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RESUMO 

 

Este trabalho consiste na elaboração de uma Rede Neural Artificial (RNA) com o fim 

de modelar o comportamento de compósitos quando submetidos a carregamento de fadiga. A 

proposta é desenvolver e apresentar um modelo misto, que associa uma equação analítica 

(Equação de Adam) à estrutura da RNA. Tendo em vista que os compósitos geralmente 

apresentam comportamentos semelhantes quando sujeitos a carregamentos flutuantes, essa 

equação visa estabelecer um padrão pré-definido de comparação para um material genérico, a 

fim de que a RNA ajuste o comportamento de outro compósito a esse padrão. Dessa forma, a 

RNA não precisaria aprender por completo o comportamento de determinado material, pois a 

Equação de Adam faria boa parte do trabalho. Este modelo foi utilizado em duas arquiteturas 

de rede diferentes, modular e perceptron, com o objetivo de analisar a sua eficiência em 

estruturas distintas. Além das diferentes arquiteturas, foram analisadas as respostas geradas a 

partir de dois conjuntos de dados diferentes – com três e duas curvas S-N. Esse modelo 

também foi comparado com os resultados da literatura especializada, que utilizam uma 

estrutura convencional de RNA. Os resultados consistem em analisar e comparar algumas 

características, como a capacidade de generalização, a robustez e os Diagramas de Goodman, 

desenvolvidas pelas redes. 

 

Palavras-chave: Redes Neurais Artificiais, Fadiga, Compósitos, Equação de Adam, 

Diagrama de Goodman. 
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ABSTRACT 

 

This work consists basically in the elaboration of an Artificial Neural Network (ANN) 

in order to model the composites materials’ behavior when submitted to fatigue loadings. The 

proposal is to develop and present a mixed model, which associate an analytical equation 

(Adam Equation) to the structure of the ANN. Given that the composites often shows a 

similar behavior when subject to float loadings, this equation aims to establish a pre-defined 

comparison pattern for a generic material, so that the ANN fit the behavior of another 

composite material to that pattern. In this way, the ANN did not need to fully learn the 

behavior of a determined material, because the Adam Equation would do the big part of the 

job. This model was used in two different network architectures, modular and perceptron, 

with the aim of analyze it efficiency in distinct structures. Beyond the different architectures, 

it was analyzed the answers generated from two sets of different data – with three and two S-

N curves. This model was also compared to the specialized literature results, which use a 

conventional structure of ANN. The results consist in analyze and compare some 

characteristics like generalization capacity, robustness and the Goodman Diagrams, developed 

by the networks. 

 

Keywords: Artificial Neural Network, Fatigue, Composites, Adam Equation, Goodman 

Diagrams. 

 



 

   

CAPÍTULO 1 

Introdução e Objetivos 



Introdução e Objetivos  2015

 

 2 Igor Guedes Rebouças 

 

1. INTRODUÇÃO E OBJETIVOS 

1.1. INTRODUÇÃO 

Um compósito é caracterizado pela união de dois ou mais materiais diferentes e 

compatíveis, visando à obtenção de um produto com melhores propriedades mecânicas do que 

as dos materiais que o deram origem. Quando se fala em “materiais diferentes” não significa 

dizer que os materiais compósitos são apenas aqueles que são fabricados a partir de materiais 

de classes diferentes; como metálicos e cerâmicos, por exemplo. Os compósitos podem ser 

produzidos com materiais de mesma classe, mas com características funcionais e estruturais 

diferentes (Pereira, 2003).
1
 

Os elementos constituintes dos compósitos são geralmente conhecidos como reforço e 

matriz. O reforço é o responsável por garantir as boas propriedades mecânicas do material, 

sendo as fibras, na maioria dos casos, as que ocupam essa posição. A matriz, por sua vez, tem 

a função principal de aglutinar o reforço (fibras) e atribui-lo a uma forma mais sólida, que não 

seria possível conseguir por si só, além de contribuir também para as boas propriedades 

mecânicas do material. As resinas são bastante comuns como elementos na fabricação de 

matrizes em compósitos poliméricos (Pereira, 2003) 

Atualmente, os compósitos têm desbravado grandes territórios de utilização. A sua 

aplicação está presente desde equipamentos recreativos até em usos mais nobres, como na 

aviação. Isso se dá devido à obtenção de boas propriedades mecânicas, associadas ao seu 

baixo peso. É possível obter valores maiores de resistência mecânica, térmica e rigidez até 

mesmo do que alguns materiais metálicos, como o aço e o alumínio. Em partes, isso se dá 

pela grande versatilidade na orientação das fibras, havendo a possibilidade de ajustá-las de 

acordo com o carregamento externo sobre a qual o compósito estará sujeito (Freire Jr, 2005). 

Todas essas qualidades permitiram que os compósitos fossem cada vez mais cobiçados na 

utilização como elementos estruturais, despertando a atenção de muitos estudiosos para 

compreenderem o comportamento desses materiais quando sujeitos a diversos tipos de 

carregamentos. Uma das formas mais confiáveis de se obter as propriedades de um material é 

através de ensaios mecânicos, onde se confecciona um corpo de prova padronizado e o 

submete ao tipo específico de carregamento (Freire Jr, 2005). 

Geralmente, os ensaios mecânicos estáticos são bastante simples e fornecem uma grande 

quantidade de informações, como módulo de elasticidade, limite de resistência e algumas 

                                                 
1
 Formatação de acordo com a norma ABNT NBR 14724, 2005 (segunda edição). 



Introdução e Objetivos  2015

 

 3 Igor Guedes Rebouças 

 

propriedades dentro da região elástica do material. Entretanto, os elementos estruturais não 

estão sujeitos apenas a cargas estáticas, pelo contrário, na maioria das vezes prevalece um tipo 

de carregamento que flutua com o passar do tempo. Esse tipo de solicitação caracteriza um 

fenômeno de falha conhecido como fadiga, que corresponde à formação e propagação do 

dano no material. Dessa forma, para ter conhecimento do comportamento do material quanto 

à fadiga, é extremamente importante que se realize ensaios de fadiga (Shigley et al., 2005). 

O grande inconveniente é que os ensaios de fadiga demandam muito tempo para serem 

realizados, em relação aos ensaios estáticos. E para obter alguma segurança acerca desse 

comportamento é preciso realizar inúmeros ensaios com o mesmo material, o que implica no 

aumento do tempo no uso da máquina de ensaio e uma elevação nos custos operacionais. O 

ideal seria a obtenção de resultados confiáveis com um número mínimo de ensaios. 

Como solução para esse problema, os estudiosos desenvolveram modelos matemáticos 

que estimam a vida à fadiga de um compósito, através da construção de Diagramas de Falhas. 

Dentre eles, existem os modelos teóricos, empíricos e semi-empíricos. Os modelos teóricos 

não são tão utilizados, simplesmente devido ao pouco conhecimento que se tem acerca deles 

mesmos. A grande imprevisibilidade e a diversidade dos compósitos torna difícil o 

desenvolvimento de um modelo que se baseie unicamente em informações teóricas, e não em 

dados experimentais. Já as equações empíricas e semi-empíricas são bastante usadas e 

possuem bons resultados; entretanto, o uso desses modelos mostra-se bastante eficiente 

somente nas situações que envolvem diversas quantidades de dados. Nesse caso, o 

inconveniente do grande número de ensaios não poderia ser evitado. Mais recentemente, 

buscando a potencialização dos resultados, iniciou-se a utilização de Redes Neurais Artificiais 

(RNA) como meio de prevê o comportamento à fadiga desses materiais, utilizando 

quantidades de dados cada vez menores (Freire Jr, 2005). 

Existem vários trabalhos que utilizam a RNA, de uma forma particular, para a modelagem 

do comportamento de um compósito quanto à fadiga. Freire Jr et al. (2009), utilizou a RNA 

para a construção dos diagramas de vida útil (Diagrama de Goodman) de compósitos à base 

de fibra de vidro, utilizando uma arquitetura de rede modular e perceptron de múltiplas 

camadas, para o estudo da prevenção de falha por fadiga. Senna et al. (2010) desenvolveu um 

trabalho na mesma linha, só que aplicado em compósitos à base de fibra de carbono. Também 

observou a influência do conjunto de dados no treinamento da rede neural, comparando os 

resultados obtidos entre os diferentes tipos de dados referentes às curvas S-N. Já Belísio 

(2012) se preocupou no modelamento das curvas S-N, que compõem os dados utilizados para 
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o treinamento da RNA. Ele associou uma equação de probabilidade de Weibull às equações 

comumente utilizadas no modelamento das curvas S-N. 

Este trabalho pretende apresentar um modelo misto de RNA destinado à modelagem do 

comportamento de compósitos à base de fibra de vidro, que também utiliza uma equação 

analítica (Equação de Adam). A utilização de uma RNA, juntamente com a equação analítica, 

tem a função de criar uma nova arquitetura de rede que aproveita a boa resposta apresentada 

pela Equação de Adam na construção dos Diagramas de Goodman, associada a grande 

capacidade de generalização de uma Rede Neural Artificial. A proposta é implementar esse 

modelo misto em duas arquiteturas de rede já conhecidas (perceptron e modular), utilizando 

dois conjuntos de dados diferentes  (o primeiro com três curvas S-N e o segundo, apenas com 

duas curvas) para cada um dos materiais selecionados (C10, C12, QQ1, QQ1T e Mat(0)2). 

Esta dissertação está dividida em seis capítulos. O primeiro capítulo destina-se a 

introduzir o problema e apresentar os objetivos deste trabalho. Os segundo e terceiro capítulos 

compõem a revisão bibliográfica, que devem apresentar os fundamentos acerca do estudo 

sobre Redes Neurais Artificiais e suas aplicações, bem como as principais considerações 

sobre fadiga em compósitos, respectivamente. O quarto capítulo apresenta os materiais e 

métodos que foram adotados no desenvolvimento desta dissertação, sugerindo o uso de redes 

neurais no modelamento do comportamento à fadiga de compósitos. No quinto capítulo são 

listados os resultados produzidos pela RNA, que foi desenvolvida e devidamente apresentada 

no capítulo anterior (Capítulo 4), e suas devidas discussões. O último capítulo – o sexto – 

trata das conclusões oriundas dos resultados apresentados, bem como algumas sugestões para 

futuros trabalhos. 

1.2. OBJETIVOS 

O objetivo deste trabalho consiste em desenvolver um modelo misto de RNA, associados 

a uma equação analítica, para a simulação do comportamento à fadiga de compósitos. 

Além disso, é possível listar outros objetivos específicos: 

1) Aplicar esse modelo em arquiteturas de rede diferentes (perceptron e modular); 

2) Analisar a robustez e a capacidade de generalização da rede neural, a partir dos 

resultados obtidos para os materiais à base de fibra de vidro indicados na literatura; 

3) Analisar as respostas dos modelos diante de condições de treinamentos diferentes, 

ou seja, através da diminuição do conjunto de dados de treinamento. 

4) Construir os diagramas de vida à fadiga para cada material selecionado; 
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5) Comparar os resultados gerados entre as arquiteturas mista-perceptron e mista-

modular; 

6) Comparar os resultados com a literatura especializada. 



  

CAPÍTULO 2 

Redes Neurais Artificiais 
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2. REDES NEURAIS ARTIFICIAIS 

2.1. INTRODUÇÃO 

O cérebro humano é um sistema de processamento de informações altamente complexo, 

não-linear e paralelo. A capacidade de processamento de dados que o cérebro é capaz de 

realizar excede muito a dos computadores digitais da atualidade. Atividades como 

reconhecimento de padrões, capacidade de aprendizagem, percepção e controle motor, são 

realizadas em curtos períodos de tempo. Isso é possível graças a um constituinte elementar do 

cérebro, o neurônio, que é responsável pela condução da informação através do sistema 

nervoso. Dessa forma, uma Rede Neural Artificial (RNA) é uma ferramenta que foi 

desenvolvida para simular a operacionalidade do cérebro humano, especialmente em tarefas 

relacionadas a técnicas de aprendizagem (Haykin, 2001). 

Os primeiros registros do desenvolvimento de RNA’s foram em 1943, com Warren 

McCulloch e Walter Pitts. Eles associaram o estudo neuroanatomista com a matemática e 

apresentaram uma discussão sofisticada sobre redes neurais. O trabalho desses homens 

dedicou-se mais em desenvolver um modelo artificial de um neurônio do que apresentar as 

técnicas de aprendizagem (Braga et al., 2000). 

Em 1949, o livro The Organization of Behavior de Donald Hebb, apresentou pela primeira 

vez uma técnica de aprendizagem baseada na modificação constante dos pesos sinápticos. 

Hebb sugeriu que a conectividade do cérebro é modificada continuamente através do contato 

com novas experiências funcionais, durante o período de aprendizagem. O livro de Hebb teve 

grande repercussão no meio entre os psicólogos, mas o impacto foi mínimo dentro da 

comunidade de engenharia (Haykin, 2001). 

Frank Rosenblatt desenvolveu um novo modelo, conhecido como perceptron, que utiliza a 

ideia inicial proposta por McCulloch e Pitts, acrescentando a questão das sinapses ajustáveis. 

Esse modelo, segundo Rosenblatt, poderia ser treinado para classificar certos tipos de padrões. 

O perceptron simples proposto por ele possui três camadas: a primeira possui as entradas do 

exterior; a segunda recebe impulsos da primeira através de pesos sinápticos ajustáveis; e a 

terceira seria a camada de saída da rede (Braga et al., 2000). 

Segundo Braga et al. (2000), devido a um trabalho de Minsky e Papert (1969), o interesse 

pelos estudos sobre RNA diminuiu. A eficiência das redes neurais foi questionada com a 

introdução de problemas que o perceptron não era capaz de solucionar, conhecidos como 

problemas difíceis de aprender (hard learnig problems). Eles entendiam que as limitações que 
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o perceptron com uma única camada de processamento tinha não poderiam ser superadas com 

a construção de modelos com múltiplas camadas (Haykin, 2001). 

Apesar do desinteresse gerado pelos trabalhos de Minsky e Papert, John Hopfield 

publicou um artigo em 1982 que retomou as pesquisas sobre RNA. Além disso, a descrição 

do algoritmo de treinamento backpropagation desmentiu o que Minsky e Papert haviam dito, 

pois as RNA’s de múltiplas camadas eram suficientes para solucionar “problemas difíceis de 

resolver” (Braga et al., 2000). Segundo Haykin (2001), isso abriu um novo horizonte para a 

aplicação de Redes Neurais nas várias áreas do conhecimento como as neurociências, 

psicologia, matemática, física e engenharia. Atualmente, a engenharia é considerada um dos 

campos de estudo mais promissores de aplicação. 

2.2. DEFINIÇÃO 

Enquanto o cérebro humano á capaz de aprender coisas novas, o computador por si só não 

tem condições de aprender coisa alguma, pois seus elementos constituintes são apenas 

unidades de processamento e memórias. Porém, o computador pode fazer cálculos 

gigantescos em um curto espaço de tempo.  Enquanto o intervalo de transmissão de 

informação em um cérebro dura cerca de 10
-3

 segundos, um computador consegue fazê-lo por 

apenas 10
-9

 segundos. Nesse sentido, o computador torna-se mais potente do que o próprio 

cérebro humano. Entretanto, apesar de todas essas vantagens, o computador não é capaz de se 

adaptar a novas informações, como no caso do aprendizado. O cérebro, como uma rede neural 

biológica, pode se reorganizar durante sua vida e é capaz de aprender para compensar 

possíveis erros (Kriesel, 2007). Basicamente, uma RNA tem a função de proporcionar a 

capacidade de aprendizado em um computador através de uma série de algoritmos que tentam 

simular o comportamento do cérebro humano. 

Haykin (2001) define RNA’s da seguinte forma: “Uma rede neural é um processador 

maciçamente paralelamente distribuído constituído de unidades de processamento simples, 

que têm a propensão natural de armazenar conhecimento experimental e torna-lo disponível 

para o uso. Ela se assemelha ao cérebro em dois aspectos: (1) o conhecimento é adquirido 

pela rede a partir de seu ambiente através de um processo de aprendizagem; (2) forças de 

conexão entre neurônios, conhecidas como pesos sinápticos, são utilizadas para armazenar o 

conhecimento adquirido”. 

Algumas características das RNA’s, tendo em vista a definição mencionada 

anteriormente, serão apresentadas a seguir: 
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 Não-linearidade: significa que a rede neural pode trabalhar com sinais de entrada que são 

descritos por funções não-lineares. Essa é uma propriedade muito importante, tendo em 

vista que grande parte dos mecanismos geram sinais não-lineares (Haykin, 2001). 

 Mapeamento de Entrada-Saída: está diretamente associado ao processo de aprendizagem, 

baseado no processo de modificações sinápticas. Dessa forma, a RNA aprende a partir de 

um conjunto de respostas desejadas (Haykin, 2001). Uma rede neural pode trabalhar 

como um aproximador de funções universal, com grande capacidade de generalização 

dos resultados (Freire Jr, 2005). 

 Adaptabilidade: mudança de comportamento, de forma a evoluir (Osório, 2000). Como 

mencionado anteriormente, essa característica diz respeito à capacidade que o cérebro 

humano tem de acompanhar certas modificações que acontecem regularmente nos 

estímulos externos. Uma RNA tem essa vantagem de operar em ambientes com 

informações não-estacionárias (Haykin, 2001). 

 Analogia Neurobiológica: uma das características das RNA’s – tendo em vista o contato 

com operações restritas ao cérebro humano – é entender a atividade biológica dos 

constituintes elementares do cérebro, responsáveis pelo processo de aprendizagem. 

Segundo Freire Jr (2005), “enquanto os engenheiros tentam emulá-lo, os neurobiólogos 

tentam compreendê-lo”. 

Ao contrário dos métodos numéricos, as RNA’s não exigem caracterização e 

quantificação explícita das propriedades físicas, nem representação precisa das leis que regem 

algum comportamento. A capacidade de aprender e generalizar a partir de uma quantidade de 

dados suficientes torna a resolução de problemas complexos algo plenamente possível 

(Mohanty et al., 2015). 

2.3. MODELO DE UM NEURÔNIO 

Um neurônio é uma unidade de processamento de informação que é fundamental para a 

operação de uma rede neural (Haykin, 2001). Ele é composto, basicamente, por sinais de 

entrada, pesos sinápticos, combinador linear, função de ativação e sinal de saída, conforme 

mostrado na Figura 2.1. 
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Figura 2.1. Modelo de um Neurônio (Freire Jr, 2005). 

 

 Sinais de entrada: são as informações ou os estímulos externos que serão processados 

pelo neurônio (Haykin, 2001). 

 Pesos Sinápticos: os dados de entrada são ponderados por pesos sinápticos. Em 

determinados algoritmos de treinamento, esses pesos são ajustados para que os dados 

de entrada obedeçam ao comportamento desejado. Cada sinal de entrada tem o seu 

peso sináptico, onde na Figura 2.1 é representado pelo segundo índice (1, 2, 3, ..., m). 

 Combinador Linear: tem a função de somar o resultado da multiplicação entre todos 

os dados de entrada e seus respectivos pesos sinápticos, incluindo o bias, que será 

falado logo em seguida. 

 Bias: tem o efeito de aumentar ou diminuir a entrada líquida da função de ativação 

(Haykin, 2001). De acordo com Kriesel (2007), o bias é uma entrada fixa na rede (-1 

ou +1), que contribui em um parâmetro na função de ativação. 

 Função de Ativação: serve para limitar a amplitude do sinal de saída do neurônio. 

Segundo Haykin (2001), a função de ativação também é conhecida como função 

restritiva devido a sua função de restringir dentro de um intervalo finito o sinal de 

saída. 

Segundo Haykin (2001), representando matematicamente o neurônio da Figura 2.1, tem-se 

as Equações 2.1 e 2.2: 
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Nas equações acima, Vn representa a saída do combinador linear, ou seja, o somatório da 

multiplicação entre as entradas (Xi) e seus respectivos pesos sinápticos (Wni), mais o bias (bn). 

A saída da rede (Yn) é o resultado do processamento da saída do combinador linear (Vn) em 

uma função de ativação (φ). 

Assim como os neurônios biológicos, os neurônios artificiais devem passar por um estado 

de ativação (Kriesel, 2007). Um neurônio biológico dispara quando a soma dos impulsos que 

ele recebe ultrapassa seu limiar de excitação. Em RNAs, a ativação do neurônio é obtida 

através da função de ativação, que ativa ou não ativa a saída, dependendo do valor da soma 

ponderada das suas entradas (Braga et al., 2000). 

A função de ativação mais comum no uso em RNA é a sigmoide (Figura 2.2). O seu 

caráter contínuo permite que a função assuma quaisquer valores entre o intervalo 0 e 1. A 

função sigmoide é descrita pela Equação 2.3. Outra vantagem dessa função é o fato de que ela 

é diferenciável, característica muito importante na aplicação dos algoritmos de treinamento 

(Haykin, 2001). 

 

  ( )  
 

        
 (2.3) 

 

Na Equação 2.3, ai representa o parâmetro de inclinação da função sigmoide. Com o aumento 

do valor de ai obtêm-se inclinações maiores e para ai tendendo a infinito tem-se a função 

limiar (Haykin, 2001). 

    ∑(      )

 

   

    (2.1) 

     (  ) (2.2) 
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Figura 2.2. Função Sigmoide (Haykin, 2001). 

2.4. TIPOS DE ARQUITETURA DE REDE 

Entende-se por “arquitetura de rede” a forma como a RNA está estruturada. Segundo 

Haykin (2001), a maneira como a RNA é estruturada está intimamente ligada ao modelo de 

algoritmo usado para treinar a rede. Dessa forma, os diversos algoritmos de treinamento são 

responsáveis pela existência de um bom número de arquiteturas diferentes.  

Nesse trabalho serão apresentadas dois tipos de arquiteturas: rede perceptron de múltiplas 

camada e rede modular. 

2.4.1. REDES PERCEPTRON DE MÚLTIPLAS CAMADAS 

Denomina-se rede perceptron, as redes que possuem como principais características a 

utilização de modelos de neurônios não lineares e uma estrutura de neurônios alimentada 

adiante, ou seja, os sinais de entrada se propagam para frente ao longo da rede (Freire Jr, 

2005). 

Nessa arquitetura, além das camadas que representam os dados de entrada e saída, existe 

uma ou mais camadas intermediárias de neurônios, denominadas de camadas ocultas. 

Obviamente a função desses neurônios ocultos é intervir na resposta da RNA de uma maneira 

positiva, ou seja, melhorar as propriedades da rede. Isso é possível graças ao aumento de 

unidades de processamento na rede, melhorando o seu desempenho (Braga et al., 2000).  

Conforme a Figura 2.3, à primeira camada são atribuídos os dados de entrada, que 

correspondem aos estímulos e sinais externos à rede, que serão processados nos neurônios 

presentes na segunda camada (primeira camada oculta). Os sinais de saída da segunda camada 

serão novamente processados pelos neurônios ocultos que compõem a terceira camada, e 

assim sucessivamente, até a saída da rede, que corresponde à resposta global da RNA 

(Haykin, 2001). 
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Figura 2.3. Arquitetura de uma rede perceptron de múltiplas camadas, com duas camadas ocultas (Haykin, 2001). 

Nesse modelo de arquitetura, cada neurônio possui uma função de ativação não-linear, 

como a função sigmoide mostrada na Equação 2.3, por exemplo. Outra característica das 

redes perceptron de múltiplas camadas é que a sua alta conectividade permite uma grande 

capacidade computacional (Haykin, 2001). 

É também verdade que a sua complexidade dificulta uma análise teórica do 

comportamento da RNA, bem como torna o processo de aprendizagem mais difícil de ser 

visualizado (Haykin, 2001). 

De acordo com Khayet et al. (2013), a arquitetura perceptron de múltiplas camadas é 

bastante usada para resolver problemas de regressão múltipla, ou seja, em situações em que se 

deseja que a rede atue como um “aproximador” de funções. 

2.4.2. REDES MODULARES 

As redes modulares se assemelham bastante com as redes perceptron de múltiplas 

camadas, com a grande ressalva de que o processamento dos dados se dá através de dois ou 

mais módulos (especialistas) que operam sem comunicação entre si (Carcenac, 2009). Após a 

saída dos módulos, a resposta é interferida pela “rede de passagem”, uma unidade integradora 

que une as respostas dos módulos para compor o vetor de saída. Observe na Figura 2.4 como 

uma arquitetura de rede modular é construída. 

A rede de passagem nada mais é do que um elemento que pondera os dados de saída dos 

especialistas, e essa avaliação dos pesos na rede de passagem é feita a partir dos próprios 

dados de entrada da rede. Os dados decidem a importância que cada módulo possui na decisão 

do resultado final apresentado (Freire Jr, 2005). Matematicamente falando, a Equação 2.4 

expressa de forma satisfatória a resposta de uma rede modular (Freire Jr, 2005). 
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Figura 2.4. Arquitetura de uma rede modular (Freire Jr, 2005). 

 

   ∑      

 

   

 (2.4) 

 

Na Equação 2.4, yk representa a saída do k-ésimo especialista, gk representa o peso dado 

pela rede de passagem ao k-ésimo vetor de saída do referido especialista, K representa o 

número total de módulos e Y representa a saída da rede. 

Os pesos impostos pela rede de passagem são frações de uma unidade, de modo que o 

somatório dos pesos de cada módulo deve ser igual a um. Segundo Freire Jr (2005), a 

importância desse critério diz respeito à fração de responsabilidade que cada módulo tem no 

valor da resposta final. 

A grande vantagem das redes modulares em relação às redes perceptron é possibilidade de 

trabalhar de forma isolada nos módulos diferentes tipos de comportamentos estimulados pelos 

dados de entrada, sem que haja nenhuma interferência entre os módulos, pois eles funcionam 

independentemente. Devido a isso, as redes modulares possuem alto grau de generalização 

(Kajornrit, 2012). 

2.5. PROCESSOS DE APRENDIZAGEM 

Como já foi dito, a característica mais interessante de uma RNA é sua capacidade de se 

familiarizar com um problema através de um processo de treinamento e, após isso, a sua 

habilidade de resolver problemas semelhantes. Esse processo é conhecido como 

aprendizagem. Basicamente, o processo de aprendizagem de uma rede neural consiste na 
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mudança de parâmetros da própria rede com o objetivo de adaptar-se às mudanças externas. 

Essas mudanças na rede podem ser desde variações sucessivas dos pesos sinápticos, até 

métodos um pouco mais complicados, como o desenvolvimento de novos neurônios (Kriesel, 

2007). 

Braga et. al. (2000) define o processo de aprendizagem da seguinte forma: 

“Aprendizagem é o processo pelo qual os parâmetros de uma rede neural são ajustados 

através de uma forma continuada de estímulo pelo ambiente no qual a rede está operando, 

sendo o tipo específico de aprendizagem realizada definido pela maneira particular como 

ocorre os ajustes realizados nos parâmetros”. 

Existem diversos métodos empregados para a aprendizagem em redes neurais: 

treinamento supervisionado, treinamento semi-supervisionado, treinamento não-

supervisionado, entre outros. Como os métodos de treinamento semi-supervisionado e não-

supervisionado fogem do escopo deste trabalho, será apresentado apenas o método de 

treinamento supervisionado (aprendizado com um professor). 

2.5.1. TREINAMENTO SUPERVISIONADO 

De forma resumida, o treinamento supervisionado deve dispor de um banco de dados, de 

entrada e de saída, que apresente um padrão pelo qual se deseja que a rede reproduza. Os 

pesos sinápticos são modificados à medida que a resposta da rede se distancia do valor 

desejado (Freire Jr, 2005). Os outros métodos de aprendizagem mencionados anteriormente 

diferem apenas na ausência parcial (semi-supervisionado) ou total (não-supervisionado) de 

parâmetros de comparação. 

A Figura 2.5 ilustra o mecanismo de aprendizado. O “professor” estabelece um padrão de 

comportamento para que a rede se adapte. Quando os dados de entrada são processados pela 

rede, é gerada uma resposta (saída da rede) que, muito provavelmente, não coincidirá com a 

resposta desejada estabelecida pelo “professor”. Essa diferença entre a resposta da rede e o 

valor desejado deve ser minimizada cada vez que os parâmetros de entrada forem submetidos 

à RNA. Isso pode ser feito através da alteração dos pesos sinápticos. Óbvio que a 

minimização dessa diferença é incremental, já que pequenos ajustes são feitos nos pesos a 

cada etapa de treinamento (Braga et al., 2000).. 

Geralmente é utilizada a soma dos erros quadrádicos de todas as saídas como medida de 

desempenho da rede e como função de custo a ser minimizada. 
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Figura 2.5. Mecanismo de aprendizado com um professor (Braga et al., 2000) 

 

É importante comentar que por trás de todo o mecanismo de treinamento está um 

algoritmo que atribui essa qualidade a rede. Ele faz o papel do “professor”, destacado no 

esquema da Figura 2.5, juntamente com os parâmetros de comparação. Os algoritmos de 

treinamento influenciam grandemente a arquitetura da rede e são extremamente importantes 

na minimização do erro médio quadrado, comentado anteriormente. Dentre os diversos 

algoritmos de treinamento existentes na literatura, este trabalho dará destaque ao algoritmo de 

Retropropagação (Back-Propagation) (Rumelhart et al., 1986 apud Haykin, 2001). 

2.5.1.1. ALGORITMO DE RETROPROPAGAÇÃO 

A retropropagação é um método de aprendizagem muito comum em redes neurais. 

Entretanto, esse algoritmo só pode ser utilizado em redes que satisfaçam os seguintes 

requisitos: 

 O modelo de cada neurônio da RNA deve ter uma função de ativação não-linear e essa 

não linearidade deve ser suave, isto é, a função deve ser diferenciável (Haykin, 2001). 

 A RNA deve ter, no mínimo, uma camada de neurônios ocultos. Não há como utilizar 

esse algoritmo em perceptrons de única camada (Haykin, 2001). 

 A RNA deve possuir alto grau de conectividade, isto é, alto número de sinapses entre 

os neurônios (Haykin, 2001). 

Tendo essas condições satisfeitas, o objetivo da retropropagação baseia-se tão somente em 

minimizar o erro médio quadrático ou função custo apresentado na Equação 2.5 (Haykin, 

2001): 
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Na equação acima o EMQ é o erro médio quadrático, Q representa o tamanho do conjunto 

de dados, P1 o número de neurônios da camada de saída, dp1 e zp1 são as respostas desejadas e 

a resposta atual do p-ésimo neurônio de saída, respectivamente. 

Para minimizar o EMQ, se faz necessário à modificação dos valores dos pesos sinápticos, 

conforme foi dito no item anterior, e isto é feito através da implementação do algoritmo de 

treinamento com propagação adiante e retropropagação. Esses dois passos computacionais 

podem ser interpretados como sinais, na qual tem-se o sinal funcional ou sinal que percorre o 

interior da rede e o sinal de erro que é apresentado pelo algoritmo de treinamento modificando 

a estrutura interna da rede (pesos sinápticos) (Freire Jr, 2005). 

A modificação da estrutura interna da rede, ou especificamente dos pesos sinápticos, feito 

pelo sinal de erro (retropropagação), é feita obedecendo a regras que são obtidas através da 

derivação da função custo em relação à variação dada aos pesos sinápticos. A partir das regras 

obtidas e considerando-se uma rede perceptron de múltiplas camadas com T camadas (Figura 

2.6) pode-se dividir o treinamento da rede em 5 etapas (Freire Jr, 2005).  

Antes de se apresentar as etapas de treinamento, é importante salientar que os índices l, m 

e n apresentados nas Equações 2.6 a 2.12, representam os neurônios de uma rede que se 

propaga da esquerda para a direita, na qual o neurônio l é o neurônio que se encontra em uma 

camada a esquerda do neurônio m (camada anterior ao neurônio m) e o neurônio n se encontra 

uma camada a direita desse mesmo neurônio (camada posterior). Mostra-se na Figura 2.6 de 

modo mais claro esta notação, para uma rede perceptron de T camadas (Freire Jr, 2005). 
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Figura 2.6 - Rede Perceptron de T camadas (Freire Jr, 2005). 

 

1. Início. A princípio devem ser escolhidos os valores dos pesos sinápticos aleatoriamente, 

de modo que a média dos seus valores seja zero e a variância se encontre próximo à saturação 

da função de ativação utilizada (a função de ativação utilizada pode ser sigmóide ou tangente 

hiperbólica) (Freire Jr, 2005). 

2. Apresentação dos dados de treinamento. Apresenta-se uma época de exemplos de 

treinamento à rede. Para cada exemplo apresentado, realizam-se as seqüências descritas nos 

itens 3 e 4, na qual emite-se o sinal funcional e o sinal de erro (Freire Jr, 2005).  

3. Propagação adiante (sinal funcional). Suponha que um exemplo de treinamento seja 

representado por (x(q), d(q)), sendo x(q) o q-ésimo sinal (vetor) de entrada aplicado à camada 

de entrada da rede e d(q) o vetor que se deseja que a rede apresente na sua saída após o 

treinamento (resposta desejada) para a entrada x(q) (ver Figura 2.5). Em seguida são obtidos, 

os combinadores lineares vm
(t)

(q) e os sinais funcionais ym
(t)

(q), nos quais as notações m e t 

representam o m-ésimo neurônio na t-ésima camada da RNA. As Equações 2.6 e 2.7 

representam, respectivamente, o combinador linear e o sinal funcional (Freire Jr, 2005). 
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Nestas equações, L representa o número total de sinais de entrada vindos da camada 

anterior t-1 no m-ésimo neurônio da camada t, yl
(t-1)

 representa o sinal funcional obtido do l-

ésimo sinal de saída da camada anterior a t, ym
(t)

 é o sinal de saída do m-ésimo neurônio da 

camada t e ϕ(.) é a função de ativação da rede que pode ser a função sigmóide (Equação 2.3) 

(Freire Jr, 2005). 

Se o neurônio m está na primeira camada oculta (t = 1), use a Equação 2.8 em 2.6. 

 

   
( )

   ( ) 2.8 

 

Quando o neurônio m está camada de saída (t = T), use a Equação 2.9, para a obtenção do 

sinal de saída da rede. 

 

   ( )    
( )

 2.9 

 

Com o sinal de saída da rede zm(q) e a resposta desejada dm(q) para o m-ésimo neurônio 

de saída calcule o sinal do erro em(q), conforme a Equação 2.10. 

 

      ( )    ( ) 2.10 

 

4. Retropropagação (sinal do erro). Calcule os gradientes locais da rede δ (Equação 2.11). 
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Na equação acima, ϕ´m(.) é a derivada da função de ativação do m-ésimo neurônio da 

camada t. Com os valores dos gradientes locais, modifique os pesos sinápticos usando a 

Equação 2.12. 

 

    
( )(   )     

( )    [   
( )( )     

( )(   )]      
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   ( ) 2.12 

 

Na Equação 2.12, η e α são a taxa de aprendizagem e a constante do momento, 

respectivamente. Tanto a taxa de aprendizagem quanto a constante do momento são valores 
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escolhidos pelo programador e, de preferência, devem ficar entre 0 e 1. Esses valores podem, 

ou não, variar durante o treinamento da rede, objetivando diminuir o número de iterações e 

melhorar o resultado obtido pela mesma (Freire Jr, 2005). 

5. Iteração. A apresentação dos dados de treinamento deve ser feita várias vezes, o número 

de iterações, ou seja, o número de vezes que o conjunto de treinamento deve ser apresentado, 

vai depender do critério de parada escolhido pelo usuário. Apesar dos cinco passos descritos 

acima serem suficientes para o treinamento do algoritmo, existem algumas técnicas 

(heurísticas) que são importantes para melhorar o desempenho do algoritmo de 

retropropagação. Dentre elas pode-se destacar: 

- Atualização dos pesos sinápticos, sequencial ou por lote. Durante o treinamento, a 

modificação dos pesos sinápticos pode ser feita sequencialmente (após a apresentação de cada 

exemplo do conjunto de treinamento) ou por lote (após a apresentação de cada época de 

treinamento). Cada uma dessas duas formas de treinamento possui vantagens e desvantagens, 

porém quando se deseja que a rede seja computacionalmente mais rápida, deve-se optar pela 

atualização sequencial (Haykin, 2001). 

- Maximização do conteúdo de informação. Durante o treinamento é interessante que se 

apresente sempre um novo exemplo que seja totalmente diferente do anterior e que resulte um 

maior erro de treinamento (LeCun, 1993 apud Haykin, 2001), esse desejo é motivado com o 

objetivo de ampliar a busca no espaço possível de pesos sinápticos, evitando desse modo 

problemas com mínimos locais e memorização dos resultados que ocorrem com o excesso de 

treinamento (over-fitting). Um modo de se obter esse resultado é apresentar o conjunto de 

treinamento de modo diferente a cada iteração, ou seja, embaralhar os dados (Haykin, 2001). 

- Normalização dos dados. Um ponto importante no treinamento de uma RNA é o pré-

processamento do conjunto de treinamento, isto deve ser feito de modo que os dados não 

saturem os neurônios da rede e esses dados sejam o mais descorrelacionados possível. Para 

solucionar esse problema deve-se trabalhar com um conjunto de treinamento que varie seus 

valores entre -1 e +1. Além disso, pode-se ainda aplicar no pré-processamento a remoção da 

média, a descorrelação e a equalização da covariância, aplicados nesta ordem (Haykin, 2001). 

- Início do treinamento. Uma boa escolha para os valores iniciais dos pesos sinápticos é de 

grande ajuda para um projeto bem sucedido. Nesta escolha deve-se evitar valores muito 

grandes que levem os neurônios à saturação, bem como, muito pequenos que ocasionem uma 

diminuição da velocidade do processo de aprendizagem. Assim, a escolha mais coerente 

encontra-se entre esses dois extremos e em termos probabilísticos, a média de todos os valores 
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dos pesos sinápticos deve ser zero e a sua variância deve ser igual ao inverso do número de 

conexões sinápticas de um neurônio (Haykin, 2001). 

- Aprendizagem por indícios. Durante o treinamento de uma função desconhecida pela 

RNA. Existe a exploração da informação contida no conjunto de exemplos apresentados de 

modo que a rede infira um resultado aproximado dos resultados. Assim, pode-se generalizar 

esse procedimento fazendo com que a rede aprenda por indícios, isto é obtido adicionando-se 

ao aprendizado informação prévia sobre a função que se deseja modelar. Esta informação 

pode ser adicionada incluindo propriedades da função já conhecidas, tais como, valores 

constantes, simetrias entre outros (Haykin, 2001). 

- Taxa de aprendizagem. A escolha e até a variação das taxas de aprendizagem da rede 

durante o treinamento podem facilitar o aprendizado, diminuindo, por exemplo, o número de 

iterações durante o treinamento (Haykin, 2001). 



  

CAPÍTULO 3 

Fadiga em Compósitos 
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3. FADIGA EM COMPÓSITOS 

Este capítulo será destinado para abordagem dos assuntos introdutórios relacionados à 

fadiga em compósitos, bem como as soluções formuladas para a previsão de falha desses 

materiais quando sujeitos a esse tipo de carregamento. 

3.1. INTRODUÇÃO 

Muitos dos ensaios realizados nos materiais e destinados à obtenção de suas propriedades 

são de caráter estático, ou seja, a carga pela qual o corpo de prova está sujeito não varia ao 

longo do tempo, ou varia de forma gradual. O ensaio realizado para a obtenção dessas 

propriedades é bastante simples e muito eficiente, apresentando valores relevantes para o 

conhecimento da mecânica do material (Shigley et al., 2005).  

Entretanto, apesar da facilidade de se encontrar elementos estruturais submetidos a 

esforços estáticos, é também muito comum encontrar esses mesmos elementos sofrendo 

carregamentos que variam de forma cíclica ao longo do tempo. Shigley et al. (2005) sugere o 

como exemplo para demonstrar o carregamento cíclico, o caso de um eixo rotativo que está 

sujeito à ação de cargas de flexão. Sendo assim, uma porção desse eixo estará sofrendo os 

efeitos da tração e da compressão. Imagine ainda que o eixo é acionado com uma rotação de 

1750 rpm. Isso implica que, a cada minuto, essa mesma porção da superfície do eixo oscilará 

em situações de tração e compressão por 1750 vezes. Esse tipo de carregamento produz um 

comportamento bem peculiar que pode caracterizar uma falha repentina, chamada de falha por 

fadiga. Geralmente esse tipo de falha acontece em níveis de tensão bem abaixo do limite de 

resistência do material. 

Sendo assim, é de extrema importância conhecer o comportamento de diversos materiais 

existentes quando sujeitos a esse tipo de esforço, inclusive os compósitos. E como não é 

possível obter essas informações através dos ensaios estáticos, é preciso realizar ensaios com 

carregamentos flutuantes, chamados de ensaios de fadiga. Esse tipo de ensaio é 

importantíssimo para o projeto e dimensionamento de equipamentos, como também à 

previsão da vida útil dos mesmos. 

3.2. SIMBOLOGIA NA ANÁLISE DE VIDA À FADIGA 

Antes de abordar as análises e os estudos sobre o comportamento dos compósitos 

submetidos a cargas cíclicas, faz-se necessário introduzir alguns símbolos e conceitos que são 

imprescindíveis quando o assunto é fadiga. Em primeiro lugar, deve-se avaliar a natureza 
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cíclica do carregamento. Observe nos gráficos das Figuras 3.1, 3.2 e 3.3 os diversos modelos 

de carregamentos possíveis de se verificar na prática: 

 

 

Figura 3.1 - Tensão Cíclica Aleatória (Freire Jr, 2005). 

 

Figura 3.2 - Tensão Cíclica Senoidal (Freire Jr, 2005). 
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Figura 3.3 - Tensão Cíclica Quadrada (Freire Jr, 2005). 

Entre os tipos de ondas citados, a mais utilizada na avaliação da resistência à fadiga nos 

materiais é a senoidal (Figura 3.2). O motivo de utilização desse tipo de onda se deve a sua 

característica de suavidade, evitando desse modo cargas de impacto, que poderiam mascarar 

os resultados analisados. Na prática, a ocorrência de tensões cíclicas aleatórias é bastante 

comum nas estruturas e elementos de máquinas, porém, testes utilizando esses tipos de onda 

só são utilizados em casos particulares (Souza, 1982). 

Em segundo lugar, é importante avaliar o tipo de carregamento cíclico, onde é possível 

verificar o desenvolvimento de três condições de tensões diferentes: (1) tensões variáveis e/ou 

pulsivas de tração; (2) tensões variáveis e/ou pulsivas de compressão; e (3) tensões de modo 

alternado, conforme pode ser verificado na Figura 3.4. 

Existem alguns componentes de tensão no estudo sobre fadiga que são de suma 

importância para a compreensão acerca do estado de solicitação que o material está sujeito. 

Esses componentes estão descritos na Figura 3.5 e são: tensão máxima (σmáx), tensão mínima 

(σmin), tensão média (σmed), amplitude de tensão (σa) e intervalo de tensão (σr). Esses 

elementos, entre outros, compõem o ciclo de tensão. 
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Figura 3.4 - Tipos de tensões cíclicas que podem ser aplicadas em um material (Freire Jr, 2005). 
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Figura 3.5 - Simbologia dos elementos do ciclo de tensão (Freire Jr, 2005). 

Os valores de tensão média (σmed), amplitude de tensão (σa) e intervalo de tensão (σr) 

podem ser definidos a partir dos valores das tensões máxima (σmáx) e mínima (σmin). Além 

desses componentes, a razão de fadiga (R) também é um fator importante nos ensaios de 

fadiga, pois ela define justamente em qual condição, proposta pela Figura 3.4, o material se 

encontra. As Equações abaixo mostram o conceito de cada um desses elementos 

matematicamente. 
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O valor da razão de fadiga (R) é muito importante para definir os níveis de tensão e a 

natureza das solicitações (tração ou compressão) que o material estará sujeito em um ensaio 

de fadiga. Se 1 < R < +∞, as tensões vão de flutuante compressiva até as pulsivas de 

compressão (C-C); se -∞ < R < -1, as tensões estão dentro da seção tração/compressão, com 

compressão dominante (C-T); se -1 < R ≤ 0, as tensões também estão dentro da seção 

tração/compressão, mas com tração dominante (T-C); se 0 ≤ R < 1, as tensões variam entre 

flutuante de tração até as pulsivas de tração (T-T); se R = -1, caracteriza-se o modelo 

alternativo de tensões (|σmin| = σmax) (Freire Jr, 2005). A Figura 3.6 apresenta cada um desses 

estados de tensão em regiões distintas em um diagrama Tensão Média versus Amplitude de 

Tensão. 
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Figura 3.6 - Diagrama Tensão Média versus Amplitude de Tensão (Freire Jr, 2005). 
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3.3. ANÁLISE DA VIDA ÚTIL À FADIGA DE COMPÓSITOS LAMINADOS 

3.3.1. CURVAS S-N 

A forma mais comum de analisar a vida útil de materiais que sofrem carregamentos 

cíclicos é através do diagrama tensão máxima (σmáx) versus o número de ciclos (N). Esses 

gráficos são construídos a partir do estabelecimento de um valor de tensão máxima e de razão 

de fadiga (R) e, a partir daí, observa-se o número de ciclos necessários para que o corpo de 

prova falhe. Cada ponto na curva é um ensaio dessa natureza (Freire Jr, 2005).  

Esses diagramas também são conhecidos como diagrama S-N e normalmente eles são 

construídos em escala semi-logarítmica, tendo em vista que os valores de N geralmente são 

muito elevados. As Figuras 3.7 e 3.8 são exemplos de curvas S-N de dois materiais de 

naturezas diferentes. 

Mostra-se na Figura 3.7 um exemplo clássico (materiais ferrosos) da curva semi-

logarítmica de tensão máxima (σmáx) versus o número de ciclos de ruptura (N), na qual 

percebe-se que, de 1 até 1000 ciclos, o valor da resistência possui uma variação pouco 

significativa (fadiga de baixo ciclo). Após mil ciclos ocorre um decréscimo na resistência do 

material até um determinado patamar, na qual o material não rompe mais por fadiga 

independente do número de ciclos aplicado. Essa região é definida como fadiga de alto ciclo e 

o valor de tensão máxima é definido como o limite de resistência à fadiga do material (Se) 

(Shigley et al., 2005). 

 

Figura 3.7 - Diagrama S-N de material ferroso (Shigley et al., 2005). 
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Essa região onde não há variações no valor da resistência do material, independentemente 

do número de ciclo sob o qual ele estará sujeito, é conhecida como região de “vida infinita” 

(Figura 3.7), que caracteriza o material como resistente à fadiga. Esse tipo de comportamento 

é comum em materiais ferrosos, sem elementos de liga. 

Entretanto, nem todos os materiais apresentam o mesmo comportamento quanto à fadiga. 

Alguns, por exemplo, não desenvolvem uma região de vida útil infinita, mesmo que seja o 

nível de tensão seja muito baixo. Esse é o caso dos compósitos, que sempre se rompem em 

um determinado número de ciclos. Esse fato ocorre devido a uma diminuição progressiva da 

resistência mecânica do material, denominada de resistência residual, em consequência da 

formação de danos no mesmo (Philippidis et al., 1999; Gamstedt et al. (a), 1999; Whitworth, 

1998; Ding et al., 1995). 

Um caso bem comum de curva S-N para compósitos é o mostrado na Figura 3.8. Note que 

não há uma região em que a curva suaviza a sua inclinação até torna-la completamente 

horizontal, como no caso dos materiais ferrosos. Isso descaracteriza a existência de uma vida 

útil infinita nos compósitos. 
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Figura 3.8 - Curva S-N característica de um material compósito. 

No caso apresentado na Figura 3.8, a curva linearmente logarítmica pode ser representada 

pela Equação 3.5, conhecida como “equação exponencial” (Freire Jr, 2005), na qual N é o 

número de ciclos suportado pelo material até a sua ruptura final e b demonstra a inclinação da 
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curva e consequentemente fragilidade à fadiga do material, de modo que quanto maior for o 

valor de b menor será a resistência à fadiga do material (Sutherland et al., 1999; Mandell et 

at., 1997). 

     

    
             (3.5) 

O tipo de tensão cíclica utilizada para a obtenção da curva S-N em compósitos laminados, 

normalmente é uniaxial, embora existam na literatura (DeTeresa et al., 1998; Francis et al., 

1977; Caprino et al., 1999) alguns trabalhos que consideram a fadiga sob torção, sob flexão e 

a fadiga combinada (uniaxial e torção). 

3.3.2. DIAGRAMA DE GOODMAN 

Outra forma de analisar a vida útil do material é através dos diagramas de vida constante. 

Assim como nas curvas S-N, esses diagramas também são construídos a partir de ensaios de 

fadiga. Além da análise preventiva de vida útil do material, é muito comum utilizar esses 

diagramas para estabelecer critérios de falha em projetos de máquinas (Shigley et al., 2005). 

Dentre os diversos diagramas que existem na literatura (Shigley et al., 2005), o Diagrama 

de Goodman tem-se mostrado muito eficiente na prevenção de falhas em compósitos (Freire 

Jr, 2005). Para a elaboração do Diagrama Goodman se faz necessário, no mínimo, um modelo 

matemático para a curva S-N, referente aos dados experimentais obtidos nos ensaios de tensão 

alternada (R = –1), e os valores do limite de resistência à tração e à compressão do material 

(Bond, 1999). Com esses resultados, traça-se o diagrama da Figura 3.9, no qual utiliza-se o 

modelo matemático para delimitar os valores da amplitude de tensão (σa) e tensão média 

(σmed), para mil, dez mil, cem mil, um milhão e dez milhões de ciclos. Em seguida traça-se 

uma reta ligando esses pontos aos valores de limite de resistência à tração e à compressão do 

material. Obviamente, essa seria a forma mais simples de se construir esses diagramas e, 

consequentemente, a forma que mais se distancia da realidade, devido à quantidade mínima 

de informações que ela contém (Freire Jr, 2005). 

A grande utilidade do Diagrama de Goodman é a delimitação de regiões nas quais o 

material poderá ser carregado ciclicamente indicando o respectivo número de ciclos antes de 

sua ruptura (Freire Jr, 2005). Como mostrado na Figura 3.9, por exemplo, qualquer estado de 

tensão que estiver dentro dos limites impostos pela curva de 10
7
 ciclos estaria isento de risco 

de falha por fadiga. De modo análogo, pode-se dizer o mesmo para as outras curvas. 
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Figura 3.9 - Diagrama de Goodman para um material compósito. 

Uma maneira de enriquecer e tornar o Diagrama de Goodman mais próximo do 

comportamento original do material é adicionando informações referentes a conjuntos de 

tensões de diferentes razões de fadiga (R). Por exemplo, na Figura 3.10, na qual tem-se um 

Diagrama de Goodman feito por Mandell et al. (1997) para um laminado de plástico 

reforçado com fibra de vidro-E, feito com outros valores de R além de R = –1, percebe-se a 

influência dos outros valores de R quando se deseja uma análise mais criteriosa da falha do 

material a ser analisado, pois, conforme pode ser visto, a aproximação por uma linha reta 

conduz a resultados imprecisos. 

 

Figura 3.10 - Diagrama de Goodman utilizando vários valores de R (Mandell et al., 1997). 
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Sendo assim, uma maneira de construir um Diagrama de Goodman que correspondesse 

exatamente ao comportamento original do material seria a partir dos dados contido em um 

número infinito de razões de fadiga. Entretanto isso implicaria um número infinito de ensaios 

de fadiga, o que torna a construção desse diagrama ideal impossível (Freire Jr, 2005). 

3.4. PREVISÃO DE VIDA À FADIGA EM COMPÓSITOS 

A previsão da vida útil de compósitos sujeitos a carregamentos variáveis tem sido objeto 

de interesse há mais de três décadas. Diferentemente dos materiais isotrópicos (metais, por 

exemplo), a modelagem e a previsão do comportamento de compósitos apresentam mais 

dificuldades, principalmente pelo fato de serem considerados anisotrópicos e não 

homogêneos. Isso implica a formação de vários mecanismos de dano, causando o surgimento 

e a propagação de trincas de diferentes formas. Por conta dessa complexidade é de extrema 

importância desenvolver uma forma eficiente para prever esse tipo de comportamento 

(Passipoularidis et al., 2011).  

Em compósitos, os danos por fadiga representam uma das mais importantes fontes de 

incerteza para o comportamento do material durante o seu período de uso (Chiachío et al., 

2014). Isso torna a previsão da vida à fadiga, para esses materiais, algo extremamente 

importante. 

Existe na literatura especializada grande quantidade de equações matemáticas que 

representam o comportamento à fadiga dos compósitos, porém nenhuma destas equações 

consegue ser ampla o suficiente para representar satisfatoriamente o comportamento à fadiga 

de qualquer material compósito. Isto faz com que a busca por um modelo matemático que 

represente este tipo de comportamento ainda seja um campo de estudo em aberto (Freire Jr, 

2005). 

Uma boa forma de representar matematicamente o problema em questão seria utilizando 

parâmetros que tanto fossem fáceis de adquirir através do ensaio de fadiga, quanto fossem 

úteis para construir os diagramas de vida constante (Diagrama de Goodman) (Freire Jr, 2005). 

Considerando os termos do Diagrama de Goodman, uma boa solução seria criar uma função 

que relacionasse a tensão média (σmed) e o número de ciclos (N), obtendo a amplitude de 

tensão (σa), conforme se apresenta na Equação 3.6. 

              (3.6) 
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A seguir, serão apresentados alguns modelos matemáticos que utilizados para a previsão 

da vida à fadiga de compósitos. 

 

3.4.1. MODELO MATEMÁTICO PARA DEFINIR AS CURVAS S-N 

Viu-se anteriormente que as curvas S-N que representam o comportamento à fadiga em 

compósitos são linearmente logarítmica e são definidas pela Equação 3.5. Essa equação é 

empírica, ou seja, foi construída a partir de uma aproximação do comportamento real dos 

compósitos através de ensaios de fadiga. Ela tem somente uma constante (b) relacionada aos 

dados experimentais apresentados, que representa o índice de fragilidade à fadiga. Entretanto, 

tendo em vista que esse modelo tem algumas dificuldades para apresentar as curvas de forma 

satisfatória, prefere-se o uso de equações que absorvam o maior número de informações 

acerca do comportamento do material, e isso é possível através da inserção de outras 

constantes na equação. Assim, uma generalização da Equação 3.5 pode ser usada conforme se 

apresenta em 3.7 (Subramanian et al., 1995). 

 

          [      ]  (3.7) 

 

A diferença principal entre a Equação 3.5 e a Equação 3.7 está no acréscimo das 

constantes a e c. Estas constantes fazem com que a curva representada pela equação acima se 

ajuste melhor aos resultados experimentais analisados. 

Outra equação que produz resultados ainda melhores que a anterior é a power law (lei de 

potência), que tende a suavizar um pouco a inclinação da curva na região de altos valores para 

o número de ciclos (N). Apesar de os compósitos não possuírem vida infinita quanto à fadiga, 

é normal que essa suavização aconteça (Philippidis et al., 1999). A power law, em sua forma 

generalizada, pode ser observada na Equação 3.8: 

 

               [      ]  (3.8) 

 

Na Equação 3.8, A, B e C são constantes que devem ser obtidas durante o ajuste da curva. 

Uma comparação entre as equações exponencial e lei de potência podem ser visualizadas na 

Figura 3.11. 
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Figura 3.11 - Comparação entre as curvas S-N produzidas por duas equações empíricas diferentes: Power law e 

exponencial. 

3.4.2. MODELOS MATEMÁTICOS PARA A CONSTRUÇÃO DOS DIAGRAMAS DE 

GOODMAN 

Apesar dos modelos utilizados nas curvas S-N serem bastante úteis para se obter uma 

descrição completa do comportamento à fadiga do material, conforme proposto pela Equação 

3.6, é imprescindível acrescentar ao equacionamento a variável tensão média (σmed). Uma 

solução que é bastante utilizada na literatura (Beheshty et al., 1999; Degrieck, 2001; Harris, 

2003) é a equação desenvolvida por Adam et al. (1989), apresentada na Equação 3.9. Porém 

para utilizá-la, se faz necessário primeiro o modelamento das curvas S-N conforme foi 

apresentado no item anterior, e a partir destes resultados obtêm-se as constantes f, u e v para a 

construção do Diagrama de Goodman Normalizado (Figura 3.12). 

 

   

     
   (  

    

     
)
 

 (
     

     
 

    

     
)
 

 
(3.9) 

 

Na Equação 3.9, σultT é o limite de resistência à tração do laminado, σultC é o limite de 

resistência à compressão e f, u e v são parâmetros que variam de acordo com o número de 
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ciclos de falha (N) do laminado. É importante salientar que, para o mesmo valor de número de 

ciclos (N), os valores de f, u e v são constantes e a curva formada por esta equação limita a 

região em que o laminado poderá ser carregado suportando um determinado número de ciclos 

antes da sua ruptura. Dessa forma, tem-se uma equação que relaciona três variáveis: 

amplitude de tensão (σa), tensão média (σmed) e número de ciclos (incluído nos valores de f, u 

e v). 

 

Figura 3.12 - Diagrama Goodman normalizado criado a partir de Equação 3.9 (Beheshty et al., 1999). 

 

O maior problema relacionado à Equação 3.9 está na necessidade da utilização de uma 

grande quantidade de curvas S-N para a obtenção de um resultado satisfatório. Além disso, 

outro ponto desfavorável a este tipo de modelo está na falta de correspondência que pode 

existir entre cada curva de vida constante, isto ocorre principalmente quando a quantidade de 

curvas S-N é pequena. Fazendo com que este equacionamento não represente de modo 

satisfatório o comportamento à fadiga do material (Freire Jr, 2005). 

Unindo os resultados apresentados no item anterior (equações utilizadas para o 

modelamento das curvas S-N) e a Equação 3.9, pode-se dizer que o comportamento à fadiga 

de uma grande quantidade de compósitos possui solução pré-estabelecida. Porém, conforme 

se disse anteriormente, o modelo apresentado na Equação 3.9 possui vários problemas de 

aplicação. Além disso, outro problema está relacionado à variação das constantes f, u e v em 

função do número de ciclos, isso faz com que seja necessário a obtenção destes valores para 

cada caso apresentado. 
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Pensando desse modo, Gathercole desenvolveu a Equação 3.10, a partir da Equação 3.9, 

com o intuito de relacionar tanto a tensão média quanto o número de ciclos para a obtenção da 

amplitude de tensão (Gathercole et al, 1994). 

 

 
  

     
   [(  

    

     
)  (

     

     
 

    

     
)]

             

 (3.10) 

 

Na Equação 3.9, f, A1 e B1 são constantes que devem ser obtidas durante o ajuste das 

curvas. Por esta equação percebe-se que o autor simplesmente considerou que u e v são 

fatores de igual valor e que estes possuíam uma relação logaritmamente linear com o número 

de ciclos (N), conforme é apresentado na Equação 3.11. 

 

                   (3.11) 

 

O maior problema da Equação 3.10 se encontra justamente na consideração acima citada, 

pois para u possuir uma relação linear com o número de ciclos, necessário se faz que os dados 

experimentais também possuam esta relação. O próprio autor considera este fato e apresenta 

uma relação que deve ser satisfeita, como mostra a Equação 3.12. 
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}                (3.12) 

 

Mais recentemente, Harris (Harris, 2003) desenvolveu outra equação empírica baseando-

se também na Equação 3.9 conforme é mostrado na Equação 3.13. Nesta equação se considera 

que existe uma relação entre as constantes u, f e v e o número de ciclos, representada na 

Equação 3.14. Apesar da Equação 3.13 possuir maior flexibilidade do que a Equação 3.10 

para se adequar aos dados experimentais, percebe-se novamente que é necessário que os 

dados experimentais se ajustem à equação apresentada. Segundo o autor, a Equação 3.13 

consegue representar bem uma variedade de compósitos feitos de fibra de vidro e fibra de 

carbono, porém, conforme cita o próprio autor, deve ser estudada para outros casos. 
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Na Equação 3.13, A2, p2, u2 e v2 são constantes que devem ser obtidas durante o ajuste das 

curvas. Vale ressaltar que, apesar de ser bastante elegante a representação matemática 

apresentada nas Equações 3.10 e 3.13, e de, para alguns casos, elas representarem de modo 

bastante satisfatório os resultados experimentais analisados, estas equações possuem o 

inconveniente de exigirem que os resultados experimentais obtidos se ajustem a uma destas 

equações apresentadas, o que nem sempre ocorre. Em verdade, o que sempre deve acontecer é 

justamente o contrário, ou seja, a teoria deve se adequar à experiência e não a experiência à 

teoria. 

3.4.3. MODELOS UTILIZANDO REDES NEURAIS ARTIFICIAIS 

Como as equações matemáticas não apresentam respostas bastante amplas e possuem o 

inconveniente da necessidade de grandes quantidades de informações sobre o material, alguns 

estudiosos passaram a utilizar RNA’s para modelar o comportamento desses materiais. A 

ideia da utilização de redes neurais surgiu devido a algumas características associadas ao 

comportamento de um material compósito em carregamentos cíclicos. A existência de uma 

base de dados relacionada ao material, a inexistência de uma solução precisa para esse 

problema (apenas aproximações matemáticas) e a dificuldade em manipular os dados 

experimentais contribuíram para a utilização de RNA na análise de compósitos (Freire Jr, 

2005). 

No trabalho realizado por Lee et al. (1999), utiliza-se uma base de dados bastante ampla, 

com compósitos fabricados com fibra de vidro e fibra de carbono. A arquitetura utilizada na 

rede neural constitui-se de um perceptron de múltiplas camadas treinada com o algoritmo de 

retropropagação. Os treinamentos feitos pelo autor são bastante variados e relacionam tanto os 

componentes de tensão e a razão de fadiga (σa, σmáx, σmed e R) como também a probabilidade 

de falha do material e variação da carga durante o ensaio (fadiga cumulativa), com o objetivo 

de obter o número de ciclos de falha (N). 

Freire Jr (2005), utilizando informações obtidas na literatura e em ensaios de fadiga, 

desenvolveu um modelo de RNA que utiliza os valores de alguns parâmetros presentes em um 
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ensaio de fadiga (σa, σmed, R e N) para o treinamento da rede. Ele utilizou a saída da rede para 

construir os Diagramas de Goodman de compósitos à base de fibra de vidro (Figura 3.13), 

analisando o comportamento desse material em situações de tração e compressão. 
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Figura 3.13 - Diagrama de Goodman obtido através da Rede Perceptron com 27 neurônios oculto treinado com um 

conjunto de treinamento C12-3R (R=10, -1,57 e 0,1). Com 289 épocas de treinamento. (Freire Jr, 2005). 

 

Já Senna et al. (2010) utilizou uma RNA em compósitos à base de fibra de carbono. 

Treinou a rede de forma que obtivesse informações necessárias para a construção do 

Diagrama de Goodman para os materiais, para análise da prevenção de falhas. Ele também 

utilizou a técnica da validação cruzada para analisar o aprendizado desta rede (Figura 3.14). 

 

Figura 3.14 - Diagrama de Goodman obtido através da Rede Neural com 20 neurônios ocultos, com um conjunto de 

treinamento HTA/913 – C-T (R= 10, -1,5 e 0,1). Com 3397 épocas de treinamento (Senna et al., 2010). 
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Belísio et al. (2012) apresentou um modelo semelhante aos citados anteriormente, entretanto 

ele utilizou algumas equações, como a equação de probabilidade de Weibull, durante o pré-

processamento das curvas S-N. Também comparou a arquitetura da RNA modular treinada 

com três curvas S-N (MN-3R) com o modelo proposto Vassilopoulos et al. (2010), chamado 

piecewise non-linear model (PNL), treinado com duas curvas S-N (PNL-2R) e três curvas S-

N (PNL-3R), comprando o erro médio quadrado nos três casos, conforme se verifica na 

Figura 3.15. Segundo este trabalho (Belísio et al., 2012), para conjuntos de dados com três 

curvas S-N, o melhor resultado obtido encontra-se para a rede modular. Porém, caso só se 

possua duas curvas S-N (principalmente para fibra de vidro), o modelo PNL deve ser usado, 

pois, para esta situação, o algoritmo de treinamento da rede modular apresenta resultados 

pouco confiáveis e que variam muito de um treinamento para o outro, demonstrando falta de 

robustez. Ou seja, para o caso da necessidade de modelar o comportamento à fadiga 

utilizando somente duas curvas S-N, deve-se utilizar o modelo PNL mesmo sabendo que o 

erro pode ser relativamente alto em relação ao todo conforme se vê na Figura 3.15. 

 

 

Figura 3.15 - Comparação entre os EMQ’s do modelo PNL 2R, PLN 3R e MN 3R para materiais de Fibra de vidro. 

(Belísio et al., 2012). 



  

CAPÍTULO 4 

Modelamento do Comportamento à 

Fadiga 



Modelamento do Comportamento à Fadiga  2015

 

 41 Igor Guedes Rebouças 

 

4. MODELAMENTO DO COMPORTAMENTO À FADIGA 

4.1. MATERIAIS OBTIDOS NA LITERATURA 

Todos os dados utilizados para a realização deste trabalho foram obtidos a partir da 

literatura. As informações utilizadas foram provenientes de materiais compósitos que 

possuem como reforço a fibra de vidro. 

Para facilitar o entendimento, todos os materiais foram denominados de C10, C12, DD16, 

Mat(0)2, QQ1 e QQ1T (Freire Jr, 2005). 

O C10 e o C12 foram confeccionados industrialmente pelo processo de laminação manual 

(hand-lay-up), com resina de poliéster insaturada ortofálica e reforço de fibra de vidro-E; o 

DD16, fabricado pelo processo de moldagem com transferência de resina na qual a matriz é 

orto-polyester e possui tecido de fibra de vidro tipo DD155; o Mat(0)2, cuja a matriz é de 

poliéster e o reforço é o DD155 na forma de tecido; o QQ1 e o QQ1T, onde aquele foi 

analisado na direção principal da fibra e este, na direção transversal. 

Os materiais C10 e C12 são materiais com 10 e 12 camadas, respectivamente, feitos de 

manta 450 (g/cm
3
) e tecido bidirecional 450 (g/cm

3
) de fibra de vidro na qual, o laminado C10 

possui simetria na sua configuração [M, V, M, V, M] e o laminado C12 a configuração [M, V, 

M, V, M, M ,V, M, V, M, V, M] (Freire Jr, 2005). 

O plástico reforçado com fibra de vidro, de sigla DD16, possui 36% de volume de fibra, 

cuja sequência de empilhamento é [90/0/±45/0]s. Nas camadas a 0° e 90°, possui tecido de 

fibra de vidro do tipo D155 (527 g/m
2
) e à ± 45º, possui tecido do tipo DB120 (393 g/m

2
) 

(Mandell J. F. et al, 2010). 

O material denominado de Mat(0)2 (Mandell J. F. et al, 2010) trata-se de um plástico com 

fibra de vidro com duas camadas ensaiado no sentido principal da fibra e fabricado na forma 

de tecido D155 com gramatura de 527g/m² e a matriz é a base de poliéster na qual utilizou-se 

a COREZYN 63-AX-051 pelo processo “hand lay-up”, possuindo 48% de volume de fibra de 

vidro. 

O material QQ1, que tem a configuração [±45/04/±45], é feito de resina epóxi com tecido 

de fibra de vidro (800 g/m²) (Mandell J. F. et al, 2010). O material QQ1T possui a mesma 

configuração do material QQ1, porém é testado na direção transversal em relação à direção 

principal da fibra (DOE/MSU, 2010). 
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4.2. PRÉ-PROCESSAMENTO DO CONJUNTO DE DADOS 

As informações necessárias para previsão da vida à fadiga dos materiais de um modo 

geral, incluindo os materiais compósitos, estão contidas nas curvas S-N. Foi visto no Capítulo 

3 que a power law (Equação 3.8), repetida novamente na Equação 4.1, define bem o 

comportamento dessas curvas para os compósitos (Philippidis et al., 1999), além de trabalhar 

com parâmetros que são importantes para a construção dos digramas de vida constante. Sendo 

assim, para este trabalho, utilizou-se a power law para retirar as informações necessárias das 

curvas S-N de cada material para usá-las no treinamento de RNA’s. 

 

    (  )      [   ( )]
  (4.1) 

 

Na power law existem três constantes (A, B e C) que são definidas no momento em que as 

curvas são modeladas e que variam de acordo com as condições empregadas nos ensaios. As 

Tabelas 4.1, 4.2, 4.3 e 4.4 mostram os valores dessas constantes para os materiais utilizados 

nesse trabalho. 

Tabela 4.1 - Valores das constantes utilizadas na power law para os materiais C10 e C12. 

  C10 C12 

R A B C A B C 

1,43 1,4108 0,005141 1,6379 1,4342 0,004587 2,0459 

10 1,887 0,008934 1,9131 1,9111 0,02551 1,5696 

-1,57 2,1456 0,040731 1,3495 2,1699 0,061504 1,2864 

-1 2,0611 0,027939 1,6252 2,0538 0,033001 1,6772 

0,1 1,7157 0,00195 2,8359 1,706 0,016334 1,7766 

0,7 1,3825 0,061599 0,95508 1,2279 0,005117 2,1177 

 σultC = – 171,28 MPa ; σultT = 116,69 MPa σultC = – 181,01 MPa ; σultT = 115,25 MPa 

  

Tabela 4.2 - Valores das constantes utilizadas na power law para os materiais QQ1 e QQ1T. 

  QQ1 QQ1T 

R A B C A B C 

10 2,4731 0,026137 1,2798 2,0792 0,08217 0,72144 

-2 2,723 0,064255 0,96606 2,3236 0,1057 0,99109 

-1 2,8293 0,059663 1,3662 2,1529 0,060113 1,3025 
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-0,5 2,8607 0,091847 1,1804 2,043 0,071556 1,1966 

0,1 2,6742 0,096887 1,199 1,8051 0,071167 1,0594 

0,5 2,3474 0,045311 1,4438 1,5515 0,044562 1,2147 

0,7 ---- ---- ---- 1,3115 0,045311 1,1859 

 σultC = – 691,89 MPa ; σultT = 868,69 MPa σultC = – 274,00 MPa ; σultT = 148,24 MPa 

 

Todos os materiais dispunham de um conjunto de dados composto por seis curvas S-N 

exceto o QQ1T e o DD16, que tinham sete e doze curvas, respectivamente. Cada uma dessas 

curvas implica a utilização de uma razão de fadiga diferente e, consequentemente, o uso de 

outros valores para as constantes na power law. 

 

Tabela 4.3 - Valores das constantes utilizadas na power law para o Mat(0)2. 

  Mat(0)2 

R A B C 

2 2,1765 0,013827 1,2109 

10 2,4227 0,048591 0,93359 

-1 2,7694 0,06152 1,0625 

-0,5 2,9512 0,11149 1 

0,1 2,8059 0,086587 1,0234 

0,5 2,5513 0,10538 0,72266 

 σultC = – 559,41 MPa ; σultT = 1423,7 MPa 

  

Tabela 4.4 - Valores das constantes utilizadas na power law para o DD16. 

  DD16 

R A B C 

1,1 1,2627 0,0040767 1 

1,43 1,7776 0,012754 1 

2 2,0056 0,01175 1,5 

10 2,2709 0,046105 1,0314 

-2 2,4998 0,0096364 2 

-1 2,6005 0,02262 1,75 

-0,5 2,6905 0,10909 1,0469 
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0,1 2,4712 0,089968 1 

0,5 2,208 0,047141 1,25 

0,7 1,9871 0,023191 1,6563 

0,8 1,7982 0,016684 1,6875 

0,9 1,4557 0,0065837 1,875 

 σultC = – 400 MPa ; σultT = 632 MPa 

 

O conjunto de dados que se utilizou na rede foi organizado de modo a satisfazer a função 

apresentada na Equação 4.2. Sendo assim, os dados de entrada foram a tensão média (σmed) e 

o número de ciclos (N), enquanto que o único dado de saída foi a amplitude de tensão (σa). 

 

     (      ) (4.2) 

 

Além do pré-processamento, os dados ainda passaram por um processo de normalização 

antes de serem utilizados. Esse recurso é bastante relevante, pois enquadra todos os dados 

dentro de um intervalo entre -1 e 1, facilitando o processamento nas RNA’s. A Equação 4.2 

mostra os parâmetros que compuseram o conjunto de dados usados na rede, para cada 

material. 

Sendo assim, as Equações 4.3, 4.4 e 4.5 descrevem o processo de normalização desses 

dados. 
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  (4.5) 

 

Dentre os conjuntos de dados dos materiais usados nesse trabalho – que correspondem às 

informações contidas nas diversas curvas S-N – foram selecionados apenas uma parcela para 

o treinamento da RNA. Viu-se anteriormente que cada material dispunha de pelo menos seis 

curvas S-N, entretanto somente uma parte desses dados deveria ser usada para o treinamento 

da rede a fim de analisar criticamente se a RNA estaria realmente aprendendo o 
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comportamento do compósito. Se todos os dados fossem utilizados, seria impossível analisar 

a capacidade de generalização da RNA. Assim sendo, treinou-se as RNA’s com dois 

conjuntos de dados, como mostrado na Tabela 4.5: um com três curvas (3R) e outro com duas 

curvas S-N (2R). 

Tabela 4.5 - Valores da Razão de Fadiga (R) para as curvas S-N utilizadas no treinamento de cada material. 

 3R 2R 

C10 10; -1,57; 0,1 10; 0,1 

C12 10; -1,57; 0,1 10; 0,1 

QQ1 10; -2; 0,1 10; 0,1 

QQ1T 10; -2; 0,1 10; 0,1 

Mat(0)2 10; -0,5; 0,1 10; 0,1 

4.3. ARQUITETURA E TREINAMENTO DA REDE 

Diferentemente de trabalhos anteriores (Freire Jr et al., 2009; Sena et al., 2011), nesta 

dissertação decidiu-se criar uma arquitetura mista de RNA, da forma mostrada na Figura 4.1. 

Basicamente, essa nova arquitetura associa uma equação analítica, utilizada para o 

modelamento a fadiga de materiais compósitos, à estrutura da RNA. 

Na Figura 4.1, verifica-se que a resposta final do modelo é uma combinação entre a saída 

da equação analítica e a saída da RNA, isto é, a RNA e a equação analítica contribuem 

conjuntamente para a composição do resultado final gerado pelo modelo. 



[
m
, N]

Equação Analítica

RNA

 
a
 = 

a
DD16

+  Z


a

DD16

 

Figura 4.1 - Diagrama de Blocos que representa a associação entre a RNA e a Equação Analítica. 

A equação analítica utilizada foi a Equação de Adam (Equação 4.6), aplicada ao material 

DD16, que foi usado como base em virtude da grande quantidade de informações disponível 

na literatura. Tendo em vista que essa equação funciona bem apenas com grande volume de 

informações (Freire Jr, 2005), o DD16 mostrou-se um ótimo candidato. Os parâmetros f, u e 
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v, utilizados na Equação 4.6, podem ser calculados através das Equações 4.7, 4.8 e 4.9, e os 

coeficientes a, b e c, para cada parâmetro, estão listados na Tabela 4.6. 
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Tabela 4.6 - Valores das constantes a, b e c que compõe os parâmetros f, u e v, usados na Equação de Adam. 

 f u v 

a 0,0054966 -0,0582125 -0,0704750 

b -0,1228789 0,9809725 0,7714321 

c 0,7130953 0,230730 0,6900429 

 

Conforme se verifica na Figura 4.1, além do valor de saída da equação analítica (σaDD16), 

existe o valor de saída da RNA (Z). O valor é obtido através do treinamento da RNA com a 

diferença entre o valor da amplitude de tensão do material que se deseja modelar (σa) pelo 

valor da amplitude de tensão do material DD16 (σaDD16), conforme se verifica na Equação 

4.10. 

 

              (4.10) 

 

Uma vantagem desta abordagem é que a RNA tem a responsabilidade apenas de ajustar as 

informações de outro material compósito àquele comportamento previamente estabelecido 

pela equação analítica, tendo como base o material DD16. Isso auxilia o processo de 

aprendizagem da rede, tendo em vista que parte do comportamento à fadiga do material já foi 

antecipadamente adicionado. O uso do material DD16 na equação analítica para a modelagem 

de outro material é razoável, uma vez que os materiais compósitos possuem comportamentos 

similares quanto a esse tipo de carregamento. 
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4.3.1. REDE MISTA–PERCEPTRON 

Como em toda rede perceptron, faz-se necessário estabelecer a quantidade de neurônios 

nas camadas de entrada e saída, como também o número de camadas e neurônios ocultos 

(caso haja). Com relação às camadas de entrada e saída, isso é equivalente ao número de 

dados distintos que entram e saem da rede, respectivamente. Essa decisão deve ser norteada 

por uma função matemática que seja coerente com os dados disponíveis e os parâmetros 

necessários para a construção dos resultados. Neste trabalho, as informações contidas nas 

curvas S-N de cada material, através da power law, foram suficientes para obtenção de três 

parâmetros que são importantes para a construção dos Diagramas de Goodman. Esses 

parâmetros foram organizados na rede de modo a satisfazer a função apresentada na Equação 

4.2. Sendo assim, os dados de entrada foram a tensão média (σmed) e o número de ciclos (N), 

enquanto que o único dado de saída foi a amplitude de tensão (σa). 

Para o treinamento, utilizou-se apenas uma camada oculta nesta RNA, onde a quantidade 

de neurônios variou entre dois e trinta. O intuito da variação do número de neurônios ocultos 

foi verificar o quão disperso o resultado seria em relação a esta variação. Isso permite 

verificar se o algoritmo de treinamento é ou não robusto. A RNA foi, então, submetida a uma 

estrutura de repetição, onde foi treinada com vinte e nove configurações diferentes para 

atender a esse propósito. Foram utilizadas, também, 5000 épocas de treinamento. 

Utilizou-se uma taxa de aprendizagem constante, de valor igual a 0,1 e uma constante de 

momento igual a 0,7. Além disso, com o intuito de verificar a capacidade de generalização e a 

robustez durante o treinamento da RNA mista, utilizou-se o processo de validação cruzada, 

que consiste na comparação do erro médio quadrático (EMQ), durante o treinamento, com um 

conjunto de validação – que, neste trabalho, foram todas as curvas S-N do material estudado – 

utilizando como critério de escolha dos pesos sinápticos o menor valor encontrado de EMQ 

para o conjunto de validação. Na Figura 4.2 se demonstra o fluxograma do treinamento da 

rede mista-perceptron, na qual se percebe que a RNA é responsável pela obtenção de um 

valor de ajuste entre a saída da equação analítica para o material DD16 (σaDD16) e a saída de 

amplitude de tensão desejada (σa). Conforme já foi dito, o uso da Equação de Adam para o 

material DD16 auxilia a resposta final desejada, pois desse modo a RNA terá somente que ser 

treinada para o ajuste deste comportamento com o do material estudado. Isso deve possibilitar 

o desenvolvimento de menores valores de EMQ e a aumentar as chances de treinamento com 

um conjunto de dados menor do que o usado em trabalhos anteriores (Freire Jr et al., 2009; 

Sena et al., 2011). A Equação que define o EMQ é apresentada na Equação 4.11. 
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Na equação acima, o n representa a quantidade dos dados de treinamento e o e, o erro 

calculado em cada iteração. 

e = z - d

d = 
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a

z +

_
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Figura 4.2 - Fluxograma do treinamento da RNA mista-perceptron. 

4.3.2. REDE MISTA–MODULAR 

Usando a arquitetura de rede mista-modular, utilizou-se os valores concernentes à taxa de 

aprendizagem, épocas de treinamento, bem como o algoritmo empregado no aprendizado e a 

associação da rede com uma equação analítica, idênticos aos utilizados para a RNA mista-

perceptron, apresentado no item 4.3.1. 

A grande diferença da rede mista-modular é a possibilidade de dividir o conjunto de dados 

e trabalhá-los separadamente. Como os materiais compósitos apresentam comportamentos 

diferentes em situações de tração e compressão, seria extremamente vantajoso trabalhar com 

esses dados em separado, onde cada “especialista” da rede modular iria aprender um dos dois 

comportamentos. Seria como duas redes perceptron trabalhando conjuntamente, cada uma 

aprendendo um comportamento específico do material. A Figura 4.3 mostra um fluxograma 

do treinamento dessa RNA. Em tese, esse tipo de arquitetura parece ser mais eficiente que a 
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apresentada no item 4.3.1 e, para o caso na qual não se utilizou uma equação analítica, isto foi 

verificado e confirmado em trabalhos anteriores (Freire Jr et al., 2009; Sena et al., 2011). 

d = 
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Figura 4.3 - Fluxograma do treinamento da rede mista-modular. 

O critério de decisão utilizado na divisão dos subconjuntos tração (TRA) e compressão 

(COM) se apoiou no valor da tensão média normalizada (σmed_nor), na qual se obteve o 

subconjunto TRA a partir dos dados do conjunto de treinamento que possuíssem o valor de 

σmed_nor superior a -0,4 e os dados com valor inferior a 0,4 comporiam o subconjunto COM. 

Outra diferença entre essa arquitetura e a apresentada no item 4.3.1 está no número de 

neurônios utilizados na camada oculta. Enquanto que na rede mista-perceptron eles variaram 

entre dois e trinta, na rede modular esse intervalo diminuiu um pouco: entre cinco e trinta. 

Entretanto, isso não significa que o número de configurações que a rede poderia assumir 

também diminuiu. Na verdade, ocorreu um aumento no número de arquiteturas. Isso ocorreu 

devido ao grande número de combinações possíveis de serem realizadas utilizando dois 

módulos, totalizando seiscentos e setenta e seis possibilidades. 

Após o treinamento da rede mista-modular, na fase de teste da rede, foi preciso elaborar 

um sistema que ponderasse as informações que foram processadas pelos módulos, de forma 

que houvesse uma prioridade de um especialista em relação ao outro de acordo com os dados 

analisados pela rede. Para isso, a RNA contém uma chamada “rede de passagem” que faz a 
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compensação da resposta da rede. As Equações 4.12 e 4.13, bem como a Figura 4.4, mostram 

em que consiste e como funciona a rede passagem. 
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Figura 4.4 - Fluxograma do uso da rede modular. 

 

 
   

 

              
 (4.12) 
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Nas equações acima, g1 e g2, representam as saídas da rede de passagem, a2 representa o 

parâmetro de inclinação da função sigmoide e σmed_nor representa o valor da tensão média 

normalizada conforme é mostrado na Equação 4.3. 

A Figura 4.5 mostra como funciona o sistema de ponderação da rede de passagem, 

atuando na resposta de cada especialista da rede modular. Os pontos extremos do gráfico, 

quando a tensão média normalizada é igual a -1 e 1, implicam uma configuração de 

compressão pura e tração pura, respectivamente. Sendo assim, apenas um dos dois módulos 

contribui para a resposta final da RNA – g1, no primeiro caso; e g2, no segundo. Qualquer 

outro ponto intermediário no gráfico exige a participação dos dois especialistas na construção 

da resposta final. 
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Figura 4.5 - Dinâmica da ponderação da rede de passagem em cada módulo. 

 



  

CAPÍTULO 5 

Resultados e Discussões 
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5. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Neste capítulo serão apresentados os resultados gerados pelas redes neurais apresentadas 

no Capítulo 4. Assim, este capítulo possui três objetivos: (1) mostrar e analisar a robustez, 

bem como capacidade de generalização; (2) apresentar os resultados obtidos através dos 

diagramas de vida constante (Diagramas de Goodman) para os modelos de RNA que foram 

desenvolvidos; e (3) comparar os resultados obtidos nessa dissertação com os resultados 

obtidos na literatura. 

A capacidade de generalização diz respeito a uma característica da rede de desenvolver 

boas respostas em regiões que correspondem a informações que não passaram pelo processo 

de treinamento. Uma rede com alta capacidade de generalização é aquela que desenvolve 

bons resultados mesmo com poucos dados de treinamento. Já a robustez tem a ver com a 

repetitividade da resposta da rede, mesmo em situações de arquiteturas diferentes. Essa 

característica é associada ao algoritmo de treinamento. Finalmente, o Diagrama de Goodman, 

que já foi comentado no Capítulo 3, é um gráfico com várias curvas que localizam as regiões 

de tensões limites onde o material pode trabalhar de forma segura quando submetido a 

carregamentos de fadiga. 

Em outro trabalho (Rebouças et al., 2012), foram feitas comparações entre os resultados 

gerados por uma rede perceptron de modelo misto (RNA + equação analítica), semelhante ao 

deste trabalho, e os resultados desenvolvidos através de uma RNA perceptron de modelo 

convencional, a partir de um conjunto de dados de treinamento com três curvas S-N (3R). 

Nesta dissertação, além de comparar os resultados com a literatura especializada (item 5.3), as 

comparações se estenderão às respostas produzidas pelo mesmo modelo misto, variando 

apenas o tipo de arquitetura (perceptron e modular) e o conjunto de dados usados no 

treinamento (3R e 2R), e, a partir daí, avaliar o grau de eficiência dos modelos. 

5.1. REDE MISTA–PERCEPTRON 

Apresentam-se aqui os resultados obtidos no treinamento da rede mista-perceptron com 

uma camada oculta, apresentada no Capitulo 4, analisando tanto os resultados obtidos por essa 

rede como a sua robustez e capacidade de generalização. 

5.1.1. ANÁLISE DA CAPACIDADE DE GENERALIZAÇÃO E ROBUSTEZ 

Uma das formas de se analisar a capacidade de generalização da RNA é através da 

validação cruzada, como já foi mencionado anteriormente. Para isso, em cada época de 

treinamento foi calculado o valor do EMQ para os dados de treinamento e os dados de 
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validação – que nesse caso, foram usados todos os dados do material. Esta técnica analisa o 

EMQ do conjunto de treinamento (EMQTREINO) e do conjunto total de dados (EMQTODOS) 

para cada época de treinamento, fazendo com que, ao final do treinamento, se escolha os 

pesos sinápticos da rede no menor valor de EMQTODOS.  

A análise da capacidade de generalização se dá a partir verificação do comportamento do 

EMQ, tanto dos dados de treinamento quanto dos dados de validação, ao longo do processo 

de treinamento. Isso pode ser feito a partir da construção de gráficos que apresentem as duas 

curvas do EMQ (EMQTREINO e EMQTODOS) em função das épocas de treinamento. Vale 

salientar que o grau de proximidade entre as duas curvas durante todas as épocas de 

treinamento é uma característica interessante a ser obtida, já que significa dizer que o erro 

obtido para o conjunto de treinamento é representativo em relação ao comportamento real do 

ambiente que se está modelando. 

As Figuras 5.1 e 5.2 apresentam os gráficos para análise da capacidade de generalização 

da rede para o material QQ1, utilizando um conjunto de dados com três e duas curvas S-N, 

respectivamente. 
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Figura 5.1 - Curvas de EMQ para o material QQ1, obtidas durante o treinamento de uma RNA mista-perceptron com 

29 neurônios ocultos e com três curvas S-N (3R). 
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Figura 5.2 - Curvas de EMQ para o material QQ1, obtidas durante o treinamento de uma RNA mista-perceptron com 

21 neurônios ocultos e com duas curvas S-N (2R). 

Freire Jr (2005) observou que, dentre praticamente todos os materiais que foram 

analisados em seu trabalho, o comportamento dessas curvas se mostraram semelhantes. Todos 

eles apresentaram uma grande coincidência entre as curvas no início, mas separaram-se em 

um determinado número de épocas de treinamento. Nos casos que Freire Jr (2005) apresentou, 

o menor valor do EMQTODOS era justamente no ponto onde havia a separação entre as curvas.  

Neste trabalho, apesar de ser possível perceber a região onde há a separação entre as 

curvas, o ponto de distanciamento não necessariamente define o menor valor do EMQTODOS. 

Por exemplo, observando o gráfico do QQ1-3R (Figuras 5.1), é fácil perceber que o ponto de 

separação entre as curvas acontece em torno das 500 épocas de treinamento. Porém a região 

que desenvolveu o menor erro quadrático foi após 4997 épocas de treinamento (ver Tabela 

5.1). Isso acontece porque a curva do conjunto total de dados tem uma leve declinação até o 

fim do treinamento, proporcionando a diminuição do erro durante quase todo o processo de 

treinamento. Alguns materiais, como o Mat(0)2 e o QQ1T, são exceções a esse 

comportamento. 

As Tabelas 5.1 e 5.2 apresentam os menores valores dos EMQ para todos os materiais que 

foram treinados nesse trabalho, além de seus respectivos valores de épocas de treinamento e 

neurônios ocultos. 
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Tabela 5.1 - Resultados para todos os materiais treinados com o conjunto de dados 3R e por uma rede mista-

perceptron. 

 

 

Tabela 5.2 - Resultados para todos os materiais treinados com o conjunto de dados 2R e por uma rede mista-

perceptron. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analisando os valores apresentados pelas Tabelas 5.1 e 5.2, é digno de nota o fato de que, 

mesmo tendo sido treinado com apenas duas curvas S-N (2R), o modelo misto praticamente 

conserva os valores de EMQTODOS em um mesmo patamar quando comparado com os 

resultados desenvolvidos utilizando três curvas S-N. Isso mostra que o modelo misto possui 

alto grau de generalização, pois consegue gerar respostas acuradas mesmo em condições de 

baixa quantidade de dados para treinamento. 

Além de verificar que este modelo de rede mista possui uma boa capacidade de 

generalização – devido aos baixos valores de EMQ obtidos na validação cruzada (Tabelas 5.1 

e 5.2) – é possível analisar também a robustez da rede. Para este fim, os gráficos de dispersão 

(EMQTREINO versus EMQTODOS) mensuram bem essa característica da RNA. Cada ponto 

presente nos gráficos corresponde a uma arquitetura diferente, ou seja, uma mesma rede 

mista-perceptron com quantidade de neurônios ocultos diferentes. Quanto mais repetitivos 

forem os resultados, mais robusto é o modelo. A Figura 5.3 mostra a dispersão para o C12-

3R, enquanto que a Figura 5.4, o C12-2R. 

 EMQTREINO EMQTODOS 

Épocas de 

Treinamento 

Neurônios 

Ocultos 

C10 1,75E-04 5,5632E-4 4406 29 

C12 2,50E-04 4,44E-04 4996 2 

QQ1 3,38E-04 5,03E-04 4997 18 

QQ1T 5,87E-04 7,20E-04 2114 10 

Mat(0)2 3,09E-04 5,94E-04 606 13 

 EMQTREINO EMQTODOS 

Épocas de 

Treinamento 

Neurônios 

Ocultos 

C10 1,7161E-04 5,2578E-04 1237 21 

C12 2,4469E-04 5,4409E-04 4932 26 

QQ1 3,3897E-04 6,0904E-04 3430 25 

QQ1T 2,9034E-04 5,5221E-04 1752 3 

Mat(0)2 2,4116E-04 6,003E-04 616 7 
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Figura 5.3 - Dispersão do EMQ entre todos os dados e os dados de treinamento para o material C12, usando um 

conjunto de treinamento com três curvas S-N (3R) e uma rede mista-perceptron. 
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Figura 5.4 - Dispersão do EMQ entre todos os dados e os dados de treinamento para o material C12, usando um 

conjunto de treinamento com duas curvas S-N (2R) e uma rede mista-perceptron. 

 

Na Figura 5.3, os vinte e nove pontos presentes no gráfico estão praticamente unidos em 

uma só região. Isso mostra o alto grau de reprodutibilidade desse modelo, nessas condições de 

treinamento. Observa-se ainda que, para o mesmo material, embora se reduza a quantidade de 

dados de treinamento, há pouca variação na dispersão dos valores do EMQ (valor máximo 

aproximado de 1,4%), mostrando que a rede também é bastante robusta com poucos dados 
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(Figura 5.4). Esses resultados (especialmente com 2R) comprovam o grande diferencial desse 

modelo. Assim como no C12, os demais materiais também desenvolveram pouca dispersão 

nas condições em que foram treinados. 

5.1.2. ANÁLISE DOS DIAGRAMAS DE VIDA CONSTANTE 

Com o intuito de verificar se a RNA mista-perceptron é capaz de representar 

satisfatoriamente o comportamento à fadiga dos compósitos aqui estudados, demonstra-se nas 

curvas de vida constante (Diagramas de Goodman) – apresentados nas Figuras 5.5 a 5.10 – 

alguns dos resultados obtidos para cada conjunto de treinamento e material utilizado. 

Para a análise dos diagramas de vida constante, é importante fazer algumas considerações 

que são imprescindíveis para a interpretação destes. As diversas curvas presentes nesses 

gráficos representam a resposta desenvolvida pela RNA e os pontos distribuídos entre as 

curvas são os parâmetros de comparação, que correspondem aos valores reais de tensão 

obtidos nos ensaios de fadiga. Cada curva representa uma região segura, com determinados 

valores de número de ciclos e tensões, sob a qual o material não sofrerá falha por fadiga. 

As Figuras 5.5 e 5.6 apresentam os Diagramas de Goodman para o material C10-3R e 

C10-2R, respectivamente. 
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Figura 5.5 - Diagrama de Goodman do C10, utilizando um conjunto de treinamento com três curvas S-N (3R) e uma 

rede mista-perceptron. 
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Figura 5.6 - Diagrama de Goodman do C10, utilizando um conjunto de treinamento com duas curvas S-N (2R) e uma 

rede mista-perceptron. 

É notória a semelhança entre as Figuras 5.5 e 5.6, salvo pequenas diferenças, como nas 

regiões das duas extremidades das curvas, por exemplo. Essas coincidências entre os gráficos 

sugere que a rede consegue bons resultados – para o caso do material C10 – até mesmo em 

regiões onde não houve dados durante o treinamento, como na área de R = -1,57 (Figura 5.6). 

As Figuras 5.7 e 5.8 mostram os Diagramas de Goodman para o material QQ1T, 

utilizando 3R e 2R como conjunto de dados, respectivamente. 
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Figura 5.7 - Diagrama de Goodman do QQ1T, utilizando um conjunto de treinamento com três curvas S-N (3R) e 

uma rede mista-perceptron. 
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Figura 5.8 - Diagrama de Goodman do QQ1T, utilizando um conjunto de treinamento com duas curvas S-N (2R) e 

uma rede mista-perceptron. 

Esse é um exemplo que o modelo de RNA proposto neste trabalho não funcionou bem 

para o QQ1T treinado somente com 2R. Apesar da semelhança entre os gráficos, percebe-se 

que houve um aumento na amplitude de tensão com o aumento do número de ciclos no fim da 

região de compressão. Esse resultado não condiz com o comportamento físico esperado em 

um compósito. Outro ponto que deve ser notado é que para baixo número de ciclos (N=10²) a 

RNA não conseguiu representar bem os resultados do material QQ1T. 

Os próximos gráficos (Figuras 5.9 e 5.10) são do material Mat(0)2, treinado a partir de um 

conjunto de dados 3R e 2R, respectivamente. 
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Figura 5.9 - Diagrama de Goodman do Mat (0)2, utilizando um conjunto de treinamento com três curvas S-N (3R) e 

uma rede mista-perceptron.  
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Figura 5.10 - Diagrama de Goodman do Mat (0)2, utilizando um conjunto de treinamento com duas curvas S-N (2R) e 

uma rede mista-perceptron. 

Mais uma vez, semelhantemente ao que ocorreu ao material QQ1T, houve um aumento na 

amplitude de tensão com o aumento no número de ciclos; porém nesta ocasião não foi apenas 

a resposta treinada com 2R, mas com 3R também. Apesar da boa coincidência entre a resposta 

da rede e os dados experimentais nos dois casos, percebe-se uma distorção no fim da região 

de tração do material que foge do comportamento padrão para os compósitos. 

Apesar dos problemas encontrados em alguns casos na construção dos diagramas de vida 

constante, o modelo misto-perceptron é bastante eficiente na obtenção de boas respostas para 

o comportamento à fadiga de compósitos, principalmente quando se dispõe de conjunto de 

dados de treinamento um pouco maior. Entretanto, mostra-se nos resultados que a estratégia 

de utilizar o comportamento à fadiga prévio de um compósito conhecido e submeter o 

treinamento da rede somente à diferença entre este resultado e o valor desejado para um novo 

material mostra-se promissora, já que permite o treinamento da RNA com somente duas 

curvas S-N (2R). 

5.2. REDE MISTA–MODULAR 

Apresentam-se aqui os resultados obtidos no treinamento da rede modular com uma 

camada oculta e dois módulos, apresentada no Capitulo 4, analisando tanto os resultados 

obtidos por essa rede como a sua capacidade de generalização e robustez, como feito 

anteriormente com a rede perceptron. 
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5.2.1. ANÁLISE DA CAPACIDADE DE GENERALIZAÇÃO E ROBUSTEZ 

A estratégia usada na rede mista-perceptron foi a mesma usada na rede mista-modular.  

Analisando primeiro a robustez (Figura 5.11 e 5.12), percebe-se que o comportamento 

desenvolvido nessa arquitetura é bastante semelhante ao resultado obtido com a rede 

perceptron. 
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Figura 5.11 - Curvas de EMQ para o material QQ1, obtidas durante o treinamento de uma RNA de arquitetura 

mista-modular com 30 e 12 neurônios ocultos em cada respectivo módulo, e com três curvas S-N (3R). 

0 1000 2000 3000 4000 5000
1E-5

1E-4

1E-3

0,01

0,1

E
M

Q

Épocas de Treinamento

Conjunto total dos dados

Conjunto dos dados de treinamento (2R)

 

Figura 5.12 - Curvas de EMQ para o material QQ1, obtidas durante o treinamento de uma RNA de arquitetura 

mista-modular com 24 e 7 neurônios ocultos em cada respectivo módulo, e com duas curvas S-N (2R). 
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Assim como na rede mista-perceptron, as curvas iniciam com grande proximidade e se 

distanciam após certa quantidade de épocas de treinamento. Nesse caso, o ponto de separação 

também não define a região onde desenvolveu o menor EMQTODOS pelo mesmo motivo citado 

na arquitetura anterior. 

As Tabelas 5.3 e 5.4 mostram as melhores condições – em termos de configuração da 

RNA – que foram encontradas após o treinamento do modelo com os conjuntos de 

treinamento 3R e 2R. 

 

Tabela 5.3 - Resultados para todos os materiais treinados com o conjunto de dados 3R e por uma rede mista-modular. 

 

Tabela 5.4 - Resultados para todos os materiais treinados com o conjunto de dados 2R e por uma rede mista-modular. 

  

A grande proximidade entre os valores do EMQTREINO (Tabelas 5.3 e 5.4) para os ambos 

os casos (3R e 2R) mostra que a rede mista-modular, assim como a rede mista-perceptron, 

possui alto grau de generalização. 

Da mesma forma, assim como foi mostrado no item sobre a robustez da rede mista-

perceptron, seguem os gráficos EMQTREINO versus EMQTODOS com a finalidade de analisar a 

repetibilidade da rede mista-modular, comparando o resultado entre ambos os modelos. As 

 EMQTREINO EMQTODOS 
Épocas de 

Treinamento 

Neurônios 

Ocultos 

(1ª camada) 

Neurônios 

Ocultos 

(2ª camada) 

C10 1,9717E-04 5,6778E-04 3823 28 5 

C12 2,7239E-04 5,1415E-04 1321 25 23 

QQ1 2,4020E-04 3,8600E-04 3753 30 12 

QQ1T 3,2319E-04 4,9341E-04 751 23 22 

Mat(0)2 1,7029E-04 4,7604E-04 1047 25 17 

 EMQTREINO EMQTODOS 
Épocas de 

Treinamento 

Neurônios 

Ocultos 

(1ª camada) 

Neurônios 

Ocultos 

(2ª camada) 

C10 2,4643E-04 5,3915E-04 1209 22 17 

C12 1,8160E-04 4,7698E-04 4683 14 27 

QQ1 4,4902E-04 5,8257E-04 10 24 7 

QQ1T 3,7201E-05 4,0289E-04 4466 9 23 

Mat(0)2 1,2296E-04 4,7484E-04 1217 5 7 
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Figuras 5.13 e 5.14 mostram os resultados para o material C12 usando três e duas curvas S-N, 

respectivamente. 

Os resultados gerados por esse modelo são bastante coesos, pois a grande quantidade de 

diferentes arquiteturas (seiscentos e setenta e seis) que são produzidas durante o seu 

treinamento facilmente ocasionaria em um aumento na dispersão entre os valores do EMQ. 

Assim, é fácil perceber como esse modelo é robusto e consegue respostas bastante repetitivas, 

independentemente do número de neurônios ocultos usado no treinamento da rede. 
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Figura 5.13 - Dispersão do EMQ entre todos os dados e os dados de treinamento para o material C12, usando um 

conjunto de treinamento com três curvas S-N (3R) e uma rede mista-modular. 
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Figura 5.14 - Dispersão do EMQ entre todos os dados e os dados de treinamento para o material C12, usando um 

conjunto de treinamento com duas curvas S-N (2R) e uma rede mista-modular. 
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Além dos bons resultados que a rede mista-modular conseguiu produzir para o material 

C12, no que se refere a pouca dispersão entre os valores do EMQ, percebe-se que houve uma 

leve diminuição no valor do erro em relação ao resultado da rede mista-perceptron (Figuras 

5.3 e 5.4). Essa análise é mais bem percebida visualizando as Tabelas 5.3 e 5.4. Isso significa 

que a rede mista-modular conseguiu gerar respostas mais próximas do valor desejado. 

5.2.2. ANÁLISE DOS DIAGRAMAS DE VIDA CONSTANTE 

Neste item, seguem os resultados do uso da rede mista-modular na construção dos 

Diagramas de Goodman para os mesmos materiais que foram usados na rede mista-

perceptron (item 5.1.2). O primeiro deles é o material C10 (Figuras 5.15 e 5.16). 

Ao comparar os resultados da rede mista-modular com os resultados da rede mista-

perceptron para o material C10 (Figuras 5.5 e 5.6), percebe-se que a diferença entre eles é 

quase inexistente. É bem provável que essa grande coincidência entre os dois modelos seja 

fruto da semelhança entre os comportamentos do C10 e o do DD16, que é usado como 

parâmetro de comparação através da equação analítica. Sendo assim, a RNA tem pouca 

participação no ajuste das curvas do C10 ao comportamento adequado, tendo em vista que a 

Equação de Adam já fornece um resultado bem aproximado. Isso explica porque, mesmo 

reduzindo o conjunto de dados e modificando a arquitetura da rede, as alterações são muito 

pequenas. 
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Figura 5.15 - Diagrama de Goodman do C10, utilizando um conjunto de treinamento com três curvas S-N (3R) e uma 

rede mista-modular. 
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Figura 5.16 - Diagrama de Goodman do C10, utilizando um conjunto de treinamento com duas curvas S-N (2R) e uma 

rede mista-modular. 

As Figuras 5.17 e 5.18 apresentam os resultados para o material QQ1T. Observando os 

resultados gerados pela rede mista-perceptron (Figuras 5.7 e 5.8), é notório o melhoramento 

adicionado pelo modelo presente, especialmente ao que se refere à região de compressão do 

material.  
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Figura 5.17 - Diagrama de Goodman do QQ1T, utilizando um conjunto de treinamento com três curvas S-N (3R) e 

uma rede mista-modular. 
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A distorção na região de compressão que a rede mista-perceptron insistia em reproduzir 

(Figura 5.8) – por menor que tenha sido – foi completamente eliminada na rede mista-

modular. Isso é uma prova de que a divisão dos dados para serem treinado em dois 

especialistas (tração e compressão) facilitou o aprendizado da rede e produziu resultados mais 

acurados. 
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Figura 5.18 - Diagrama de Goodman do QQ1T, utilizando um conjunto de treinamento com duas curvas S-N (2R) e 

uma rede mista-modular. 

O caso do Mat(0)2 é semelhante ao do QQ1T. A rede mista-perceptron produziu 

distorções que não correspondem fisicamente ao comportamento do material, desta vez na 

região de tração (Figuras 5.9 e 5.10), como já foi comentado. A rede mista-modular, 

entretanto, conseguiu eliminar esse comportamento indesejado, independentemente da 

quantidade de dados utilizado durante o treinamento (3R ou 2R). Mais uma vez, essa correção 

feita pela rede mista-modular (Figuras 5.19 e 5.20) é uma evidência de que esse modelo 

possui certas vantagens na construção dos Diagramas e Goodman em relação ao misto-

perceptron. 

Através de todos esses resultados apresentados para o caso da rede mista-modular, é digno 

de nota seu excelente desempenho na construção dos Diagramas de Goodman, como já era 

esperado. O aprimoramento dos gráficos em relação à rede mista-perceptron e a pouca 

discrepância entre os resultados gerados pela RNA treinada a partir de dois conjuntos de 

dados diferentes (3R e 2R) são evidências da alta capacidade de aprendizagem associada a 
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este modelo. Isso é possível graças à possibilidade de dividir o conjunto de dados em duas 

porções e treiná-los separadamente através de dois módulos distintos. 
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Figura 5.19 - Diagrama de Goodman do Mat(0)2, utilizando um conjunto de treinamento com três curvas S-N (3R) e 

uma rede mista-modular. 
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Figura 5.20 - Diagrama de Goodman do Mat(0)2, utilizando um conjunto de treinamento com duas curvas S-N (2R) e 

uma rede mista-modular. 
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5.3. ESTUDO COMPARATIVO ENTRE O MODELO MISTO E OS MODELOS 

CONVENCIONAIS 

Na literatura especializada (Freire Jr et al., 2009; Belísio et al., 2012; Vassilopoulos et al., 

2010) encontram-se vários resultados gerados a partir de modelos de RNA’s “convencionais” 

para os mesmos materiais que foram usados nessa dissertação. O termo “convencionais” deve 

ser entendido como tipos de modelos distintos daquele proposto neste trabalho. O objetivo 

deste item é comparar os resultados gerados pelos diversos modelos e analisar a aceitabilidade 

deste modelo à simulação da vida à fadiga de compósitos. 

Assim sendo, o gráfico das Figuras 5.21 e 5.22 mostram os resultados desenvolvidos pelo 

modelo misto em comparação com o modelo apresentado por Vassilopoulos et al. (2010). 

Esse autor propôs em seu trabalho a construção de diagramas de vida constante usando um 

modelo conhecido como piecewise non-linear (PNL).  

De acordo com a Figura 5.21, praticamente todos os valores do EMQ desenvolvidos pelo 

modelo PNL mostram-se superiores aos resultados do modelo misto, no caso onde três curvas 

S-N foram utilizadas (3R). As diferenças entre os valores, porém, permanecem na mesma 

ordem de grandeza, especialmente para os materiais QQ1, QQ1T e Mat(0)2.  

 

Figura 5.21 - Gráfico comparativo dos valores do EMQ entre o modelo PNL (3R) e os modelos Misto-Perceptron (3R) 

e Misto-Modular (3R). 

Segundo Vassilopoulos et al. (2010), o seu modelo possui resultados bastante acurados 

mesmo quando a quantidade disponível de dados é limitada. Apesar disso, a Figura 5.22 

mostra que os valores de EMQ desenvolvidos pelo modelo-misto são inferiores aqueles 

desenvolvidos pelo modelo PNL. Nesse caso, ambos utilizaram apenas duas curvas S-N (2R) 

como conjunto de dados em seus respectivos modelos. Isso significa dizer que o modelo 

misto conseguiu desenvolver respostas mais próximas do valor real para os materiais 
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selecionados. Portanto, a proposta do modelo misto é válida e apresenta uma boa solução para 

a modelagem quanto à fadiga de compósitos. 

 

Figura 5.22 - Gráfico comparativo dos valores do EMQ entre o modelo PNL (2R) e os modelos Misto-Perceptron (2R) 

e Misto-Modular (2R). 

De forma semelhante, as Figuras 5.23 e 5.24 apresentam uma comparação entre o modelo 

misto e os modelos desenvolvidos por Freire Jr et al. (2009)  e Belísio et al. (2012), 

respectivamente. Freire Jr et al. (2009) utilizou uma RNA de arquitetura perceptron, enquanto 

Besílio et al. (2012) utilizou uma RNA de arquitetura modular. Em ambos os gráficos 

(Figuras 5.23 e 5.24), os valores do EMQ desenvolvidos pelo modelo misto foram superiores 

àqueles gerados pelos modelos convencionais. Porém, apesar disso, é válido inferir que esses 

valores estão praticamente na mesma ordem de grandeza, tornando completamente viável a 

aplicabilidade deste modelo. 

 

Figura 5.23 - Gráfico comparativo dos valores do EMQ entre o modelo Perceptron (3R) e os modelos Misto-Perceptron 

(2R) e Misto-Perceptron (3R). 
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Figura 5.24 - Gráfico comparativo dos valores do EMQ entre o modelo Modular (3R) e os modelos Misto-Modular 

(2R) e Misto-Modular (3R). 

Vale salientar que os valores apresentados pelo modelo misto foram gerados utilizando-se 

apenas duas curvas S-N durante o treinamento da rede. Em contrapartida, os modelos 

convencionais (Freire Jr et al., 2009; Belísio et al., 2012) assim o fizeram com três curvas S-

N. Isso é uma evidencia de que o modelo proposto neste trabalho é bastante eficiente, mesmo 

com um volume de dados reduzido. 

O que merece ser enfatizado nesse item é a capacidade de obtenção de bons resultados que 

o modelo misto possui, utilizando um volume de dados pequeno (2R). Enquanto 

Vassilopoulos et al. (2010) reivindica para o seu modelo a aptidão para prever o 

comportamento de compósitos com poucos dados, o modelo misto surpreende quando atende 

as mesmas exigências desenvolvendo valores de EMQ ainda mais baixos. Já Freire Jr et al. 

(2009) e Belísio et al. (2012) não testaram seus modelos utilizando somente duas curvas S-N 

no processo de treinamento, entretanto é possível imaginar que os resultados para esse caso 

desenvolveriam erros consideravelmente superiores aos que foram apresentados 

anteriormente (Figuras 5.23 e 5.24). Isso torna o modelo misto uma solução na previsão da 

vida útil à fadiga de compósitos em ocasiões onde a quantidade de dados disponível é baixa. 
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6. CONCLUSÕES E SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

6.1. CONCLUSÕES 

A partir dos resultados que foram apresentados no Capítulo 5, seguem as avaliações 

concernentes a este trabalho: 

- O modelo misto – aplicado nas arquiteturas perceptron e modular – de um modo geral, 

apresentou um alto grau de eficiência na modelagem do comportamento à fadiga para os 

materiais selecionados neste trabalho. Ele mostrou alta robustez e capacidade de 

generalização e um bom desempenho na construção dos Diagramas de Goodman. 

- A RNA de arquitetura mista-modular mostrou-se mais eficiente que a rede mista-perceptron, 

especialmente na construção dos diagramas de vida constante. Isso graças à capacidade da 

rede modular de trabalhar separadamente com o conjunto de dados, durante o seu 

treinamento. 

- Utilizando um conjunto de dados com apenas duas curvas S-N (2R), o modelo misto 

apresentou-se muito eficiente na previsão da vida à fadiga de materiais compósitos, 

superando, inclusive, alguns modelos convencionais. 

- Em se comparando com os resultados apresentados pela literatura especializada, a RNA 

desenvolvida neste trabalho possui um desempenho bastante satisfatório na previsão de falha 

por fadiga em materiais compósitos, tanto na arquitetura modular quanto na perceptron.  

6.2. SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

Diante do que foi desenvolvido nessa dissertação, viu-se a necessidade de prosseguir 

nessa linha de estudo através da sugestão de alguns possíveis trabalhos: 

1) Experimentar esse modelo proposto para materiais à base de fibra de carbono, 

usando a mesma ideia acerca do conjunto de dados (3R e 2R); 

2) Considerar o uso de outro material, além do DD16, como parâmetro de 

comparação usado na equação analítica e testar a sua eficiência, especialmente 

para os materiais à base de fibra de carbono; 

3) Utilizar uma análise estatística e probabilística para a previsão da vida à fadiga de 

materiais compósitos, juntamente com o modelo misto desenvolvido neste 

trabalho. 
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