores das regras de inferência Φj que servirão de entrada para a 

RNF.  

 As RNFs têm como característica aproximar uma função n-dimensional que é 

parcialmente definida pela base de dados de aprendizado.  

 Através das regras de inferência obtidas a partir da base de dados de aprendizagem foi 

construida uma superfície de resposta, a partir da qual faz-se inferências sobre os valores da saída 
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do sistema y i (no caso o tempo de ciclo Cl), para valores que não fazem parte da base de dados de 

aprendizado, através do critério da distância euclidiana mínima.  

 Na Figura 9 é mostrada uma projeção no espaço 3D da superfície de resposta mapeada 

pela RNF. 

 

Figura 9: Projeção da superfície de resposta mapeada pela RNF no espaço 3D.  

 Conforme Figura 10, a camada C1 representa os valores crisp de entradas da rede, e a 

saída desta camada corresponde aos valores das funções de pertinência.  Na camada C2 a rede é 

treinada a partir de um conjunto de regras de inferência. Conforme Resende (2005), os pesos 

sinápticos da rede (ou os parâmetros das funções de base) são determinados de forma a se atingir 

os valores de target y, os quais são os próprios valores do tempo de ciclo Cl obtidos 

experimentalmente.  
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 A camada C3 apresenta os valores de saída do sistema, correspondendo aos valores 

previstos pela RNF para a superfície de resposta.  

 

 

Figura 10: Rede Neuro Fuzzy (RNF). 

 Neste capítulo os conceitos básicos sobre RNAs foram revisitados focando as redes do 

tipo MLP e RBF, e finalmente a RNF.  

 No capítulo seguinte será apresentada a metodologia empregada nos experimentos 

computacionais,  finalizando com uma análise crítica aos resultados encontrados. 
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5 METODOLOGIA EXPERIMENTAL  

 Uma vez discutidos nos capítulos anteriores os conceitos fundamentais relacionados a: 

processamento de polímeros, Lógica Fuzzy e RNAs; neste capítulo será apresentada a 

metodologia experimental empregada na construção das RNFs. 

 Os experimentos realizados neste trabalho podem ser divididos em três fases. Na primeira 

fase foram coletados dados experimentais em processos industriais de empresas do ramo 

automotivo para construção da Base Industrial (Tabela 1, pg. 45). 

 Na segunda fase estes dados foram utilizados para construção das funções de pertinência e 

regras de inferência Fuzzy, e posteriormente foram inseridos nas RNF, onde utilizou-se dois tipos 

de RNF uma do tipo MLP e outra do tipo RBF. 

 Neste capítulo são abordados os critérios utilizados para a construção das funções de 

pertinência, enfocando principalmente: centro das funções gaussianas, os rótulos linguísticos, os 

desvios-padrão (spread), conforme apresentados nas Figuras 11 a 17.  

 A seguir, o equacionamento utilizado na construção das regras de inferência é apresentado 

(equações 5.1 a 5.4), a partir do qual construi-se a Base de Regras (Tabelas 2 e 3, pg. 53). 

 Na seção 5.4 são mostrados os algoritmos de aprendizado utilizados na arquitetura das 

redes, bem como os detalhes construtivos das RNF do tipo MLP e do tipo RBF.  

 Finalmente, na terceira fase, a fim de realizar-se a validação dos parâmeros das funções de 

pertinência, regras de inferência, número de épocas e taxa de aprendizagem das RNF utilizou-se 

uma segunda Base de dados obtida dos trabalhos de Galdamez e Carpinetti (2004), a qual é 

detalhada no próximo capítulo na seção 6.3.   
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5.1  BASE DE DADOS INDUSTRIAL 

 A Base de Dados Industrial utilizada no experimento foi obtida através de 

acompanhamento de try outs realizados em uma Indústria de Autopeças por especialistas na 

produção de peças injetadas. 

 O ajuste de parâmetros de processo não seguiu nenhum planejamento de experimento pré-

definido, de forma que cada uma dos processos partiu de parâmetros iniciais (Setup) diferentes, 

os quais foram ajustados até que fossem produzidas peças qualitativamente em ordem.  

 Para a realização dos try outs foram consideradas as seguintes etapas: estabelecimento do 

Setup, verificação da qualidade, ajustes dos parâmetros, produção de novas peças, e o ciclo é 

repetido até as peças alcançem o nível de qualidade desejado.  

 Os try outs foram realizados numa indústria de Autopeças de médio porte situada em São 

Beranrdo do Campo, especialista na produção de autopeças injetadas, no período de janeiro a 

abril de 2004.  

 Estes testes foram acompanhados pelo corpo técnico, composto pelo engenheiro de 

produto, processista, representante da qualidade, e representante da montadora. O modelo do 

relatório de try out utilizado pode ser encontrado no Anexo D. 

 A aprovação dos produtos foi estabelecida por acordos de fornecimento entre as 

montadoras e seus fornecedores, os quais constam nos desenhos de produto, ou outros 

documentos de engenharia: como normas técnicas, ensaios, testes de laboratório, análise de 

durabilidade e rodagens. Desta forma, os produtos são considerados aprovados, se atenderem à 

estas especificações. 

 Os valores dos parâmetros de processo e produto obtidos nos try outs após o alcance da 

estabilidade do processo são mostrados na Tabela 1. 
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Tabela 1: Valores das variáveis do processo de injeção de polímeros.  

 
 Legenda: 
 
Mp Materia prima (fluidez) [g/10 min] 

Ps Peso da peça [g] 

Tp Temperatura do polímero [ºC] 

Tf Temperatura do ferramental [ºC] 

Pi Pressão de injeção [bar] 

Pr Pressão de recalque [bar] 

Vl Velocidade de injeção [s] 

Cl Tempo de ciclo [s] 

 
 O detalhamento destas variáveis do processo de injeção pode ser encontrado no capítulo 1 

nas páginas de 17 a 19. 

5.2 FUNÇÕES DE PERTINÊNCIA  

 Foram criadas funções de pertinência para cada um dos parâmetros de processo e produto 

envolvidos no sistema de injeção, bem como a saída desejada, ou seja, o tempo de ciclo. 

 Conforme discutido anteriormente a função de pertinência estabelece o grau de certeza 

que determinada variável de entrada representa uma variável linguística. 

 O critério para definição da amplitude, centros e desvio-padrão de cada uma destas 

funções de pertinência (µ) foi obtido da consultas com especialistas, pesquisa à bibliografia 

especializada e análise dos fenômenos de transporte envolvidos. Foram considerados três rótulos 

linguísticos para as funções de pertinência: baixo, médio, alto.  
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 Como é característica dos sistemas modelados através da Lógica Fuzzy, a escolha dos 

parâmetros das funções de pertinência é arbitrária, entretanto vai determinar fortemente o sucesso 

ou insucesso da modelagem. 

 A função matemática que melhor representa os fenômenos presentes no sistema estudado 

é a gaussiana (PASSINO e YURKOVICH, 1998), em função de sua boa capacidade para 

representar corretamente o comportamento de alguns sistemas físicos, além de ser contínua e 

diferenciável em todo o domínio considerado. 

 Conforme mostrado na equação a seguir: 
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=     (5.1) 

Onde: 
cαααα:  centro da função  

σσσσαααα: desvio padrão (spread) 

αααα: rótulos linguísticos 

Exemplificando: para os materiais poliméricos envolvidos nos try outs, as informações 

técnicas fornecidas pelos fabricantes de matéria-prima estabelecem que a faixa de operação da 

temperatura do material, para se ter um bom processamento, deve ficar entre 220 a 240 oC. 

 Com o apoio dos especialistas foi possível melhor esta informação de forma que para o 

modelamento do grau de pertinência da variável temperatura do polímero Tp, utilizou-se três 

rótulos linguísticos, sendo: 

 α α α α−1−1−1−1 = baixa,  α α α α0000 = média  e  α α α α1111 = alta 

E os respectivos valores para os centros das funções são: 

          c-1 = 227 ºC, c0 = 235 ºC,   e   c1 = 240 ºC 

Adotou-se o mesmo desvio para estas funções de pertinência, sendo: 

     σ−1 = σ0 = σ1 =  4,0 
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 A fim de representar o grau de pertinência de uma variável Fuzzy em seus respectivos 

rótulos linguisticos foi construido um conjunto de funções cujo domínio corresponde aos 

possíveis valores da variável, e as ordenas aos graus de pertinência, conforme a Figura 11: 
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Figura 11: Função de pertinência: Temperatura do polímero. 

A temperatura da ferramenta Tf foi considerada “baixa” quando o molde foi resfriado 

com água industrial e temperatura “média”, quando a refrigeração se deu com água normal, 

dando origem a função de pertinencia apresentada na Figura 12 a seguir: 
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Figura 12: Função de pertinência: Temperatura da ferramenta. 
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Conforme discutido no capítulo 2, a pressão de injeção Pi corresponde a pressão exercida 

pelas paredes do fuso da injetora de modo a transportar o polímero na fase pastosa para dentro 

das cavidades do molde. O gradiente de velocidade provocado por esta pressão afeta diretamente 

o desempenho do sistema, conforme apresentado na Figura 13. 
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Figura 13: Função de pertinência: Pressão de injeção. 

 

 

A variável pressão de recalque Pr, por sua vez, indica o grau de compactação do material 

contra as paredes do molde. Conforme a Figura 14, foram utilizadas as seguintes funções de 

pertinência para este parâmetro. 
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Figura 14: Função de pertinência: Pressão de recalque. 

 O parâmetro velocidade de injeção Vl, é o jargão técnico que indica quão rápido o 

material polimérico é introduzido na cavidade da ferramenta, o qual é apresentado a seguir na 

Figura 15. 
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Figura 15: Função de pertinência: Velocidade de injeção. 
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 A complexidade do produto possui um papel importante na determinação dos parâmetros 

do processo de injeção, e precisa ser levada em consideração para definição do modelo. Foi 

selecionado o peso da peça Ps, e a fluidez do material Mp, como as variáveis que representam a 

influência das características do produto que têm impacto nos valores do tempo de ciclo.  

Considerando que quanto maior a peça a ser injetada, e consequentemente sua massa Ps, maior 

será o tempo necessário para se resfriá-la, dadas as demais variáveis constantes, justifica-se a 

escolha desta variável como significativa na determinação do tempo de ciclo, conforme mostra a 

Figura 16. 

 

 

Figura 16: Função de pertinência: Peso da peça. 

Cada tipo de material polimérico, possui características reológicas particulares, que têm 

impacto direto no desempenho do processo, dentre as várias propriedades tabeladas para cada 

material polimérico utilizou-se a sua vicosidade (Melt flow Index) como parâmetro para se avaliar 

o impacto da escolha deste material, no resultado final do processo, apresentado no Figura 17. 
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Figura 17: Função de pertinência: Fluidez da matéria-prima. 

5.3 REGRAS DE INFERÊNCIA 

 Suponha que um especialista humano descreva, através de uma linguagem verbal, de que 

forma um determinado processo de produção de peças injetadas deva operar satisfatoriamente, 

como segue: 

 “Se a temperatura do polímero, a temperatura do ferramental e a velocidade são ideais 

para determinado produto (peso) e material (fluidez) e a pressão de injeção, pressão de recalque 

estão dentro de parâmetros razoáveis, então o tempo e ciclo será o ideal”. Reorganizando o 

discurso acima, obtém-se: 

Se(Ps=baixa)e(Tp=baixa)e(Tf=alta)e(Pi=baixa)e(Pr=baixa)e(Vl=média)e(Mp=média)entãoCl=médio. 

 Deve-se utilizar esta descrição linguística e transformá-la num conjunto de regras que 

possam ser processadas em um programa de computador; são as chamadas regras de inferência 

Fuzzy (PASSINO e YURKOVICH, 1998).  
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 O nível de ativação das regras é obtido aplicando-se uma norma Τ aos elementos da base 

de dados. Será adotado para esta norma o operador min, conforme proposto por Lucimar, Nassar 

e Azevedo (2008). Desta forma, temos uma regra de inferência representadas pelas Equações 

(5.2), (5.3) e (5.4): 

   0111110

1 VLPRPITFTPPSMP
R µµµµµµµ ∧∧∧∧∧∧= −−−−           (5.2) 

0
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y µµ =          (5.3) 

),( 111

y
R µΤ=Φ         (5.4) 

 A aplicação da Lógica Fuzzy para previsão ou monitoramento, em um determinado 

sistema é caracterizada pela utilização de um mecanismo de inferência baseado em regras pré-

estabelecidas. Esta característica gera a necessidade de que os eventos apresentados na entrada 

devam necessariamente se classificar em uma das regras pré-estabelecidas. 

 Desta forma, a base de dados de treinamento deve ser extensa, abrangendo os estados 

possíveis do sistema, que para o caso em estudo totalizaria 38 estados possíveis, ou seja, 8 

variáveis com 3 rótulos linguísticos para cada uma.  

 Entretanto, com a utilização de uma Arquitetura Híbrida do tipo RNF, conforme a 

proposta neste trabalho, o número de exemplos de treinamento fica reduzido em função da 

capacidade de aprendizado das RNAs, tornando sua aplicação viável para casos onde o número 

de exemplos de treinamento é restrito, como é o caso da base de dados utilizada para este 

trabalho.  

 Da mesma forma, como na equação (5.4), foram estabelecidas as demais regras de 

inferência Fuzzy identificadas na base de dados. A estas relações podem ser acrescidas outras, se 

outros try outs forem considerados na base de dados, e a partir destas relações foi estabelecido a 

base de regras, conforme listado na Tabela 2. 
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Tabela 2: Regras de Inferência: Base Industrial – Fase de Aprendizado. 

Regra µMF µPW µPT µMT µIP µRP µVL µCL

Φ1 0 -1 -1 1 -1 -1 0 0

Φ2 1 1 1 -1 1 1 -1 1

Φ3 0 -1 0 1 -1 -1 0 0

Φ4 -1 -1 1 1 -1 -1 1 0

Φ5 1 0 -1 -1 1 1 -1 -1

Φ6 1 0 0 0 0 0 -1 1

Φ7 1 0 1 -1 1 1 -1 1

Φ8 1 1 -1 -1 1 1 -1 1

 
 Onde: 

 Rótulo linguístico “baixo”: -1 
 Rótulo linguístico “médio”: 0 
 Rótulo linguístico “alto”:     1 
 
 A separação da base de regras entre dados de aprendizado e dados de generalização foi 

randômica, sendo aproximadamente 80% da base de dados para a fase de aprendizagem e 20% 

para a fase de generalização.   

 Foram estabelecidas, segundo os mesmos critérios, as regras de inferência da fase de 

validação do modelo, conforme Tabela 3. 

Tabela 3: Regras de Inferência: Base Industrial – Fase de Teste. 

Regra µMF µPW µPT µMT µIP µRP µVL µCL

Φ1 0 -1 -1 1 -1 -1 0 0

Φ2 1 1 1 -1 1 1 -1 1

Φ3 0 -1 0 1 -1 -1 0 0

Φ4 -1 -1 1 1 -1 -1 1 0

 
O critério utilizado para o classificação das regras de inferência foi a distância euclidiana. 
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5.4 MECANISMO DE INFERÊNCIA DA RNF 

 Uma vez obtida a Base Industrial, definidas as funções de pertinência e estabelecida as 

regras de inferência observadas durante a realização dos try outs, o próximo passo é estabelecer o 

Mecanismo de Inferência que represente o comportamento do processo de injeção. 

 Conforme discutido anteriormente, por Mecanismo de Inferência, entende-se as regras, 

construídas a partir de um conjunto de estados conhecidos, que aplicadas aos parâmetros do 

processo de injeção, represente a sua dinâmica. 

  Desta forma é possível, estabelecendo-se os valores das entradas (parâmetros do processo 

e injeção de polímeros) realizarem-se previsões sobre as saídas (Tempo de ciclo Cl) para estados 

do sistema que não pertencem à base de dados iniciais (Base Industrial). 

 Este mecanismo é construído através da associação entre a lógica Fuzzy e a RNA. De 

acordo com a própria definição de RNF dada por Nauck et al. (1996), estas redes são baseadas 

em Lógica Fuzzy e são treinadas por um algoritmo de aprendizado derivado de uma das RNAs. 

 A função da Lógica Fuzzy é estabelecer, através da observação das Bases de Dados, e com 

a ajuda dos conhecimentos tácitos dos especialistas humanos, uma Base de Regras (conforme as 

equações 5.2 a 5.4). 

 Atuando desta forma a RNF é capaz de identificar padrões em sistemas de natureza física 

diversas, podendo inclusive ser aplicados a outros fenômenos de fluxo, como por exemplo, 

modelamento do trânsito urbano (AFFONSO e SASSI, 2010). 

 Por sua vez a RNA identifica quais os padrões existentes na Base de Regras, e determina 

um conjunto de pesos sinápticos que represente o melhor ajuste para o mapeamento da superfície 

de resposta do sistema (conforme figura 18). 
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 A seguir, será detalhado como o Mecanismo de Inferência que será operacionalizado 

através de programas computacionais. 

 Neste trabalho foram utilizados dois tipos de RNA para construção das RNF, uma do tipo 

MLP e outra do tipo RBF, desta forma é possível avaliar o desempenho destes dois tipos de redes 

na solução do problema considerado. 

 Para a RNF do tipo RBF utilizou-se uma rede retroalimentada e supervisionada, e como 

algoritmo de aprendizagem utilizou-se o K-médias com valor constante para o desvio padrão. 

 Conforme mostrado na Figura 18, na RNF do tipo RBF foi utilizada, para aproximação da 

superfície de resposta, uma combinação de funções de base radial, especificamente as funções de 

Green, aplicadas aos valores das Regras de Inferência Φj.  

Desta forma, os pesos sinápticos Mi da camada de saída, e os centros das funções de base 

cj são recalculados a partir dos parâmetros de aprendizagem η1 e η2, minimizando o erro ε.  

 Os algoritmos que compõem as RNAs possuem parâmetros de funcionamento, que devem 

ser escolhidos de forma a se buscar seu melhor desempenho, no caso de redes do tipo RBF tais 

parâmetros são: números de funções de base radial, número de neurônios, coeficientes de 

aprendizagem, além de critérios de parada. 

Conforme proposto por Barreto et al.( 2008) a RBF utilizada possui os seguintes 

parâmetros: número de neurônios de entrada igual a oito, número de funções de base radial igual 

a 14, taxa de aprendizagem constante: η1=0,01, η2= 0,75, critério de parada igual a erro médio 

absoluto ε = 0,0008 e número máximo de iterações igual a 1000. 
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Figura 18: Diagrama da RNF do tipo RBF. 

O número de Funções de Base Radial e coeficientes de aprendizagem foram obtidos 

através de experimentação (conforme Figuras 25 a 27), de forma que estes parâmetros foram 

sendo ajustados até que os melhores resultados fossem encontrados.  

 No caso da RNF do tipo MLP o treinamento da rede foi realizado por backpropagation.  

Assim, como no caso da rede RBF, também para a MLP  foi necessário realizar um pré-

processamento dos dados de entrada das redes através da Lógica Fuzzy. 

 Para a MLP além dos pesos da camada de saída também foram calculados os pesos das 

camadas ocultas. O erro médio absoluto ε entre os valores calculados pela RNF e os valores 

experimentais do Tempo de ciclo Cl, foi utilizado como parâmetros de corte. 
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 Conforme aponta a literatura (HAYKIN, 2001), não existem critérios bem definidos para 

encerrar o processo iteração da RNA. Entretanto, foi considerado que o algoritmo convergiu 

quando a taxa absoluta de variação do erro absoluto por época fosse inferior a 1%, o qual 

conforme Resende (2005) é considerado adequado como critério de parada.   

 Hristev (2000) utiliza o mesmo critério considerando que não existem bons métodos para 

determinação dos parâmetros de aprendizagens e para o erro ε, e devem ser estabelecidos na 

prática, mas em geral dentro das faixas η ∈ (0,1 ; 1) e ε ∈ (0 ; 0,01). 

 A plataforma de hardware utilizada nos experimentos foi um Pentium Dual Core com 2.4 

MHz, 512 MB de memória RAM e 40 GB de disco rígido.  Com relação aos softwares utilizados 

pode-se destacar que para a construção das redes foram utilizadas duas estratégias de 

programação (uma rede MLP e outra RBF). 

 Tanto o algoritmo computacional da RNF do tipo MLP quanto à do tipo RBF são escritas 

pelo autor, baseados nas notas de aula disponíveis em http://www.deti.ufc.br/~guilherme. Os 

códigos usados para a aprendizagem computacional e a criação das funções de pertinência podem 

ser vistos no Anexo C. 

 A seguir são apresentados os parâmetros utilizados para construção da rede Neuro Fuzzy 

MLP: número de neurônios de entrada igual a oito, número de neurônios das camadas ocultas 

oito (conforme Figura 28), taxas de aprendizagem constante  η1= 0,01 e η2 = 0,75, critério de 

parada igual ao erro médio absoluto inferior a ε = 0,001 e número máximo de iterações igual a 

500.  

 A seguir, no capítulo 6, serão apresentados os resultados dos experimentos 

computacionais, assim como os critérios de desempenho e parâmetros de ajuste da RNF e 

conclui-se com a discussão dos resultados. 
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6 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 Neste capítulo serão apresentados os principais resultados encontrados após as simulações 

realizadas pelas RNF.  

 Para a realização dos experimentos computacionais, foi utilizada a seguinte metodologia 

experimental:  

 - Os valores das variáveis do processo de injeção registrados nos bancos de dados foram 

convertidos em variáveis Fuzzy, de acordo com os rótulos linguísticos; alto, médio e baixo. 

 - A cada try out realizado é calculado o valor de cada regra de inferência, com base nas 

funções de pertinência das variáveis de injeção, de forma a representar o comportamento do 

processo. 

 - A base de regras assim construída foi separada aleatoriamente em base de aprendizagem 

e de generalização. 

 - O próximo passo foi constituído pela inserção dos valores numéricos das regras de 

inferência como entradas da RNF, através do mecanismo de inferência.  

 - A partir destas entradas, a RNF inicia o processo de aprendizagem através do ajuste dos 

pesos sinápticos, de modo a minimizar o erro médio absoluto. 

 Para a validação das RNFs propostas foram realizadas três experimentos computacionais. 

No primeiro a Base Industrial será rodada numa RNF do tipo RBF. Onde através do ajuste da 

posição dos centros das funções de base, da amplitude dos desvios padrão e dos pesos sinápticos 

da camada de saída, serão encontradas as funções que minimizam o erro de acordo com o critério 

de parada estabelecido (ε <0,0008). 
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 No segundo experimento foi utilizada uma RNF do tipo MLP, que através de um 

algoritmo de retro-propagação (back propagation) determinará os pesos sinápticos ótimos tanto 

para as camadas ocultas quanto para a camada de saída. 

 O terceiro experimento utilizará uma base de dados de polímeros obtida do trabalho de 

Galdamez e Carpinetti (2004).  

 Este experimento é realizado para reforçar a validação da RNF, de forma a demonstrar 

que o procedimento pode ser utilizado em bases de dados diversas. Para este terceiro experimento 

também foram utilizadas as mesmas RNF do tipo MLP e RBF, aplicadas nos experimentos 1 e 2.  

 Conforme pode ser observado pelos resultados apresentados nas Figuras 24 a 27, algumas 

variáveis do processo têm maior impacto no desempenho das redes, pois a alteração do centro das 

funções de pertinência para estes parâmetros provocou uma sensível mudança no valor do erro 

médio absoluto ε em função do número de épocas. 

 Assim, foi possível melhorar o desempenho da RNF através de uma escolha coerente dos 

centros das funções gaussianas que modelam as funções de pertinências destas variáveis. 

 Outro fator importante para uma RNF é seu número de nós nas camadas ocultas. Desta 

feita também foram realizados experimentos computacionais para determinação do número ideal 

de nós das camadas ocultas. 

 A seguir são apresentados os resultados dos três experimentos computacionais, sendo: 

 - Experimento 1: Aplicação da RNF do tipo RBF na Base Industrial (seção 6.1). 

 - Experimento 2: Aplicação da RNF do tipo MLP na Base Industrial (seção 6.2). 

 - Experimento 3: Aplicação da RNF do tipo MLP e RBF na Base de dados de Polímeros 

obtida do trabalho de Galdamez e Carpinetti (2004) (seção 6.3). 

 Na seção 6.4 são apresentados nas Figuras 25 a 28 os parâmetros de ajustes das RNF e na 

seção 6.5 são discutidos os resultados dos experimentos computacionais. 
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6.1 EXPERIMENTO 1: APLICAÇÃO DA RNF TIPO RBF NA BASE INDUSTRIAL 

 Os oito try outs do grupo de treinamento da Base Industrial foram inseridos na RNF do 

tipo RBF, estes dados correspondem ao “professor” que mostra à rede qual padrão a rede deve 

seguir, baseado neste padrão a rede aprendeu, gerando uma matriz de pesos sinápticos, conforme 

apresentado na Tabela 4.  

Tabela 4: Pesos Sinápticos da camada de saída – RNF do tipo RBF. 

ns
1

ns
2

ns
3

ns
4

ns
5

ns
6

ns
7

ns
8

ns
9

ns
10

ns
11

ns
12

ns
13

ns
14

-1,018 0,517 -0,075 0,022 -0,097 0,037 0,029 0,072 0,180 -0,104 0,008 0,031 -0,058 0,306

MRBF

 

 A seguir os dados do grupo de generalização (quatro try outs) foram carregados no 

programa, de forma a seguir o padrão estabelecido pela rede através dos pesos sinápticos. A 

Figura 19 mostra a resposta da rede na fase de aprendizado e generalização em comparação com 

os dados reais, considerando como variável de saída o tempo de ciclo do processo de injeção. 

 

Figura 19: Tempo de ciclo: RNF do tipo RBF (972 épocas). 
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 Mitchell (1997) definiu aprendizado de uma forma abrangente, incluindo todos os 

programas de computador que melhoram seu desempenho em determinada tarefa através da 

experiência. No caso em estudo, a medida do desempenho, será a minimização da função erro 

absoluto médio.  

 Para os dados possam ser processados pelas RNF estes devem ser normatizados, com 

desvio padrão unitário e média zero, portanto no intervalo [-1;1], desta forma na Figura 20 a 

seguir, é apresentado o valor do erro absoluto médio ε: 

 

Figura 20: Erro absoluto médio da RNF do tipo RBF. 

 

 Uma característica importante no comportamento da RNF do tipo RBF é sua rápida 

convergência, pois com 972 épocas, o erro médio absoluto tornou-se igual a 0,0007982 e, 

portanto o ponto de corte foi atingido (ε<0,0008). 
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6.2 EXPERIMENTO 2: APLICAÇÃO DA RNF TIPO MLP NA BASE INDUSTRIAL 

 Foi utilizada na RNF do tipo MLP o mesmo procedimento discutido anteriormente para a 

rede RBF. A diferença será na forma como as redes realizam o aprendizado, e entre as suas 

arquiteturas básicas. Também é apresentada a metodologia empregada, incluindo: parâmetros da 

rede, resultado da aprendizagem e critérios de desempenho. 

 Da mesma forma como foi feito anteriormente a base de dados foi separada em dois 

grupos: aprendizagem e generalização. Posteriormente, a base de dados de aprendizado foi 

apresentada à rede de forma a determinar o valor dos pesos sinápticos.   

 Na arquitetura da RNF do tipo MLP foram utilizados 8 neurônios na camada oculta, para 

o mapeamento da superfície de resposta, pois esta configuração apresentou o melhor 

desempenho. Nas Tabelas 5 e 6, são mostrados estes pesos sinápticos: 

Tabela 5: Pesos Sinápticos – RNF do tipo MLP – camadas ocultas. 

bo
0

no
1

no
2

no
3

no
4

no
5

no
6

no
7

no
8

l1 -0,0376 0,0132 -0,0096 -0,0568 -0,0837 -0,1716 0,0951 0,1382 0,0761

l2 -0,0630 -0,0321 0,0849 -0,0459 -0,0374 -0,0272 0,0731 0,0756 -0,0467

l3 -0,0061 0,0794 0,1142 0,0949 0,0452 0,0188 -0,0317 -0,0993 -0,0420

l4 -0,0047 -0,0846 0,0222 -0,0299 0,0870 0,0300 0,0660 -0,1242 -0,0239

l5 -0,0256 -0,0576 0,0889 -0,0893 0,0452 -0,0018 0,0087 -0,0902 0,0470

l6 -0,0455 0,0331 0,0345 0,0748 -0,0441 -0,0421 -0,0679 0,0708 -0,0521

l7 -0,1052 -0,0737 -0,1110 -0,0381 0,0286 -0,0143 0,0026 0,1228 -0,0845

l8 -0,0895 -0,0858 0,0119 0,0676 0,0117 -0,0170 0,1343 0,1154 0,0558

WMLP

 

Tabela 6: Pesos Sinápticos – RNF do tipo MLP – camada de saída. 

b
0

ns
1

ns
2

ns
3

ns
4

ns
5

ns
6

ns
7

ns
8

-1,0291 0,3078 0,0916 -0,1692 -0,1130 -0,0623 0,0215 0,2310 0,2144

MMLP
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Uma vez realizada a aprendizagem, os dados de generalização foram inseridos na rede e 

seguiram o padrão estabelecido pelos pesos sinápticos, gerando a superfície de resposta da rede, 

que pode ser visualizada na Figura 21. 

 

Figura 21: Tempo de ciclo: RNF do tipo MLP (500 épocas). 

 Também para a rede MLP o erro médio absoluto foi o critério para a avaliação de 

desempenho, conforme Figura 22. Pode-se observar que o desempenho melhorou com aumento 

do número de épocas, caracterizando o aprendizado da rede. 

         

Figura 22: Erro absoluto médio da RNF do tipo MLP. 
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6.3 EXPERIMENTO 3: APLICAÇÃO DA RNF TIPO MLP e RBF NA BASE DE DADOS 

DE POLÍMEROS OBTIDA POR GALDAMEZ E CARPINETTI (2004) 

 Para validação das escolhas tomadas quanto às funções de pertinência, bem como quanto 

aos parâmetros da RNF foi utilizada a Base de Dados de Polímeros, que foi construída através de 

um planejamento fatorial.  

 Portanto, nesse caso, os valores de entrada foram definidos conforme um planejamento 

prévio, de forma a se obter resultados estatisticamente significativos, conforme preconizados 

pelas técnicas de delineamento de experimentos.  

 Em uma reunião com especialistas do processo foram selecionados os parâmetros 

apresentados na Tabela 7 como fatores mais significativos do processo de injeção. 

Tabela 7: Base de Dados de Polímeros – entradas. 

Try out Ti Tr Tf Tp Vl Pi
1 2 6 industrial 190º/170º/165º/160º 40 18

2 10 6 " " 100 18

3 2 15 " " 100 30

4 10 15 " " 40 30

5 2 6 " " 100 30

6 10 6 " " 40 30

7 2 15 " " 40 18

8 10 15 " " 100 18

9 2 6 normal 190º/240º/230º/220º 40 30

10 10 6 " " 100 30

11 2 15 " " 100 18

12 10 15 " " 40 18

13 2 6 " " 100 18

14 10 6 " " 40 18

15 2 15 " " 40 30

16 10 15 " " 100 30

 
Fonte: Galdamez e Carpinetti (2004). 

 Também foram consideradas adicionalmente as variáveis Ti (tempo de injeção) e Tr 

(tempo de resfriamento). Também segundo os especialistas responsáveis pelos experimentos 

industriais as variáveis de resposta que melhor definem a qualidade final do produto devem ser 
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classificadas em três grupos: desvios dimensionais, falha/rebarba e defeitos de superfície; pois 

são as que mais ocorrem e representam as maiores perdas econômicas no processo de fabricação. 

Com base nestes tipos de defeitos foi construída uma variável adimensional denominada 

“qualidade”, que representa numericamente a qualidade do produto final. Os resultados são 

apresentados na Tabela 8. 

Tabela 8: Base de Dados de Polímeros – saídas. 

Try out Fal/Reb Def. Din Qualidade

1 -10 10 10 300

2 -10 10 10 300

3 0,75 4,2 0,95 19

4 -6 7 6,4 126

5 2 1,2 1 6

6 0 1 1 2

7 -10 10 10 300

8 -10 10 10 300

9 8 7,6 3,25 132

10 7 3 1 59

11 2,75 4,4 1 28

12 0,75 5 1 27

13 5 5,3 3,7 67

14 2 1,6 1 8

15 6,25 3,4 1 52

16 8,5 3 1,9 85

 
Fonte: Galdamez e Carpinetti (2004). 
 

  

 A base de dados apresentada nas Tabelas 2 e 3 será aplicada como exemplo de 

treinamento. A capacidade de generalização da RNF será verificada através da aderência dos 

dados experimentais com sua saída.  
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 Na Figura 23 é apresentando o resultado da RNF do tipo MLP e RBF, comparativamente 

com os dados experimentais.  

 

Figura 23: RNF do tipo MLP e RBF: Base de dados de Polímeros. 

 O erro absoluto médio, como é de se esperar, decresce com o aumento do número de 

épocas da rede, apresentando um caráter marcadamente assintótico, sendo encontrado um valor 

de erro absoluto médio ε = 0,0007985 para 897 épocas para a RNF do tipo MLP.  Na Figura 24, 

são apresentados os erros encontrados em função das épocas. 

 

Figura 24: RNF do tipo MLP - Erro absoluto médio.  
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6.4 OTIMIZAÇÃO DOS PARÂMETROS 

 Foi observado, com base nos experimentos computacionais, que o desempenho da rede é 

afetado pela escolha das funções de pertinência das variáveis de entrada; temperatura do polímero 

Tp e a pressão de injeção Pi, conforme mostrado nas Figuras 25 e 26. 

 
 

Figura 25: Erro médio absoluto da RNF em função do centro da função de pertinência para a 
variável Tp (temperatura do polímero). 
 
 
 Em função deste tipo de sensibilidade, foi possível melhorar o desempenho da rede 

escolhendo convenientemente a posição dos centros das gaussianas. Deve-se observar, entretanto, 

que não se pode sacrificar a coerência física do problema em favor de um melhor desempenho da 

rede, ou seja, os valores adotados devem estar na faixa de valores experimentais, como foi o caso 

do valor adotado para a temperatura do polímero. 
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Figura 26: Erro médio absoluto da RNF em função do centro da função de pertinência para a 
variável Pi (Pressão de injeção). 

 
 Para as demais entradas (com exceção de Pi e Tp) a mudança na posição do centro da 

Gaussiana que modela a função de pertinência teve pouco efeito no desempenho da rede, 

conforme exemplificado para a variável Tf na Figura 27. 

 

Figura 27: Erro médio absoluto da RNF em função do centro da função de pertinência para a 
variável Tf (Temperatura da ferramenta). 
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 Além do número de épocas, o número de neurônios na camada intermediária (no caso da 

MLP) e o número de Funções de Base Radial (no caso da RBF) precisam ser determinados de 

forma a garantir um melhor desempenho do programa, conforme mostrado nas Figuras 28 e 29. 

 

 Figura 28: Erro médio absoluto da RNF em função do número de neurônios da camada oculta. 

 

Figura 29: Erro médio absoluto da RNF do tipo RBF em função do número de funções de base 
radial. 
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6.5 DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 Como pode ser observado nas Figuras 19, 21 e 23 houve uma boa aderência entre os 

resultados da rede e os dados experimentais, tanto para a fase de aprendizagem, quanto para a 

fase de generalização (a partir do nono try out). Adicionalmente, houve um processo de 

aprendizagem, como evidenciado nas Figuras 20 e 22, pois o erro decresce com o aumento do 

número de épocas das RNAs. 

 Uma análise comparativa entre os experimentos indicou claramente um melhor 

desempenho para da RBF para as duas bases estudadas.  Bastando observar os valores dos erros 

médios absolutos encontrados para os experimentos, sendo: 0,0009929 para a MLP após 500 

épocas e 0,0007982 para a RBF com 972 épocas (Base Industrial).  

 É importante observar, como os dados de entradas foram parametrizados no intervalo      

[-1,1] é possível realizar uma comparação entre os erros das RNFs. Um quadro completo pode ser 

observado na Figura 30 a seguir. 

 

Figura 30: Análise comparativa entre o desempenho das RNF do tipo MLP e RBF para as duas 
Bases de Dados utilizadas. 
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 A generalidade da RNF proposta foi observada nas Tabelas 6, 7 e 8, através dos pesos 

sinápticos pode-se realizar inferências para eventos que não pertençam à base de dados. Observa-

se que a escolha dos centros e desvios padrão das funções de pertinência mostrou-se adequada, 

considerando-se que estas permitiram a classificação dos eventos (try outs) em regras de 

inferência bem definidas, como pode ser observado nas Tabelas 4 e 5. 

 Graças à interação entre as RNAs e as funções de pertinência aperfeiçoou-se o 

desempenho das RNFs, como apresentado nas Figuras 25 a 27, ficando evidente que os 

parâmetros temperatura do polímero Tp e pressão de injeção Pi são os que têm maior influência 

no processo de injeção de polímeros, em acordo com as observações experimentais de Galdamez 

e Carpinetti (2004). 

 A fim de minimizar o erro das RNFs otimizou-se alguns parâmetros das RNAs, como por 

exemplo, o número de neurônios das camadas ocultas e o número de Funções de Base Radial, 

conforme a Figura 28 e 29, o que permitiu a construção de uma arquitetura mais eficiente. 
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7 CONCLUSÕES 

 Os resultados obtidos em relação às duas RNF propostas (MLP e RBF) no capítulo 6 

permitem responder à questão inicial, levantada na seção 1.6 (página 8) sobre a possibilidade de 

se construir uma RNF capaz de fazer previsões sobre o processamento de polímeros.  

 As RNFs aplicadas ao processo de injeção de polímeros apresentaram capacidade de 

generalização, uma vez que identificaram padrões de comportamento, o que possibilitou a criação 

de um mecanismo de inferência num sistema com alto grau de complexidade. 

 Adicionalmente, os resultados obtidos permitiram identificar as melhores estratégias de 

Setup, para obtenção dos menores tempos de ciclo, com potencial de otimização da utilização dos 

recursos energéticos, assim como uma melhoria na qualidade do produto final. 

 Tanto as RNFs do tipo RBF quanto MLP mostraram resultados satisfatoriamente 

aderentes aos dados experimentais de polímeros. Portanto, conclui-se que: 

 - O uso de RNAs associada com a Lógica Fuzzy produziu um mecanismo de inferência 

capaz de representar a dinâmica de um processo de injeção de polímeros. 

 - Os parâmetros de produto e processo foram corretamente modelados através de variáveis 

Fuzzy. 

 - Os resultados apontaram para uma potencial utilização de RNFs tanto para predição de 

tempos de ciclo, quanto para melhoria da qualidade de peças injetadas. 

 - Realizando uma análise comparativa entre as RNFs do tipo RBF e MLP empregadas é 

possível observar que a RBF foi capaz de generalizar com uma precisão maior em comparação 

com a MLP. 

 Deve-se considerar, entretanto, que um dos pontos fracos da utilização da Lógica Fuzzy 

para a modelagem de sistemas complexos é a dependência em relação ao especialista humano, 
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pois ainda há necessidade de se apoiar no conhecimento do especialista da área para construção 

das funções de pertinência, tornando claro que a geração de conhecimento confiável é uma tarefa 

notoriamente difícil, principalmente quando especialistas não estão disponíveis.  

7.1 SUMÁRIO DAS CONTRIBUIÇÕES 

 O trabalho foi desenvolvido no sentido de combinar RNA com a Lógica Fuzzy, numa 

abordagem voltada para construção de um mecanismo de inferência em sistemas com alto grau 

de complexidade. A vantagem deste tipo de abordagem deve-se ao sinergismo obtido pela 

combinação de duas ou mais técnicas, resultando em um algoritmo computacional mais poderoso 

e com menores deficiências. 

 Esta abordagem tornou possível transpor as duas principais dificuldades encontradas: a 

dificuldade de extrair conhecimento de especialistas, e as bases de dados com um número restrito 

de exemplos. Desta forma abrem-se possibilidades para modelagem do processamento de 

polímeros sem a necessidade de se resolver um complexo sistema de equações de Navier-Stokes 

via elementos finitos. Com a RNF proposta neste trabalho é possível para os profissionais que 

atuam em projeto de produtos injetados selecionar qual conceito de produto apresentará um 

menor tempo de ciclo e consequentemente menor custo final de produção.  

 Este conhecimento é especialmente importante na Indústria Automotiva, onde ocorrem 

em geral elevados volumes de produção. 

 Caso um projetista de produtos injetados da Indústria Automotiva deva estabelecer o 

Setup economicamente mais vantajoso para determinado produto, com ajuda da RNF, este 

profissional pode determinar o Setup com menor tempo de ciclo, ainda na fase de concepção do 

produto, sem a necessidade de realizar ajustes de forma experimental, a um elevado custo 

financeiro. 
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7.2 CONTINUIDADE DOS EXPERIMENTOS 

 Apesar do resultado consistente na utilização de uma RNF para aquisição de 

conhecimento do processo de injeção de polímeros ainda há necessidade de se apoiar no 

conhecimento do especialista para construção das funções de pertinência. Esta abordagem 

também apresenta dificuldades para identificar atributos redundantes ou irrelevantes que 

poderiam prejudicar a formação das regras Fuzzy.  

 Para tentar transpor esta dificuldade propõe-se uma Arquitetura Híbrida, que além de 

RNA e Lógica Fuzzy também utiliza Rough Sets (RS). Esta combinação permite que a base de 

dados seja pré-processada eliminando atributos que causassem incerteza ou redundâncias e 

conseqüentemente prejudicassem a formação das regras. 

 Desta forma, sugere-se a aplicação da Arquitetura Híbrida Rough Neuro-Fuzzy para 

modelagem do processo de injeção de polímeros. Assim será possível avaliar a dependência em 

relação ao especialista humano na construção do mecanismo de inferência, pois a bibliografia 

(AFFONSO e SASSI, 2010; SASSI et al., 2007) tem apontado tais sistemas híbridos para 

diminuir ou até mesmo eliminar a necessidade de especialistas para a construção do mecanismo 

de inferência, ficando este apoio restrito à definição das funções de pertinência. 

 Portanto, surgiu a proposta de um experimento adicional onde as variáveis de entrada da 

injeção de polímeros fossem pré-processadas através de RS visando à diminuição da influência 

do especialista humano na construção do mecanismo de inferência. 

 Neste experimento o RS e a RNF têm funções distintas: RS identifica os parâmetros mais 

críticos, enquanto a RNF gera uma superfície de resposta. Comparou-se o conhecimento gerado 

pela rede Rough Neuro Fuzzy com os valores de processo de injeção de polímeros obtidos 

experimentalmente em dois casos: uma base reduzida pelo RS e outra não reduzida. 
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 A aplicação de RNF pode vir a gerar interessantes frutos no contexto dos seguintes 

trabalhos: 

 Roteirização dinâmica - Ferreira et al., (2010), onde a rede pode ser usada para estabelecer 

uma superfície de resposta entre os eventos notáveis no transito de regiões metropolitanas e o 

nível de congestionamento. 

 Base de dados de Marketing - Sassi et al., (2007), para aplicação de RNF associada a 

técnicas de Mapas auto-organizáveis para base de dados de Marketing. 

 Captação de imagens - Herrera et al. (2009), na identificação de materiais ligno-

celulósicos através de processamento de imagens através de RNF. 

- Dar continuidade aos estudos da Arquitetura Híbrida proposta neste trabalho, incluindo RS 

como pré-processamento de dados de entrada, formando uma nova Arquitetura Híbrida, Rough-

Neuro Fuzzy. 

- Utilizar a abordagem Simulated Annealing como suporte para seleção dos pesos sinápticos de 

forma a aperfeiçoar o desempenho da RNF.  

 Em função do bom desempenho apresentado pelas RNFs sugere-se a utilização de outros 

tipos de Funções de Base Radial, como por exemplo, Wavelets, não somente para modelagem do 

processo de injeção de polímeros, mas também para outros fenômenos de fluxo. 

 Observa-se ainda, há uma clara demanda por Arquiteturas Híbridas para atuação em 

várias áreas do conhecimento. Este cenário oferece, portanto, amplo espaço para trabalhos de 

continuidade. 
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7.3 PUBLICAÇÕES NACIONAIS  

 Para se validar junto à comunidade científica especializada os resultados parciais obtido 

no desenvolvimento deste trabalho foram realizadas publicações em anais dos principais 

congressos nacionais das áreas de Pesquisa Operacional e Engenharia de Produção. As  principais 

publicações nacionais são apresentadas a seguir: 

1. Carlos Affonso e Renato José Sassi. Previsão de Tempo de Ciclo de Injeção de Polímeros 
Utilizando Rede Neural Fuzzy, XLI Simpósio Brasileiro de Pesquisa Operacional (XLI SBPO), 
Porto Seguro. Anais do XLI Simpósio Brasileiro de Pesquisa Operacional, 2009.  
 
2. Carlos Affonso e Renato José Sassi. Aplicação da Lógica Fuzzy na Previsão do Ciclo de 
Injeção de Polímeros. XVI Simpósio de Engenharia de Produção (XVI SIMPEP), Anais do XLI 
Simpósio de Engenharia de Produção, Bauru, 2009. (cópia do artigo no Anexo A página 83). 
 
 Durante todo o período de desenvolvimento do presente trabalho buscou-se a realização 

de parcerias com outros docentes no sentido de desenvolver temas correlatos, assim como 

colaborar na formação dos estudantes de graduação.  

 Destaca-se a co-orientação realizada em projeto de Iniciação Científica com o seguinte 

título: “Desenvolvimento de um Modelo Neuro-Fuzzy de rede neural artificial para aplicação em 

processamento de materiais poliméricos”. Esta iniciativa gerou um artigo publicado e 

apresentado pelos alunos do curso de graduação em Ciência da Computação no VI Encontro 

Mineiro de Engenharia de Produção (EMEPRO). 

3. José Luiz de Cristi Jr., Josafa Borges, Carlos Affonso e Renato José Sassi. Desenvolvimento 
de um Modelo Neuro-Fuzzy de rede neural artificial para aplicação em processamento de 
materiais poliméricos. VI – EMEPRO, ENCONTRO MINEIRO DE ENGENHARIA DE 
PRODUÇÃO. Coronel Fabriciano: 2010.  
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 A seguir são apresentadas as demais publicações realizadas durante o desenvolvimento 

deste trabalho: 

4. Ferreira, R.P.; Affonso, C.; SASSI, R. J. . Aplicação de uma rede neuro fuzzy para previsão do 
comportamento do tráfego urbano na Zona de Máxima Restrição de Circulação de São Paulo 
combinado a roteirização dinâmica de veículos: Uma alternativa para a distribuição física. In: VI 
Encontro Mineiro de Engenharia de Produção (VI EMEPRO), 2010, Coronel Fabriciano, MG. 
Anais do VI EMEPRO, 2010. v.1.  
 
5. Ferreira, R.P.; Affonso, C.; SASSI, R. J. . Roteirização Veicular por Hierarquia: aplicando uma 
rede Neuro Fuzzy no Nível Estratégico. In: XVII Simpósio de Engenharia de Produção 
(SIMPEP), 2010, Bauru (SP). Anais do XVII SIMPEP, 2010. v. 1. p. 1-14. 
 
6. Ferreira, R.P.; Affonso, C.; SASSI, R. J. . Roteirização dinâmica de veículos combinada à 
Previsão do comportamento do tráfego urbano utilizando uma rede neuro fuzzy. In: IV Workshop 
de Tecnologia Adaptativa (WTA 2010), 2010, São Paulo. Memórias do WTA 2010, 2010. v. 1. p. 
11-14. 
 
7. Ferreira, R.P.; Affonso, C.; SASSI, R. J. . Aplicação de uma Rede Neuro Fuzzy na 
Roteirização Veicular Urbana. In: X Safety, Health and Environmental World Congress 
(SHEWC 2010) - Congresso Mundial de Pesquisas Ambientais, Saúde e Segurança, 2010, São 
Paulo. Proceedings, Safety, Health and Environment World Congress, SHEWC 2010, 2010. v. 1. 
p. 282-282. 
 
8. Ferreira, R.P.; Affonso, C.; SASSI, R. J. . Aplicação de uma rede NeuroFuzzy na previsão do 
comportamento do tráfego urbano da Cidade de São Paulo. In: 5ª Conferência Ibérica de Sistemas 
e Tecnologias de Informação (5ª CISTI), 2010, Santiago de Compostela. Actas do 5ª CISTI, 
2010. v. 1. p. 82-85. 
 
9. Affonso, C.; SASSI, R. J. Hybrid rough-fuzzy sets neural networks applied to polymer 
processing. In: 1st Conference of Computational Interdisciplinary Sciences (CCIS), 2010, São 
José dos Campos (SP). Program Schedule and Abstracts CCIS, 2010. v. 1. 
 
10. Borges. J. ; Affonso, C.; SASSI, R. J. . Aplicação de Redes NeuroFuzzy ao Processamento de 
Polímeros. In: VII Encontro de Iniciação Científica da Universidade Nove de Julho, 2010, São 
Paulo. Resumos do VII Encontro de Iniciação Científica da Universidade Nove de Julho, 2010. v. 
1. p. 154-155. 
 
11. Ferreira, R.P.; Affonso, C.; SASSI, R. J. . Dynamic routing combined to forecast the behavior 
of traffic in the city of São Paulo using Neuro Fuzzy Network. In: Stochastic Modeling 
Techniques and Data Analysis International Conference (SMTDA 2010), 2010, Chania, Creta, 
Grecia. Book of Abstracts SMTDA 2010, 2010. v. 1. p. 76-77. 
 
12. Ferreira, R.P.; Affonso, C.; SASSI, R. J. Aplicação de uma Rede Neuro Fuzzy na 
Roteirização Veicular Urbana. In: SHEWC 2010 Safety, Health and Environment World 
Congress, 2010, São Paulo.v. 1. p. 39. 
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7.4 PUBLICAÇÕES INTERNACIONAIS  

 Conforme discutido no capítulo 4.1 sobre RNF (páginas 40-42) o presente trabalho propõe 

um RNF que possui dois propósitos distintos: 

 Primeiro a RNF identifica padrões em bases de dados obtidos de sistemas complexo, 

portanto, operando como um programa de Mineração de Dados.   

 Por outro lado esta RNF realiza a função de um Mecanismo de Inferência, pois a partir de 

um conjunto de regras pré-estabelecido deve realizar inferências sobre os possíveis estados 

futuros de determinado sistema. 

 Logo buscou-se uma validação parcial do presente trabalho em fóruns de pesquisa destas 

duas áreas: Mineração de dados, através do 2nd International Conference on Software 

Engineering and Data Mining – SEDM 2010, e Mecanismo de Inferência através do 20th 

International Conference of Artificial Neural Network – ICANN 2010, cujas referências 

completas são apresentadas a seguir: 

 

1. Carlos Affonso e Renato José Sassi. A Rough-Neuro Fuzzy Network Applied to Polymer 
Processing, Proceedings of 2nd International Conference on Software Engineering and Data 
Mining SEDM 2010 IEEE Conference, pages: 355-361, Cheng du-China, 2010.  
Proceedings do IEEE em http://ieeexplore.ieee.org. 
 

2. Carlos Affonso e Renato José Sassi. An inference Mechanism for Polymer Processing Using 
Rough-Neuro Fuzzy Network. K. Diamantaras, W. Duch, L.S. Iliadias (Eds.): ICANN 2010, Part 
III, LNCS 6354, pages: 441-450, Springe-Verlag Berlin Heidelberg, 2010.  
Artigo completo em http://www.springer.com. 
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ANEXO A 

Carlos Affonso e Renato José Sassi. Aplicação da Lógica Fuzzy na Previsão do Ciclo de Injeção 
de Polímeros. XVI Simpósio de Engenharia de Produção (XVI SIMPEP), Anais do XLI 
Simpósio de Engenharia de Produção, Bauru, 2009. 
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ANEXO B 

Carlos Affonso e Renato José Sassi. An inference Mechanism for Polymer Processing Using 
Rough-Neuro Fuzzy Network. K. Diamantaras, W. Duch, L.S. Iliadias (Eds.): ICANN 2010, Part 
III, LNCS 6354, pages: 441-450, Springe-Verlag Berlin Heidelberg, 2010. 
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ANEXO C 

 Este anexo tem como objetivo apresentar os programas fonte empregados para a 

construção das RNFs.  

 No programa a seguir são criadas as funções de pertinência e as regras de inferência que 

modelam o processamento de polímeros. 

//13/fev RBF programa revisado e coerrente 
// Autor: Carlos Affonso 
// Rede Neural Fuzzy 
// Primeira Camada  
// Centro das funções de pertinência 
 
load('ANN.dat','MP','PS','TP','TF','PI','PR','VL','CL') 
load('ANN2.dat','MPi','PSi','TPi','TFi','PIi','PRi','VLi','CLi') 
// Centro das funções de pertinência 
MP1    = 13  ; MP0   = 7   ; MP_1  = 2.2  ; aMP  = 4    ; bMP = 1  
PS1    = 932 ; PS0   = 630 ; PS_1  = 174  ; aPS  = 20   ; bPS = 1    
TP1    = 240 ; TP0   = 235 ; TP_1  = 227  ; aTP  = 6    ; bTP = 1  
TF1    = 70  ; TF0   = 45  ; TF_1  = 30   ; aTF  = 8    ; bTF = 1  
PI1    = 100 ; PI0   = 90  ; PI_1  = 58   ; aPI  = 6    ; bPI = 1  
PR1    = 50  ; PR0   = 45  ; PR_1  = 30   ; aPR  = 3    ; bPR = 1  
VL1    = 20  ; VL0   = 15  ; VL_1  =  3   ; aVL  = 3    ; bVL = 1  
CL1    = 94  ; CL0   = 70  ; CL_1  = 66   ; aCL  = 6    ; bCL = 1 
// Funções de pertinência da fase de aprendizagem / generalização 
uMP_1  = bell_1(MP,aMP,bMP,MP_1); uMP_1i = bell_1(MPi,aMP,bMP,MP_1)           
uPS_1  = bell_1(PS,aPS,bPS,PS_1); uPS_1i = bell_1(PSi,aPS,bPS,PS_1)           
uTP_1  = bell_1(TP,aTP,bTP,TP_1); uTP_1i = bell_1(TPi,aTP,bTP,TP_1)            
uTF_1  = bell_1(TF,aTF,bTF,TF_1); uTF_1i = bell_1(TFi,aTF,bTF,TF_1)             
uPI_1  = bell_1(PI,aPI,bPI,PI_1); uPI_1i = bell_1(PIi,aPI,bPI,PI_1)          
uPR_1  = bell_1(PR,aPR,bPR,PR_1); uPR_1i = bell_1(PRi,aPR,bPR,PR_1)     
uVL_1  = bell_1(VL,aVL,bVL,VL_1); uVL_1i = bell_1(VLi,aVL,bVL,VL_1)              
uCL_1  = bell_1(CL,aCL,bCL,CL_1); uCL_1i = bell_1(CLi,aCL,bCL,CL_1)  
 
uMP0   = bell_1(MP,aMP,bMP,MP0); uMP0i = bell_1(MPi,aMP,bMP,MP0)           
uPS0   = bell_1(PS,aPS,bPS,PS0); uPS0i = bell_1(PSi,aPS,bPS,PS0)           
uTP0   = bell_1(TP,aTP,bTP,TP0); uTP0i = bell_1(TPi,aTP,bTP,TP0)            
uTF0   = bell_1(TF,aTF,bTF,TF0); uTF0i = bell_1(TFi,aTF,bTF,TF0)             
 
uPI0   = bell_1(PI,aPI,bPI,PI0); uPI0i = bell_1(PIi,aPI,bPI,PI0)          
uPR0   = bell_1(PR,aPR,bPR,PR0); uPR0i = bell_1(PRi,aPR,bPR,PR0)     
uVL0   = bell_1(VL,aVL,bVL,VL0); uVL0i = bell_1(VLi,aVL,bVL,VL0)              
uCL0   = bell_1(CL,aCL,bCL,CL0); uCL0i = bell_1(CLi,aCL,bCL,CL0)     
uMP1   = bell_1(MP,aMP,bMP,MP1); uMP1i = bell_1(MPi,aMP,bMP,MP1)   
 
uPS1   = bell_1(PS,aPS,bPS,PS1); uPS1i = bell_1(PSi,aPS,bPS,PS1)           
uTP1   = bell_1(TP,aTP,bTP,TP1); uTP1i = bell_1(TPi,aTP,bTP,TP1)            
uTF1   = bell_1(TF,aTF,bTF,TF1); uTF1i = bell_1(TFi,aTF,bTF,TF1)             
uPI1   = bell_1(PI,aPI,bPI,PI1); uPI1i = bell_1(PIi,aPI,bPI,PI1)          
uPR1   = bell_1(PR,aPR,bPR,PR1); uPR1i = bell_1(PRi,aPR,bPR,PR1)     
uVL1   = bell_1(VL,aVL,bVL,VL1); uVL1i = bell_1(VLi,aVL,bVL,VL1)              
uCL1   = bell_1(CL,aCL,bCL,CL1); uCL1i = bell_1(CLi,aCL,bCL,CL1) 
// Base de regras fase de aprendizagem 
for k=1:nr 
x(1,k) = min(uMP0(k) ,uPS_1(k) ,uTP_1(k),uTF1(k) ,uPI_1(k),uPR_1(k),uVL0 (k)) 
x(2,k) = min(uMP1(k) ,uPS1(k)  ,uTP1(k) ,uTF_1(k),uPI0(k) ,uPR1(k) ,uVL_1(k)) 
x(3,k) = min(uMP0(k) ,uPS_1(k) ,uTP0(k) ,uTF1(k) ,uPI_1(k),uPR_1(k),uVL0 (k)) 
x(4,k) = min(uMP_1(k),uPS_1(k) ,uTP1(k) ,uTF1(k) ,uPI_1(k),uPR_1(k),uVL1 (k)) 
x(5,k) = min(uMP_1(k),uPS_1(k) ,uTP1(k) ,uTF1(k) ,uPI_1(k),uPR0(k) ,uVL1 (k)) 
x(6,k) = min(uMP1(k) ,uPS0(k)  ,uTP0(k) ,uTF0(k) ,uPI0(k) ,uPR0(k) ,uVL_1(k)) 
x(7,k) = min(uMP1(k) ,uPS0(k)  ,uTP1(k) ,uTF_1(k),uPI1(k) ,uPR1(k) ,uVL_1(k)) 
x(8,k) = min(uMP1(k) ,uPS1(k)  ,uTP_1(k),uTF_1(k),uPI1(k) ,uPR1(k) ,uVL_1(k)) 
end 
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 A seguir é construída a MLP utilizando-se um algoritmo de back-propagation.  Este 

programa foi estruturado de acordo com as notas de aulas do Prof. Dr. Guilherme de Alencar 

Barreto e em seus artigos (BARREIRO et al. 2008). 

// Multlayer Perceptron (backpropagatin com gradiente decrescente) 
// Usando as funcoes internas do Scilab 
// Simulação do Comportamento do Trafico Urbano da Cidade de São Paulo 
// Autor: Carlos Affonso 
// Data: 05/10/2010 
clear; clc; 
//===================================================================== 
// Dados de entrada 
//===================================================================== 
loadmatfile('-ascii','Polymer_dados.txt'); 
loadmatfile('-ascii','Polymer_alvos.txt'); 
 
dados = Polymer_dados; // Vetores de entrada  
alvos = Polymer_alvos; // Saidas desejadas correspondentes 
 
dados=dados' 
alvos=alvos' 
// Número de nós da camada de saída 
 
No=1 
 
// Dimensão dos dados de entrada 
 
[LinD,ColD] = size(dados);     
 
//==================================================================== 
 
// Embaralha vetores de entrada e saidas desejadas 
 
 
// Normaliza componentes para media zero e variancia unitaria 
mi = mean(dados,2);  // Media das ao longo das colunas 
di = stdev(dados,2);     // desvio-padrao das colunas 
 
for j = 1:ColD 
  dados(:,j) = (dados(:,j)-mi)./di; 
end; 
 
Dn = dados; 
 
// Define tamanho dos conjuntos de treinamento/teste (hold out) 
ptrn = 0.8;      // Porcentagem usada para treino 
ptst = 1-ptrn;   // Porcentagem usada para teste 
 
J = floor(ptrn*ColD); 
 
// Vetores para treinamento e saidas desejadas correspondentes 
P = Dn(:,1:J); 
T1 = alvos(:,1:J); 
[lP,cP] = size(P);   // Tamanho da matriz de vetores de treinamento 
 
// Vetores para teste e saidas desejadas correspondentes 
Q = Dn(:,J+1:$); 
T2 = alvos(:,J+1:$); 
[lQ,cQ] = size(Q);   // Tamanho da matriz de vetores de teste 
 
// DEFINE ARQUITETURA DA REDE 
//=========================== 
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Ne = 500; // No. de epocas de treinamento 
Nr = 1;   // No. de rodadas de treinamento/teste 
Nh = 8;  // No. de neuronios na camada oculta 
 
eta = 0.01;  // Passo de aprendizagem 
mom = 0.75;  // Fator de momento 
 
for r=1:Nr,   // Inicio do loop de rodadas de treinamento 
    rodada=r, 
     
        // Inicia matrizes de pesos 
    WW = 0.1*(2*rand(Nh,lP+1)-1);  // Pesos entrada -> camada oculta 
    WW_old = WW;  // Necessario para termo de momento 
     
    MM = 0.1*(2*rand(No,Nh+1)-1); // Pesos camada oculta -> camada de saida 
    MM_old = MM; // Necessario para termo de momento 
 
     
   
    // ETAPA DE TREINAMENTO 
    for t = 1:Ne, 
 
        Epoca = t; 
 
        [s,I]=sort(rand(1,cP));    //I  é uma permutação randômica de 1:ColD 
  
        P = P(:,I); T1 = T1(:,I);  // Embaralha vetores de treinamento e saidas desejadas 
         
        EQ = 0; 
        for tt = 1:cP,  // Inicia LOOP de epocas de treinamento 
 
           // CAMADA OCULTA 
           X = [-1; P(:,tt)]; // Constroi vetor de entrada com adicao da entrada x0=-1 
           U = WW*X;          // Ativacao (net) dos neuronios da camada oculta 
           Yi = tanh(Ui);     // Saida entre [-1,1] (função tanh) 
            
           // CAMADA DE SAIDA  
           Y = [-1;Yi];       // Constroi vetor de entrada DESTA CAMADA  
 
           Uk = MM*Y;        // Ativacao (net) dos neuronios da camada de saida 
           Ok = tanh(Uk);     // Saida entre [-1,1] (função logistica) 
            
           // CALCULO DO ERRO  
           Ek = T1(:,tt)-Ok;  // erro entre a saida desejada e a saida da rede 
           EQ = EQ + 0.5*sum(Ek^2); // soma do erro quadratico de todos os neuronios 
      
           // CALCULO DOS GRADIENTES LOCAIS 
           Dk = 0.5*(1-Ok^2); // derivada da sigmoide logistica (camada de saida) 
           DDk = Ek.*Dk; // gradiente local (camada de saida) 
 
           Di = 0.5*(1-Yi^2);         // derivada da sigmoide logistica (camada oculta) 
           DDi = Di.*(MM(:,2:$)'*DDk); // gradiente local (camada oculta) 
            
             // AJUSTE DOS PESOS - CAMADA DE SAIDA 
           MM_aux = MM; 
           MM = MM + eta*DDk*Y' + mom*(MM-MM_old); 
           MM_old = MM_aux; 
 
           // AJUSTE DOS PESOS - CAMADA OCULTA 
           WW_aux = WW; 
           WW = WW + eta*DDi*X' + mom*(WW-WW_old); 
           WW_old = WW_aux; 
            
       end;  // Fim do loop de uma epoca 
             
       EQM(r,t) = EQ/cP; // MEDIA DO ERRO QUADRATICO P/ EPOCA     
            
    end; // Fim do loop de treinamento            
            
    // ETAPA DE GENERALIZACAO  %%% 
    EQ2=0; 
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    OUT2=[]; 
    SAIDA=[];            
    for tt = 1:cQ,  // Inicia LOOP de epocas de treinamento 
 
 
     
           // CAMADA OCULTA 
           X    = [-1; Q(:,tt)]; // Constroi vetor de entrada com adicao da entrada x0=-1 
           Ui   = WW*X;          // Ativacao (net) dos neuronios da camada oculta 
           Yi   = tanh(Ui);      // Saida entre [-1,1] (funcao logistica) 
   
           // CAMADA DE SAIDA  
           Y = [-1;Yi];       // Constroi vetor de entrada DESTA CAMADA  
           Uk = MM*Y;         // Ativacao (net) dos neuronios da camada de saida 
           Ok = tanh(Uk);     // Saida entre [-1,1] (funcao logistica) 
           OUT2=[OUT2 Ok];    // Armazena saida da rede 
   
           Ek = T2(:,tt)-Ok;  // erro entre a saida desejada e a saida da rede 
           EQ2 = EQ2 + 0.5*sum(Ek^2); // soma do erro quadratico de todos os neuronios 
            
           SAIDA=[SAIDA; norm(Ek) T2(:,tt) Ok]; 
      
    end;  // Fim do loop de uma epoca        
    EQM2(r)=EQ2/cQ;     // MEDIA DO ERRO QUADRATICO COM REDE TREINADA       
     
    
end  // Fim do loop de rodadas de treinamento 
 
     // CALCULA ACERTO  
 
EQM_media=mean(EQM,1);  // Curva de aprendizagem media (p/ Nr realizacoes) 
//plot(EQM_media); // Plota curva de aprendizagem 
 
 
    // SALVA PESOS E SAÍDA 
 
savematfile('pesos.dat','WW','-ascii');     
 
 
     // RODAR A REDE COM OS PESOS SINAPTICOS 
 
OUT3=[]; 
 
        for tt = 1:ColD,  // Inicia LOOP de epocas de treinamento 
 
           // CAMADA OCULTA 
           X = [-1; dados(:,tt)]; // Constroi vetor de entrada com adicao da entrada x0=-1 
           Ui = WW*X;         // Ativacao (net) dos neuronios da camada oculta 
           Yi = tanh(Ui);     // Saida entre [-1,1] (função tanh) 
            
           // CAMADA DE SAIDA  
           Y = [-1;Yi];       // Constroi vetor de entrada DESTA CAMADA  
 
           Uk = MM*Y;        // Ativacao (net) dos neuronios da camada de saida 
           Ok = tanh(Uk);     // Saida entre [-1,1] (função logistica) 
           OUT3=[OUT3 Ok];    // Armazena saida da rede 
            
           // PLOTAR SAIDAS 
           plot(alvos) 
           plot(OUT3) 
            
            
        end 
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ANEXO D 

 O modelo dos relatórios de try out utilizados na produção da Base Industrial é apresentado 

a seguir: 

 

PROJETO - Particip. V.V MP PP 25T EPDM -

MOLDE A. A.C. Qtde produzida 10 cj

DATA 08.02.04 E. R. G.

Inicio 22:00 G. W. H. R.

Fim 10:00 X. Carlos Affonso C.

ITEM DESCRIÇÃO OK Ñ OK
1 Dimensões do Molde x

2 Fixação na máquina x

3 Refrigeração do Molde x

4 Diamentro do Anel e Raio de Bucha x

5 Sistema de Extração ( micros/hidráulico) x

6 Circuito hidráulico x

7 Sistema de injeção ( câmara quente ) x

8 Canal de alimentação x

9 Acionamento de gavetas e balancins x

10 Textura do molde x

11 Rebarbas, desencontro e dificuldade no processo x

12 Acabamento externo ( olhais, travas, etc ) x

ITEM Resp Prazo

- 19,02

- 19,02

- 19,02

ITEM Resp Prazo
Alça de segurança com rebarba - 19,02

Acabamento do sorriso - 19,02

Folga em cunha porta pacotes - 19,02

Encaixe do porta pacotes - 19,02

Chupagem ponto de injeção - 19,02

Chupagem região das nervuras - 19,02

Junta fria - 19,02

Avaliar textura

Parâmetros
Pressão: Bar Temp.: ºC Tempo: S

injeção 93 injeção 240 preenc. 5

recalque 55 macho ind recalque 3

contra: 10 matriz ind resf. 60

fechar 100% ciclo 94

Produto
Plano de ação

Processo

Relatório de Try out - peça x. 

Ferramenta

Plano de ação
Alterar pt ineção p/ leque  / 2 unhas / 2 unhas

Olhais de M54

Refrigeração deficiente
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Aplicação de uma Rede �euro Fuzzy  para a Determinação dos 

Tempos de Ciclo de um Processo de Injeção de Polímeros 

 

Carlos Affonso (U�I�OVE) carlos.affonso@ajato.com.br  

Renato José Sassi (U�I�OVE) sassi@uninove.br 

Resumo: O processo de injeção de polímeros envolve uma série de fenômenos físicos que 

ocorrem simultaneamente, os quais tratados isoladamente e em casos particulares podem ser 

equacionados, entretanto em um ambiente fabril várias questões ficam em aberto. O Objetivo 

deste trabalho é criar uma base de regras que servirá de referência para a determinação dos 

mecanismos de inferência envolvido na previsão de tempos de ciclo no processo de injeção de 

polímeros. Para este tipo de fenômeno a Lógica Fuzzy é indicada, uma vez que as fronteiras 

são nebulosas e os fenômenos envolvidos possuem comportamento não-Linear. +este 

trabalho a  aquisição do conhecimento sobre o sistema foi realizada através da reflexão 

sobre os conceitos básicos da termodinâmica, mecânica dos fluidos +ão-+ewtonianos; e  do 

conhecimento tácito adquirido junto aos especialistas. A Lógica Fuzzy será empregado como 

um classificador, de forma a identificar um padrão nos valores das variáveis de entrada que 

provocam uma determinada saída no sistema. Em seguida, estas regras da forma se-então 

são alocadas numa base de regras, e a estratégia de inferência é definida. Este trabalho 

apresenta resultados satisfatórios da aplicação da lógica Fuzzy para a criação de uma Base 

de Regras em processo de injeção de polímero, e  servirá como referencial para a construção 

de modelos  do tipo +euro Fuzzy em trabalhos futuros. 

 

Palavras-chave: Lógica Fuzzy; Processo de Injeção;Pesquisa Operacional.  

 

1. Introdução  

Existe atualmente uma tendência mundial no mercado automotivo de se utilizar cada 
vez mais materiais poliméricos, devido a sua fácil processabilidade e seu baixo custo de 
produção, principalmente para grandes volumes. Uma característica importante destes 
materiais é sua grande versatilidade. Existem vários software comerciais, que utilizam as 
ferramentas de modelação via elementos finitos, para previsão dos parâmetros de processo,  
previsões estas baseadas nas propriedades reoLógicas, térmicas, e exata geometria do produto. 
 Outra forma de se determinar estes parâmetros, pode sem feita de forma analítica. 
Entretanto, o tratamento deste problema através da aplicação das teorias clássicas dos 
fenômenos de transporte via equações de Navier-Stokes requer um  equacionamento que 
depende de característica precisas da máquina injetora, de caracteristicas geométricas do 
produto e parâmetros do processo. Neste trabalho o tratamento e classificação dos dados de 
entrada serão feito através da Lógica Fuzzy. Esta abordagem proporciona uma morfologia de 
inferência que possibilita o conhecimento humano ser inserido numa base de regras, uma vez 
que esta fornece ferramentas matemáticas para capturar incertezas, ambiguidades e 
divagações associadas ao processo cognitivo, e utilizá-lo para criar um modelo de inferência. 
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A Continuidade do trabalho está organizada da seguinte forma:  

Seção 2 discute-se os critérios para seleção de materiais poliméricos através dos 
requisitos de entrada do projeto, e mostra quais são os principais parâmetros envolvidos no 
processamento de polímeros bem como são apresentados os dados obtidos 
experimentalmente.  Na seção 3 apresenta-se os princípio da Lógica Fuzzy, mostrando como 
foram estruturadas as funções de pertinência aplicadas ao sistema estudado, e como a Base de 
Regas é montada.  Na seção 4 as funções de pertinência dos parâmetros do processo e a Base 
de Regras são apresentadas. Fechando com a seção 4 as principais conclusões e seus 
desdobramentos são mostrados bem como apresentada as perpectivas para trabalhos futuros. 

 

 

 

2 Princípios do Processo de injeção de Polímeros  

 De acordo com W. He et al. (2001) plásticos produzidos por injeção é o um dos 
processos mais  comum de manufatura, devido à alta capacidade de produção em larga escala 
e  seus relativamente baixos custos de produção. Entretanto, garantir a qualidade destes 
produtos é uma tarefa complexa devido ao grande número de fatores que influenciam este 
processo, desde o conceito do produto até a construção da ferramenta de injeção.  A qualidade 
do produto final é função de variáveis correlacionadas ao design de produto, projeto de 
ferramenta, parâmetros do processo, etc. A Figura 1 mostra alguns destes fatores envolvidos. 

 
 
 

 
 
FIGURA 1 – Fatores que influenciam a qualidade de peças injetadas.   Fonte: W. He (2001). 
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A aplicação de materiais poliméricos na produção de componentes do setor 

automotivo tendem a crescer, principalmente para aplicação em peças de acabamento. Esta 
tendência se justifica exatamente pela flexibilidade das propriedades encontradas nos 
materiais poliméricos.  As várias famílias de materiais, tais como commodities, matérias 
reforçados, plásticos de engenharia, elastômeros termoplásticos, entre muitos outros, 
oferecem um enorme leque de possibilidades de aplicação. Esta flexibilidade permite que se 
selecione, o melhor material, dependendo de quais características finais se que deseja obter. 
 Para que estas propriedades diferenciadas possam ser incorporadas ao produto final, 
necessitam-se primeiramente que alguns parâmetros básicos de engenharia sejam atendidos, 
tais parâmetros são estabelecidos através de normas legais brasileiras ou internacionais quanto 
a emissões, e eliminação de metais pesados, entre outras. O próximo passo é estabelecer uma 
relação das características do produto que se deve atender. É importante ter em mente que não 
existe uma lista única de fatores mais relevantes, tais propriedades estão univocamente 
relacionais á aplicação do componente. Caso definíssemos uma lista única perderíamos 
exatamente o diferencial de materiais plásticos, qual seja, sua flexibilidade. 

Um dos critérios mais importantes para a seleção de materiais para produtos injetados 
é seu tempo de ciclo, pois determina a quantidade de peças que serão produzidas num 
determinado período e, portanto, seu custo de produção. Devemos considerar também o 
impacto ambiental, pois é sempre desejável que seja utilizada a menor quantidade possível de 
energia. 

Uma vez escolhido o material que apresenta a melhor desempenho o próximo passo é 
realizar teste em protótipos  á exaustão em todas  as solicitações possíveis, sempre nas 
aplicações mais críticas. Adaptações ou troca de materiais são desaconselháveis.  O ganho 
com adaptações é infinitamente inferior a perdas em caso de erro de especificação. 

Após o termino da construção das ferramentas de injeção são feitos testes de 
funcionamento (Try outs), para se determinar o melhor conjunto de parâmetros que fornece 
peças qualitativamente em ordem. 

Os parâmetros iniciais escolhidos para este try outs, os chamados Setup de processo, 
são determinados por experiência, ou similaridade com outros produtos. Desde que o processo 
é injeção é altamente complexo, é muito difícil de estabelecer o melhor Setup na primeira 
tentativa. Desta forma o ajuste de processo é realizado através de tentativa e erro, tornando o 
processo custoso. 
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2.1 Parâmetros do processo de Injeção 

O processo de injeção de polímeros apresenta três etapas principais: carregamento, 
injeção e resfriamento. Na fase de carregamento o polímero é alimentado através de um funil 
de alimentação e depois devido ao atrito com as hélices da extrusora e da transferência de 
calor das resistências elétricas este é fundido, como pode ser verificado na figura 2. 

 

 
 

FIGURA 2 – Processo de Injeção.  Fonte: Autores (2009). 

 
Na fase de injeção o material é empurrado para dentro da cavidade do molde a alta 

pressão. E finalmente na fase de resfriamento o polímero troca calor com o molde de injeção 
até retornar á fase sólida. 

Conforme Agassant et al. (1991), a análise do fenômeno, pelos métodos clássicos é 
complexa devido as seguintes fatores: 

 
- Os moldes são freqüentemente de forma complexa. 
- O fluxo acontece em regime não permanente num tempo de injeção de alguns segundos. 
- Os efeitos térmicos são relevantes.  
- O polímero é injetado numa tensão de cisalhamento bastante alta provocando grande 
dissipação de calor durante o processo. 
- Finalmente os polímeros apresentam reologia complexa, ou seja sua viscosidade é função da 
taxa de cisalhamento e da temperatura. 
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O descritivo dos parâmetros do processo será apresentado a seguir, para facilitar o 

entendimento sobre a dinâmica do sistema estudado: 
 

-Temperatura do polímero (TP) 
Cada polímero possui uma temperatura de amolecimento própria, e pode ter variações 

em função da complexidade do produto, tais valores são tabelados e podem ser encontrados 
nos descritivos técnicos, os chamados data-sheet, disponibilizados pelos fabricantes de 
matéria-prima. Não discutiremos neste trabalho as várias temperaturas de transição dos 
polímeros, sendo estas: transição vítrea, fusão cristalina e cristalização. Consideraremos como 
temperatura do polímero ás temperaturas que possibilitam melhores condições de 
processamento do material. 
 
-Temperatura da ferramenta (TF) 

O material polimérico fundido  perde calor para as paredes da ferramenta de injeção, 
diminuindo sua energia interna até que sua temperatura fique abaixo da temperatura de 
cristalização, e assim se inicie a solidificação. O ferramental por sua vez é resfriado (ou 
aquecido), por um fluido de refrigeração (ou aquecimento) de forma que sua temperatura seja 
mantida em regime permanente e o mais homogêneo possível. O controle de temperatura é 
determinante para a obtenção de um bom nível de acabamento, pois influenciam diretamente 
na ocorrência de tensões internas, contração e estabilidade dimensional.  
 
-Pressão de injeção (PI) 

A pressão de injeção é a carga aplicada pelas paredes das hélices da rosca da injetora 
contra o material polimérico fundido para que este preencha as cavidades internas do molde 
durante a fase de injeção. O valor desta pressão é afetado pela viscosidade do material, pois 
quanto maior a viscosidade, maior a pressão necessária para impulsioná-lo. A complexidade 
geométrica e distribuição dos pontos de injeção também elevam o valor da pressão de injeção, 
pois curvas, ressaltos, nervuras e paredes finas dificultam o fluxo de material para dentro das 
cavidades. A má distribuição dos pontos de injeção e estrangulamentos destes pontos dificulta 
a passagem do material fundido, necessitando maior pressão de injeção.  

 
-Pressão de recalque (PR) 

A função da pressão de recalque é compactar o material durante sua etapa de 
solidificação, para garantir a estabilidade dimensional do produto, e evitar o aparecimento de 
chupagem. Esta pressão começa a atuar após a etapa de injeção. A complexidade geométrica 
do produto também tem impacto neste parâmetro, pois produtos muito espessos  dificultam o 
resfriamento do material elevando sua viscosidade, e conseqüentemente a pressão de recalque 
deve ser regulada para atuar até a solidificação completa.  

 
-Velocidade de injeção (VI) 

A velocidade de injeção pode ser traduzida como o tempo de preenchimento da 
cavidade da ferramenta pelo material polimérico fundido. Velocidades de injeção muito 
baixas podem causar o congelamento prematuro do material com conseqüente falha na peça. 
Por outro lado velocidades excessivamente elevadas podem criar problemas de aparência, 
como manchas de fluxo. 
 



 

 

 

 6

 
 
-Peso da peça (PS) 

A complexidade do produto possui um papel importante na determinação dos 
parâmetros do processo de injeção, e precisa ser levada em consideração para definição do 
modelo. Selecionamos o peso da peça PS, como variável que representa a influência das 
características do produto que têm impacto nos valores do tempo de ciclo.  Considerando que 
quanto maior a peça a ser injetada, e conseqüentemente seu peso, maior será o tempo 
necessário para se resfriá-la, dadas as demais variáveis constantes, justifica-se a escolha desta 
variável como significativa na determinação do tempo de ciclo. 

 
-Matéria-Prima (MP) 
 Cada tipo de material polimérico possui característica reológicas  particulares, que tem 
impacto direto no processo.  Dentre as várias propriedades tabeladas para cada material 
polimérico utilizou-se a sua viscosidade  (Melt flow Index ) conforme DIN EN ISO 1133 
como parâmetro para se avaliar o impacto da escolha deste material, no resultado final do 
processo. 
 

2.2 Obtenção de dados. 

Estes try outs foram realizados numa Indústria de Autopeças de médio porte situada 
em São Bernardo do Campo, especialista na produção de autopeças injetadas. Estes try outs 
foram acompanhado pelo corpo técnico da empresa, composto pelo engenheiro de produto, 
processista, representante da qualidade, e representante da montadora. O ajuste de parâmetros 
de processo não seguiu nenhum planejamento de experimento pré-definido, cada uma das 
peças utilizou parâmetros iniciais (Setup) diferentes, onde os parâmetros foram ajustados até 
que o processo produziu-se peças qualitativamente em ordem. 

Segue abaixo os valores dos parâmetros de processo e produto obtidos nos try outs, 
após a estabilidade de processo ter sido alcançada. 

 

 

TABELA 1 – Parâmetros de Processo.     

 
Fonte: Autores (2009). 
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3. Lógica Fuzzy aplicada ao Processo de Injeção. 

Conforme Passino (1997) utiliza-se o conceito de Lógica Fuzzy como sendo o 
ferramental matemático necessário para o tratamento das operações Lógicas e algébricas 
realizadas no universo dos Conjuntos Fuzzy. Os conceitos da Lógica Fuzzy podem ser 
utilizados para traduzir em termos matemáticos a informação imprecisa expressa por um 
conjunto de regras lingüísticas. Se um operador humano for capaz de articular sua estratégia 
de ação como um conjunto de regras do tipo se-então em que um algoritmo pode ser 
construído para representar este sistema. 

Utilizaremos a nomenclatura dos Conjuntos Fuzzy conforme Zadeh (1965) definido 
como uma classe de objetos de variáveis contínuas. Tais conjuntos são caracterizados por 
funções de pertinência as quais assinalam para cada elemento um grau de pertinência de zero 
a um. Os conceitos de intersecção, união, complementaridade, convexidade, etc. são 
extensivos para tais conjuntos, e várias propriedades destas noções no contexto dos conjuntos 
Fuzzy estão estabelecidas.  

Este tipo de abordagem é especialmente aplicável a sistemas onde as informações são 
imprecisas e as estratégias utilizadas por especialistas humanos no trato destes sistemas são 
expressas através de termos lingüísticos. O resultado é um sistema de inferência baseado em 
regras, no qual a Lógica Fuzzy fornecem o ferramental matemático para se lidar com as tais 
regras lingüísticas.  

A questão central para consistência do modelamento de um sistema através da Lógica 
Fuzzy é a determinação de uma Base de Regras que represente de forma satisfatória sua 
dinâmica, ou seja, como as variáveis de entrada relacionam-se entre si, quais são suas saídas, 
e os correspondentes erros associados.  Portanto, a exatidão do modelo é diretamente 
proporcional a aderência entre a dinâmica real do sistema e a Base de Regras proposta para 
representá-la.  

O critério para definição da amplitude de cada uma destas funções de pertinência foi 
baseado no conhecimento tácito dos especialistas do processo.  Foram considerados 3 (três) 
níveis de sensibilidade para as funções de pertinência: baixo, médio, alto. Na figura 3 são 
apresentadas as funções de transferência para a temperatura do polímero. 

  

 



 

 

 

 8

FIGURA 3 – Função de transferência: Temperatura do Polímero.  Fonte: Autores (2009). 

As funções de pertinência podem ter diferentes formas, dependendo do conceito que 
se deseja representar e do contexto em que serão utilizadas, neste trabalho em particular 
utiliza-se funções do tipo Gaussiana. 

 

 

3.1 Mecanismo de Inferência. 

O estabelecimento do mecanismo de inferência, que simula este sistema, envolve dois 
estágios: 
- As premissas de todas as regras são comparadas com as entradas controladas para 
determinar quais regras se aplicam para determinada situação. 
 
-  As conclusões são estabelecidas usando as regras que foram determinadas. As conclusões 
são caracterizadas com os conjuntos Fuzzy que representam o grau de certeza que as variáveis 
de entrada devem ter. 
 
Uma Base de Regras Fuzzy possuem a forma: 

 
  Φi. se   x  =   Ai     e  y  =   Bi ⇒  z = Ck                          (1) 

 
Os antecedentes x e y, o conseqüente z são variáveis crisp, e Ai e Bi e Ck são conjuntos Fuzzy.  
Assim podemos propor para o sistema estudado um conjunto de regras, baseadas no 
conhecimento tácito do sistema, expressa na forma de linguagem técnica, como a seguir: 

 Uma peça pequena injetada em alta temperatura, em um ferramental resfriado, a 
baixas pressões, com as demais variáveis ajustadas terá  tempo de ciclo médio. 

Reorganizando o discurso de modo a transformar estas variáveis lingüísticas em 
conjuntos Fuzzy, podemos re-escrever; 

Se PS=baixo e TP=alto e TF=baixo e PI=baixo e PR=baixo e MP=médio e VL=médio então 
CL=médio 

Usando o operado mínimo ^ como equivalente algébrico  do operador lógico ‘e’, e as 
funções de pertinência conforme definidas na Lógica Fuzzy teremos a regra de inferência; 

 

Φ1 :  
00011111
CLVLMPPRPITFTPPS µµµµµµµµ ⇒∧∧∧∧∧∧

−−−−         (2) 
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4 Resultados 

 Para operacionalização das funções de pertinência referente ao processo de injeção de 
polímeros foram utilizadas sub-rotinas do software Scilab 5.1 que é um compilador de livre 
acesso, disponível no endereço eletrônico http://www.scilab.org/.  

A seguir, nas figuras 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 são apresentadas as funções de pertinência para 
os parâmetros do processo de injeção. 

 

FIGURA 3 – Função de pertinência: Temperatura do Ferramenta. Fonte: Autores (2009). 

 

FIGURA 4 – Função de pertinência: Temperatura do Polímero. Fonte: Autores (2009). 
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FIGURA 5 – Função de pertinência: Pressão de Injeção. Fonte: Autores (2009). 
 

 

FIGURA 6 – Função de pertinência: Pressão de Recalque. Fonte: Autores (2009). 
 

 

FIGURA 7 – Função de pertinência: Velocidade de Injeção. Fonte: Autores (2009). 

 

FIGURA 8 – Função de pertinência: Peso do produto. Fonte: Autores (2009). 
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FIGURA 9 – Função de pertinência: Matéria-Prima. Fonte: Autores (2009). 
 

Com base nos valores dos parâmetros do processo de injeção obtidos 
experimentalmente, podemos definir o banco de regras da tabela 2. 

 

TABELA 2 – Base de Regras para Processo de Injeção.  
 

Regra Try out µµµµMP µµµµPS µµµµTP µµµµTF µµµµPI µµµµPR µµµµVL µµµµCL 

Φ1 1 0 -1 -1 1 -1 -1 0 0 

Φ2 
2 1 1 1 -1  1 1 -1 1 

Φ3 
3 0 -1 0 1 -1 -1 0 0 

Φ4 
5 -1 -1 1 1 -1 -1 1 0 

Φ5 
7 1 0 -1 -1 1 1 -1 -1 

Φ6 
8 1 0 0 0 0 0 -1 1 

Φ7 
9 1 0 1 -1 1 1 -1 1 

Φ8 
10 1 1 -1 -1 1 1 -1 1 

Fonte: Autores (2009). 
 
 
 A aplicação da Lógica Fuzzy neste sistema mostrou grande capacidade de 
generalização, pois identificou padrões de comportamento do sistema que possibilitaram a 
criação de uma Base de Regras. Estes resultados permitem identificar as melhores estratégias 
de Set up necessária para se obter determinado valor do tempo de ciclo, mantendo-se o nível 
de qualidade aceitável. Considerando-se a regra de ativação Φ5 , desejando-se obter baixos 
tempos de ciclo, deve-se utilizar os seguintes parâmetros de Set up:  
 
MP (Fluidez ) : alta; PS: baixa; TP: baixa; TF: baixa; PI: alta; PR: alta; VL: baixa  
 
 Também é possível realizar previsões sobre a influência dos parâmetros de processo 
isoladamente, ou atuando em conjunto, nos valores do tempo de ciclo. 
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4. Conclusões. 

 O conhecimento prévio do tempo de ciclo necessário para se produzir peças injetadas 
é um fator importante para o projeto de produto, pois permite a escolha por um conceito de 
produto e material que possuam um custo final mais competitivo, principamente para peças de 
alto volume de produção. A Base de Regras constituida para previsão de tempo de ciclo de 
um processo de injeção de polímero demonstra que: 

- As características de produto e processo, bem como os tempos de ciclo, podem ser 
corretamente representadas através de termos da Lógica Fuzzy. 
- Utilizando os valores de parâmetros de processo encontrados nos try outs foi possível 
identificar um conjunto de regras de inferências linearmente independentes. 
- Pode ser construida uma Base de Regras em peças injetadas em diferentes materiais e 
dimensões, desde que a fonte de dados seja suficientemente abrangente. 
 Este trabalho apresenta resultados satisfatórios da aplicação da Lógica Fuzzy para a criação 
de uma Base de Regras em processo de injeção de polímero, e servirá como referencial para a 
construção de modelos híbridos do tipo Neuro Fuzzy. 
 
4.1 Pesquisas Futuras. 

           A Base de Regras proposta neste trabalho será utilizada para desenvolver uma Rede 
Neuro Fuzzy do tipo RBF (Radial Basis Function) para determinação dos tempos de ciclo. Os 
dados experimentais que foram utilizados na construção da Base de Regras serão utilizados na 
fase de treinamento da rede, e aqueles que não foram serão aplicados na fase de validação. 
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Abstract. There is an increasing tendency in the worldwide automotive market 
to consume polymeric materials, because of their processability and low cost in 
high volumes. This need motivates the search for technological improvements 
to the material performance, even at the product development stage. The pur-
pose of this paper is to predict the cycle time of an injected part according to its 
molding parameters using a Rough-Neuro Fuzzy Network. The methodology 
involves the application of Fuzzy Sets to define an inference mechanism that 
inserts human knowledge about polymer processing into a structured rule basis. 
The attributes of the molding parameters are described using membership  
functions and reduced by Fuzzy rules. The Rough Sets Theory identifies the at-
tributes that are important and the Fuzzy relations influence the Artificial  
Neural Network (ANN) surface response. Thus, the rule basis filtered by Rough 
Sets is used to train a back-programmed Radial Basis Function (RBF) and/or a 
Multilayer Perceptron (MLP) Neuro Fuzzy Network.  In order to measure the 
performance of the proposed Rough-Neuro Fuzzy Network, the responses of the 
unreduced rule basis are compared with the reduced rule basis. The results show 
that by making use of the Rough-Neuro Fuzzy Network, it is possible to reduce 
the need for expertise in the construction of the Fuzzy inference mechanism.  

Keywords: Neuro Fuzzy Network, Polymer Processing, Rough Set. 

1   Introduction 

There is currently a worldwide trend in the automotive market to increase the use of 
polymeric materials, due to their easy processability and low cost of production, espe-
cially in large volumes [1]. However, ensuring the quality of products is complex, due 
to the many factors that influence this process, from product conception through to 
the construction of the injection mould. There are several commercial software appli-
cations for modeling the parameters of the injection of polymers using finite element 
methods. The predictions of this program are based on both the rheological/thermal 
properties and the product geometry [2].  

It is possible to find these parameters analytically; however, solving this problem 
by applying classical theories of transport phenomena (Navier-Stokes equations) 
requires accurate information about the injection machine, product geometry, and 
process parameters. Therefore, the analysis of the injection mould process by classical 
methods using mathematical models is complex because of the following factors [3]: 
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The moulds often have complex shapes; the melt flow is transient; the thermal ef-
fects are relevant; and the melt flow occurs in a high shear rate. One important type of 
complex knowledge can occur on inference mechanism from multiple relations, such 
polymer processing.  In these domains, the objects of interest are not independent of 
each other, and are not of a single type. We need inference mechanism that can 
soundly mine the rich structure of relations among objects [4]. 

Considering the above points, we think the use of Fuzzy Sets is necessary, because 
this type of approach is especially applicable to systems where information is inaccu-
rate and the strategies used by human experts in dealing with these systems are  
expressed through linguistic terms [5,7].  

The theory of rough sets [6] has recently emerged as another major mathematical 
approach for managing uncertainty that arises from inexact, noisy, or incomplete 
information. It is found to be particularly effective in the area of knowledge reduction. 

The intention was to use rough sets as a tool for structuring the neural networks. 
The methodology consisted of generating rules from training examples by rough-set 
learning, and mapping the dependency factors of the rules into the connection weights 
of a four-layered neural network. 

Fuzzy set theory [5] and rough set theory [6] represent two different approaches to 
vagueness. Fuzzy set theory addresses gradualness of knowledge, expressed by the 
fuzzy membership, whereas rough set theory addresses granularity of knowledge, 
expressed by the indiscernibility relation [8,9].  

The great advantage of the Rough-Neuro Fuzzy Network approach consists in the 
synergy achieved by combining two or more technical capabilities to achieve a more 
powerful system with respect to learning and generalization [9]. A sequential archi-
tecture is used in this work, where Rough Sets and the Neuro Fuzzy Network have 
distinct functions:  Rough Sets identify the most critical features, while the Neuro 
Fuzzy Network generates the surface response input / output, because the Neuro 
Fuzzy Network has Learneability and can adapt itself to the real world [10]. The pa-
per is organized as follows: section 2 introduces the fundamental concepts of Rough 
Sets.  Section 3 presents the application of Fuzzy Sets to polymer processing. Section 
4 presents a proposal for an application of Rough-Neuro Fuzzy Networks to polymer 
processing.  The methodology, experiments, and results are presented in section 5 and 
in section 6, the conclusion and discussion 

2   Rough Set Theory 

The Rough Sets Theory (RS) was proposed by Zdzislaw Pawlak in 1982 [6] as a 
mathematical model to represent knowledge and to treat uncertainty. An important 
concept in RS is the reduct. A reduct is a minimal set of attributes that can represent 
an object with the same accuracy as the original set of attributes. Elimination of re-
dundant attributes can help in the identification of strong, non-redundant classification 
rules [8]. 

A reduct of B – RED(B) – on information system (IS) is a set of attributes B’⊆ B 
such that all attributes a ∈ (B – B’) are dispensable. Thus, U/INDs(B’) =U/INDs(B), 
where INDs(B) is called the Indiscernibility Relation. 
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Computing the reduct is an n-p hard problem, and processing the reduct for large 
databases requires high computational processing. The reduct is generated by dis-
cernibility from the Discernibility Matrix. 

The Discernibility Matrix of information systems S, denoted DM(B), is a symmet-
ric n x n matrix with: mD(i, j) = {a ∈ B ⎥ a(Ei) ≠ a(Ej)} for i,j=1,2,…,n. with 1≤i, j≤n 
e n=⎜U / INDs(B)}.  

Thus, the elements of the Discernibility Matrix mD(i,j) are a set of conditional at-
tributes of B that differentiate the elements of classes in relation to their nominal 
values. 

 

{ }0),(,,,2,1,|),(),,,( ***
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The reducts of S are generated through the simplification methods of Boolean 

functions for the Fs(B) function. This simplification is an algebraic approximation of 
the logical functions, with the goal of reducing the number of attributes.  

The discernibility function Fs(B) is obtained as follows: for all attributes repre-
sented by an element in the Discernibility Matrix MD(B), apply the sum operator 
(“or” or “∨”) and, for each pair of cells in this matrix, apply the “product” element 
(“and” or “∧”), which results in a Boolean expression of “sum of products”. Fuzzy 
Sets concern membership among elements from the same class, while RS concerns 
the relationship between groups of elements in different classes. However, the theory 
of RS does not compete with the Fuzzy Sets Theory but rather complements it. 

In fact, RS theory and Fuzzy Sets theory are two independent approaches for the 
treatment of imprecise knowledge [11].  

The knowledge acquisition bottleneck is a significant problem that hinders the 
building of intelligent monitoring systems.  The generation of good knowledge bases 
for this task is notoriously difficult. This problem is particularly prevalent where ex-
perts are not readily available. Machine learning techniques (especially rule induction 
methods) can be of great benefit to this area by providing strategies to automatically 
extract useful knowledge, given enough historical data [12]. Rough Selection pro-
vides a means by which discrete or real-valued noisy data (or a mixture of both) can 
be effectively reduced without the need for user-supplied information.  

Additionally, this technique can be applied to data with continuous or nominal de-
cision attributes, and, as such, can be applied to regression as well as classification 
datasets. The only additional information required is in the form of Fuzzy partitions 
for each feature, which can be automatically derived from the data. This corresponds 
to the case where only the decision attribute values are Fuzzy; the conditional values 
are crisp [13]. 

3   Fuzzy Sets Applied to Polymer Processing 

In 1965, Zadeh [5] assigned a number to every element in the universe, which indi-
cates the degree (grade) to which the element belongs to a Fuzzy set. To formulate 
this concept of Fuzzy set mathematically, we present the following definition [14].Let 
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X be the universe. A mapping A: X→ [0,1] is called a Fuzzy set on X. The value μ(x) 
of A, at x ∈ X stands for the degree of membership of x in A. The set of all Fuzzy sets 
on X will be denoted by F(X).  μ(x) = 1 means full membership, μ(x) = 0 means non-
membership, and intermediate values between 0 and 1 mean partial membership. μ(x) 
is referred to as a membership function as x varies in X. The production of parts by 
injection processes involves a series of physical phenomena that affect the process. 
Figure 1 and table 1 show some of the variables that operate in this process. 

Table 1. Injection Mould Variables 

y Cycle time                     CL 

x1 Melt Flow              MF 

x2 Part Weight                        PW 

x3 Polymer Temperature    PT 

x4 Mould Temperature  MT 

x5 Injection Pressure          IP 

x6 Retarded Pressure          RP 

x7    Injection Velocity   
           

VL 

 

 

Fig. 1. Injection Mould Process 

Based on the database, membership functions for all the variables involved in the 
injection process were defined, and the criterion for defining the deviation and center 
of each of these functions was developed with support from the injection experts. We 
considered 3 levels of sensitivity (linguistic labels) α for each membership function: 
low, medium, high, each with respective centers cα and standard deviations σ.   
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To model the membership functions, we used the Gaussian function. 

2)(
1

)(
ασαμ

cx
ex

−−
=  

(2) 

Two stages are required to establish an inference mechanism to simulate a system, 
as suggested in [15]: The premises of all rules are compared with controlled entries to 
determine which rules apply to a situation; The outputs are compared with the estab-
lished rules that have been determined. In this paper, we used the T-norm applied to x 
= (x1, x2,..,xn) as suggested by [16], where the value of  Φj, j=1,...,m  rules of inference is 
calculated as follows: 
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where Fuzzy relations Rj, j=1,...,m  for each inference rule are given as: 
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To obtain the network output value at the generalization phase, it is necessary to 
classify the values from inference rules [16]. Classifying the rules among learning 
(Φi

L) and generalization (Φj
G) phases, was achieved by minimizing the Euclidean 

distance, as below. 
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4   A Rough-Neuro Fuzzy Network 

Figure 2 illustrates the full process of the Rough-Neuro Fuzzy Network. The RS pre-
processes the database and generates the input vectors with minimal attributes [17]. 
Then, the inference mechanism establishes the values of the rules Φj for the injection 
process, as shown in equation. This reduced rule base is used to train the RBF and 
MLP ANN.  

 

Fig. 2. A Rough-Neuro Fuzzy Network 

This paper presents a supervised feedback ANN architecture in 3 layers: the input 
layer represents the values of the reduced rule base. The neurons of the network hid-
den layer are trained from the set of inference rules (reduced).  
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Initially, the RBF architecture will be considered. If this architecture is used to ap-
proximate the surface response, a combination of Radial Basis Functions is required. 
In this particular case, the Green function is required [18]. 

σ
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The learning algorithm chosen for this application was the K-medium, where the 
synaptic weights W and the centers of the basis functions C are recalculated from the 
parameters of learning  η1 and η2 in order to minimize the error ε,  as follows[18]: 

∑ −+=+ )()()()1( 1 ijij cxGnnwnw εη
 

(7) 

                   )()()1( 2 cxncnc kk −+=+ η      (8) 

The ANN architecture MLP typically consists of a specification of the number of 
layers, the type of activation function of each unit, and the weights of connections 
between the different units and should be established for the construction of the neu-
ral architecture [18]. The algorithm used in training the MLP is the error backpropa-
gation that works as follows: first, a standard is presented. In this work, a standard 
will be a prototype vector and its label - the input layer of the network. This pattern is 
processed layer by layer until the output layer provides the response rendered, fMLP, 
calculated as shown below [18]: 
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Where vl and wlj are synaptic weights; bl0 and b0 are the biases; φ is the activation 
function, usually specified as the sigmoid function. 

5   Conduct of Experiments 

This work should be viewed as an application of artificial intelligence techniques, in 
particular, ANN to determine a surface response. In accordance with this approach, 
Neuro Fuzzy Networks have been used to solve manufacturing problems.  

The literature [1,3] show that the production of parts through polymer injection is a 
process where direct mathematical modeling is not feasible due to the large number of 
variables and physical phenomena involved. Moreover, as is typical in studies that use 
Fuzzy Logic, such production requires indispensable tacit knowledge of experts in the 
field[19]. Experiments were conducted analyzing figures from an industrial dataset, 
using the same inference mechanism discussed above. Thus, the data base was run 
with both RBF (subsection 5.1) and MLP (subsection 5.2) ANN. 

The algorithms for the RBF and MLP networks have used different strategies in 
programming. For the MLP, subroutines available in Scilab 5.1 were used for teach-
ing the network, according to its pre-established generalization strategies.  

The hardware platform used in the experiments was a Pentium Dual Core with 2.4 
MHZ, 512 MB RAM and 40 GB hard drive. 
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5.1   Rough-Neuro Fuzzy RBF Network Applied to Polymer Processing 

The experiment compared the knowledge generated by the Rough-Neuro Fuzzy RBF 
Network with the data obtained in a real injection mould process in two cases: the 
unreduced rule base and the rule base reduced by the RS. The database was obtained 
from the trials in the injection branch of an auto parts industry company. The values 
obtained are displayed below in table 2. 

Table 2. Industrial database 

 
 
The cycle time was chosen as the output of this database. This parameter corre-

sponds to the total time required to produce a part that meets quality requirements. An 
inference mechanism for the learning and generalization phases was established from 
the membership functions of each variable. The choice of RBF network parameters 
were: number of input neurons: 8; number of radial basis functions: 4, learning rate 
constant η1 = 1x10-6; η2 = 9.5x10-4; the stop criteria was average error ε = 0.65; and 
the maximum iterations number 2000. Figure 3 shows the output for the learning and 
generalization phases, comparing to the real data (experimental), the reduced rule 
base and the full rule base. 

 

Fig. 3. RBF: Reduced and unreduced rule base-2000 epochs 
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5.2   A Rough-Neuro Fuzzy MLP Network Applied to Polymer Processing 

The methodology discussed in the previous experiment will be repeated. The choice 
of parameters for the MLP was: input neurons 8, number of hidden neurons 3, and 
learning rate constant η   = 1; the stop criteria was the average absolute error ε = 0.85; 
and the maximum interactions number 200.  Figure 4 shows the output for the learn-
ing and generalization phases, comparing to the real data (experimental), the reduced 
rule base and the unreduced rule base, considering the cycle time injection as the 
output variable. 

Figure 5 below shows the value of the average error, ε =1 ⁄ne ∑│YANN-YREAL│, ne 
= n. of events for the MLP ANN. 

 

Fig. 4. MLP: Reduced and unreduced rule base-100 epochs 

 

Fig. 5. Average error: MLP reduced and unreduced databases 

A Rough-Neuro Fuzzy Network has a good response surface, for both RBF and 
MLP networks, as can be seen in figure 5, which shows the values of average error 
obtained. MLP networks have initially higher average error, which decreases asymp-
totically with the increase in the epochs. Both rule bases reduced by the RS exhibit 
good behavior during the generalization phase, indicating a promising way for to 
associate RS with Neuro Fuzzy networks to replace the human expert in the construc-
tion of inference rules [19]. 
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6   Discussion and Conclusion 

The application of Rough-Neuro Fuzzy Networks showed a great ability to general-
ize, identify behavior patterns, and allow the creation of an inference mechanism in 
high complex systems, such as injection moulding processes.  

The results also permit the identification of the best setup strategies, leading to 
lower cycle times with the potential to optimize the use of energy resources, while 
improving the quality of the final product.  

The RBF and MLP network architectures showed satisfactory results, in line with 
the experimental data extracted from the polymer processing database. 

We conclude that: 
- The characteristics of product and process can be correctly characterized by 

Fuzzy Sets.  
- It is possible to create an inference mechanism for injected parts with different 

materials and geometries. 
Furthermore, by performing a comparative analysis between the Reduced and Un-

reduced rule basis, it is possible to conclude: 
-The reduced rule basis has a better ability to generalize that an unreduced one (at 

200 epochs the average error value of the unreduced is 5.6% higher) 
-The reduced rule base eliminates 71% of membership functions (from 7 to 2 

membership functions for each inference rule). 
-The reduced number of membership functions for each inference rule allows the 

creation of an automatic inference mechanism without the support of a human expert.   
When applied to a real world dataset, the Rough-Neuro Fuzzy Network was able to 

identify the significant features as defined by a human expert. The main advantage of 
using the Rough-Neuro Fuzzy Network is the reduction of dependence on a human 
expert for the choice and construction of the rules of inference mechanism. 

This gain is important, considering that one of the weaknesses of the approach us-
ing the Fuzzy Sets is its dependence on the human expert. If there is a reasonable 
number of attributes and a structured database, it may be even possible to eliminate 
the need for support from the human expert for the construction of inference rules, 
instead using his support only in the construction of membership functions. 

We suggest the Rough-Neuro Fuzzy Network in modeling other problems, such as 
dynamic routing or business datasets, in order to assess the impact of this approach on 
the dependence of the human expert in building the inference mechanism.  
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ANEXO C 

 Este anexo tem como objetivo apresentar os programas fonte empregados para a 

construção das RNFs.  

 No programa a seguir são criadas as funções de pertinência e as regras de inferência que 

modelam o processamento de polímeros. 

//13/fev RBF programa revisado e coerrente 
// Autor: Carlos Affonso 
// Rede Neural Fuzzy 
// Primeira Camada  
// Centro das funções de pertinência 
 
load('ANN.dat','MP','PS','TP','TF','PI','PR','VL','CL') 
load('ANN2.dat','MPi','PSi','TPi','TFi','PIi','PRi','VLi','CLi') 
// Centro das funções de pertinência 
MP1    = 13  ; MP0   = 7   ; MP_1  = 2.2  ; aMP  = 4    ; bMP = 1  
PS1    = 932 ; PS0   = 630 ; PS_1  = 174  ; aPS  = 20   ; bPS = 1    
TP1    = 240 ; TP0   = 235 ; TP_1  = 227  ; aTP  = 6    ; bTP = 1  
TF1    = 70  ; TF0   = 45  ; TF_1  = 30   ; aTF  = 8    ; bTF = 1  
PI1    = 100 ; PI0   = 90  ; PI_1  = 58   ; aPI  = 6    ; bPI = 1  
PR1    = 50  ; PR0   = 45  ; PR_1  = 30   ; aPR  = 3    ; bPR = 1  
VL1    = 20  ; VL0   = 15  ; VL_1  =  3   ; aVL  = 3    ; bVL = 1  
CL1    = 94  ; CL0   = 70  ; CL_1  = 66   ; aCL  = 6    ; bCL = 1 
// Funções de pertinência da fase de aprendizagem / generalização 
uMP_1  = bell_1(MP,aMP,bMP,MP_1); uMP_1i = bell_1(MPi,aMP,bMP,MP_1)           
uPS_1  = bell_1(PS,aPS,bPS,PS_1); uPS_1i = bell_1(PSi,aPS,bPS,PS_1)           
uTP_1  = bell_1(TP,aTP,bTP,TP_1); uTP_1i = bell_1(TPi,aTP,bTP,TP_1)            
uTF_1  = bell_1(TF,aTF,bTF,TF_1); uTF_1i = bell_1(TFi,aTF,bTF,TF_1)             
uPI_1  = bell_1(PI,aPI,bPI,PI_1); uPI_1i = bell_1(PIi,aPI,bPI,PI_1)          
uPR_1  = bell_1(PR,aPR,bPR,PR_1); uPR_1i = bell_1(PRi,aPR,bPR,PR_1)     
uVL_1  = bell_1(VL,aVL,bVL,VL_1); uVL_1i = bell_1(VLi,aVL,bVL,VL_1)              
uCL_1  = bell_1(CL,aCL,bCL,CL_1); uCL_1i = bell_1(CLi,aCL,bCL,CL_1)  
 
uMP0   = bell_1(MP,aMP,bMP,MP0); uMP0i = bell_1(MPi,aMP,bMP,MP0)           
uPS0   = bell_1(PS,aPS,bPS,PS0); uPS0i = bell_1(PSi,aPS,bPS,PS0)           
uTP0   = bell_1(TP,aTP,bTP,TP0); uTP0i = bell_1(TPi,aTP,bTP,TP0)            
uTF0   = bell_1(TF,aTF,bTF,TF0); uTF0i = bell_1(TFi,aTF,bTF,TF0)             
 
uPI0   = bell_1(PI,aPI,bPI,PI0); uPI0i = bell_1(PIi,aPI,bPI,PI0)          
uPR0   = bell_1(PR,aPR,bPR,PR0); uPR0i = bell_1(PRi,aPR,bPR,PR0)     
uVL0   = bell_1(VL,aVL,bVL,VL0); uVL0i = bell_1(VLi,aVL,bVL,VL0)              
uCL0   = bell_1(CL,aCL,bCL,CL0); uCL0i = bell_1(CLi,aCL,bCL,CL0)     
uMP1   = bell_1(MP,aMP,bMP,MP1); uMP1i = bell_1(MPi,aMP,bMP,MP1)   
 
uPS1   = bell_1(PS,aPS,bPS,PS1); uPS1i = bell_1(PSi,aPS,bPS,PS1)           
uTP1   = bell_1(TP,aTP,bTP,TP1); uTP1i = bell_1(TPi,aTP,bTP,TP1)            
uTF1   = bell_1(TF,aTF,bTF,TF1); uTF1i = bell_1(TFi,aTF,bTF,TF1)             
uPI1   = bell_1(PI,aPI,bPI,PI1); uPI1i = bell_1(PIi,aPI,bPI,PI1)          
uPR1   = bell_1(PR,aPR,bPR,PR1); uPR1i = bell_1(PRi,aPR,bPR,PR1)     
uVL1   = bell_1(VL,aVL,bVL,VL1); uVL1i = bell_1(VLi,aVL,bVL,VL1)              
uCL1   = bell_1(CL,aCL,bCL,CL1); uCL1i = bell_1(CLi,aCL,bCL,CL1) 
// Base de regras fase de aprendizagem 
for k=1:nr 
x(1,k) = min(uMP0(k) ,uPS_1(k) ,uTP_1(k),uTF1(k) ,uPI_1(k),uPR_1(k),uVL0 (k)) 
x(2,k) = min(uMP1(k) ,uPS1(k)  ,uTP1(k) ,uTF_1(k),uPI0(k) ,uPR1(k) ,uVL_1(k)) 
x(3,k) = min(uMP0(k) ,uPS_1(k) ,uTP0(k) ,uTF1(k) ,uPI_1(k),uPR_1(k),uVL0 (k)) 
x(4,k) = min(uMP_1(k),uPS_1(k) ,uTP1(k) ,uTF1(k) ,uPI_1(k),uPR_1(k),uVL1 (k)) 
x(5,k) = min(uMP_1(k),uPS_1(k) ,uTP1(k) ,uTF1(k) ,uPI_1(k),uPR0(k) ,uVL1 (k)) 
x(6,k) = min(uMP1(k) ,uPS0(k)  ,uTP0(k) ,uTF0(k) ,uPI0(k) ,uPR0(k) ,uVL_1(k)) 
x(7,k) = min(uMP1(k) ,uPS0(k)  ,uTP1(k) ,uTF_1(k),uPI1(k) ,uPR1(k) ,uVL_1(k)) 
x(8,k) = min(uMP1(k) ,uPS1(k)  ,uTP_1(k),uTF_1(k),uPI1(k) ,uPR1(k) ,uVL_1(k)) 
end 
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 A seguir é construída a MLP utilizando-se um algoritmo de back-propagation.  Este 

programa foi estruturado de acordo com as notas de aulas do Prof. Dr. Guilherme de Alencar 

Barreto e em seus artigos (BARREIRO et al. 2008). 

// Multlayer Perceptron (backpropagatin com gradiente decrescente) 
// Usando as funcoes internas do Scilab 
// Simulação do Comportamento do Trafico Urbano da Cidade de São Paulo 
// Autor: Carlos Affonso 
// Data: 05/10/2010 
clear; clc; 
//===================================================================== 
// Dados de entrada 
//===================================================================== 
loadmatfile('-ascii','Polymer_dados.txt'); 
loadmatfile('-ascii','Polymer_alvos.txt'); 
 
dados = Polymer_dados; // Vetores de entrada  
alvos = Polymer_alvos; // Saidas desejadas correspondentes 
 
dados=dados' 
alvos=alvos' 
// Número de nós da camada de saída 
 
No=1 
 
// Dimensão dos dados de entrada 
 
[LinD,ColD] = size(dados);     
 
//==================================================================== 
 
// Embaralha vetores de entrada e saidas desejadas 
 
 
// Normaliza componentes para media zero e variancia unitaria 
mi = mean(dados,2);  // Media das ao longo das colunas 
di = stdev(dados,2);     // desvio-padrao das colunas 
 
for j = 1:ColD 
  dados(:,j) = (dados(:,j)-mi)./di; 
end; 
 
Dn = dados; 
 
// Define tamanho dos conjuntos de treinamento/teste (hold out) 
ptrn = 0.8;      // Porcentagem usada para treino 
ptst = 1-ptrn;   // Porcentagem usada para teste 
 
J = floor(ptrn*ColD); 
 
// Vetores para treinamento e saidas desejadas correspondentes 
P = Dn(:,1:J); 
T1 = alvos(:,1:J); 
[lP,cP] = size(P);   // Tamanho da matriz de vetores de treinamento 
 
// Vetores para teste e saidas desejadas correspondentes 
Q = Dn(:,J+1:$); 
T2 = alvos(:,J+1:$); 
[lQ,cQ] = size(Q);   // Tamanho da matriz de vetores de teste 
 
// DEFINE ARQUITETURA DA REDE 
//=========================== 
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Ne = 500; // No. de epocas de treinamento 
Nr = 1;   // No. de rodadas de treinamento/teste 
Nh = 8;  // No. de neuronios na camada oculta 
 
eta = 0.01;  // Passo de aprendizagem 
mom = 0.75;  // Fator de momento 
 
for r=1:Nr,   // Inicio do loop de rodadas de treinamento 
    rodada=r, 
     
        // Inicia matrizes de pesos 
    WW = 0.1*(2*rand(Nh,lP+1)-1);  // Pesos entrada -> camada oculta 
    WW_old = WW;  // Necessario para termo de momento 
     
    MM = 0.1*(2*rand(No,Nh+1)-1); // Pesos camada oculta -> camada de saida 
    MM_old = MM; // Necessario para termo de momento 
 
     
   
    // ETAPA DE TREINAMENTO 
    for t = 1:Ne, 
 
        Epoca = t; 
 
        [s,I]=sort(rand(1,cP));    //I  é uma permutação randômica de 1:ColD 
  
        P = P(:,I); T1 = T1(:,I);  // Embaralha vetores de treinamento e saidas desejadas 
         
        EQ = 0; 
        for tt = 1:cP,  // Inicia LOOP de epocas de treinamento 
 
           // CAMADA OCULTA 
           X = [-1; P(:,tt)]; // Constroi vetor de entrada com adicao da entrada x0=-1 
           U = WW*X;          // Ativacao (net) dos neuronios da camada oculta 
           Yi = tanh(Ui);     // Saida entre [-1,1] (função tanh) 
            
           // CAMADA DE SAIDA  
           Y = [-1;Yi];       // Constroi vetor de entrada DESTA CAMADA  
 
           Uk = MM*Y;        // Ativacao (net) dos neuronios da camada de saida 
           Ok = tanh(Uk);     // Saida entre [-1,1] (função logistica) 
            
           // CALCULO DO ERRO  
           Ek = T1(:,tt)-Ok;  // erro entre a saida desejada e a saida da rede 
           EQ = EQ + 0.5*sum(Ek^2); // soma do erro quadratico de todos os neuronios 
      
           // CALCULO DOS GRADIENTES LOCAIS 
           Dk = 0.5*(1-Ok^2); // derivada da sigmoide logistica (camada de saida) 
           DDk = Ek.*Dk; // gradiente local (camada de saida) 
 
           Di = 0.5*(1-Yi^2);         // derivada da sigmoide logistica (camada oculta) 
           DDi = Di.*(MM(:,2:$)'*DDk); // gradiente local (camada oculta) 
            
             // AJUSTE DOS PESOS - CAMADA DE SAIDA 
           MM_aux = MM; 
           MM = MM + eta*DDk*Y' + mom*(MM-MM_old); 
           MM_old = MM_aux; 
 
           // AJUSTE DOS PESOS - CAMADA OCULTA 
           WW_aux = WW; 
           WW = WW + eta*DDi*X' + mom*(WW-WW_old); 
           WW_old = WW_aux; 
            
       end;  // Fim do loop de uma epoca 
             
       EQM(r,t) = EQ/cP; // MEDIA DO ERRO QUADRATICO P/ EPOCA     
            
    end; // Fim do loop de treinamento            
            
    // ETAPA DE GENERALIZACAO  %%% 
    EQ2=0; 
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    OUT2=[]; 
    SAIDA=[];            
    for tt = 1:cQ,  // Inicia LOOP de epocas de treinamento 
 
 
     
           // CAMADA OCULTA 
           X    = [-1; Q(:,tt)]; // Constroi vetor de entrada com adicao da entrada x0=-1 
           Ui   = WW*X;          // Ativacao (net) dos neuronios da camada oculta 
           Yi   = tanh(Ui);      // Saida entre [-1,1] (funcao logistica) 
   
           // CAMADA DE SAIDA  
           Y = [-1;Yi];       // Constroi vetor de entrada DESTA CAMADA  
           Uk = MM*Y;         // Ativacao (net) dos neuronios da camada de saida 
           Ok = tanh(Uk);     // Saida entre [-1,1] (funcao logistica) 
           OUT2=[OUT2 Ok];    // Armazena saida da rede 
   
           Ek = T2(:,tt)-Ok;  // erro entre a saida desejada e a saida da rede 
           EQ2 = EQ2 + 0.5*sum(Ek^2); // soma do erro quadratico de todos os neuronios 
            
           SAIDA=[SAIDA; norm(Ek) T2(:,tt) Ok]; 
      
    end;  // Fim do loop de uma epoca        
    EQM2(r)=EQ2/cQ;     // MEDIA DO ERRO QUADRATICO COM REDE TREINADA       
     
    
end  // Fim do loop de rodadas de treinamento 
 
     // CALCULA ACERTO  
 
EQM_media=mean(EQM,1);  // Curva de aprendizagem media (p/ Nr realizacoes) 
//plot(EQM_media); // Plota curva de aprendizagem 
 
 
    // SALVA PESOS E SAÍDA 
 
savematfile('pesos.dat','WW','-ascii');     
 
 
     // RODAR A REDE COM OS PESOS SINAPTICOS 
 
OUT3=[]; 
 
        for tt = 1:ColD,  // Inicia LOOP de epocas de treinamento 
 
           // CAMADA OCULTA 
           X = [-1; dados(:,tt)]; // Constroi vetor de entrada com adicao da entrada x0=-1 
           Ui = WW*X;         // Ativacao (net) dos neuronios da camada oculta 
           Yi = tanh(Ui);     // Saida entre [-1,1] (função tanh) 
            
           // CAMADA DE SAIDA  
           Y = [-1;Yi];       // Constroi vetor de entrada DESTA CAMADA  
 
           Uk = MM*Y;        // Ativacao (net) dos neuronios da camada de saida 
           Ok = tanh(Uk);     // Saida entre [-1,1] (função logistica) 
           OUT3=[OUT3 Ok];    // Armazena saida da rede 
            
           // PLOTAR SAIDAS 
           plot(alvos) 
           plot(OUT3) 
            
            
        end 
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ANEXO D 

 O modelo dos relatórios de try out utilizados na produção da Base Industrial é apresentado 

a seguir: 

 

PROJETO - Particip. V.V MP PP 25T EPDM -

MOLDE A. A.C. Qtde produzida 10 cj

DATA 08.02.04 E. R. G.

Inicio 22:00 G. W. H. R.

Fim 10:00 X. Carlos Affonso C.

ITEM DESCRIÇÃO OK Ñ OK
1 Dimensões do Molde x

2 Fixação na máquina x

3 Refrigeração do Molde x

4 Diamentro do Anel e Raio de Bucha x

5 Sistema de Extração ( micros/hidráulico) x

6 Circuito hidráulico x

7 Sistema de injeção ( câmara quente ) x

8 Canal de alimentação x

9 Acionamento de gavetas e balancins x

10 Textura do molde x

11 Rebarbas, desencontro e dificuldade no processo x

12 Acabamento externo ( olhais, travas, etc ) x

ITEM Resp Prazo

- 19,02

- 19,02

- 19,02

ITEM Resp Prazo
Alça de segurança com rebarba - 19,02

Acabamento do sorriso - 19,02

Folga em cunha porta pacotes - 19,02

Encaixe do porta pacotes - 19,02

Chupagem ponto de injeção - 19,02

Chupagem região das nervuras - 19,02

Junta fria - 19,02

Avaliar textura

Parâmetros
Pressão: Bar Temp.: ºC Tempo: S

injeção 93 injeção 240 preenc. 5

recalque 55 macho ind recalque 3

contra: 10 matriz ind resf. 60

fechar 100% ciclo 94

Produto
Plano de ação

Processo

Relatório de Try out - peça x. 

Ferramenta

Plano de ação
Alterar pt ineção p/ leque  / 2 unhas / 2 unhas

Olhais de M54

Refrigeração deficiente
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