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RESUMO 

 

 

Este trabalho tem como principal objetivo a criação de uma arquitetura de rede neural 

artificial (RNA) capaz de modelar o módulo de elasticidade transversal (E2) de compósitos 

unidirecionais. Para tanto, se fez necessário o uso de um conjunto de dados que foi dividido 

em duas partes, uma parte sendo utilizada para o treinamento e a outra para teste das RNA. 

Para este trabalho se desenvolveu três tipos de arquiteturas de rede diferentes uma delas 

possuindo somente duas entradas, a outra três entradas e a última foi uma arquitetura mista 

que combina uma RNA com um modelo desenvolvido por Halpin-Tsai. Após o treinamento 

dos algoritmos, os resultados demonstram que o uso de RNAs se mostra bastante promissor, 

já que quando esses resultados foram comparados com o modelo matemático de Halpin-Tsai, 

apresentaram maiores valores de coeficiente de correlação e menores valores de erro médio 

quadrático. 

 

Palavras-chave: RNA, módulo de elasticidade transversal, modelo de Halpin-Tsai, 

compósitos unidirecionais. 

  



 

ABSTRACT 

 

 

The aim of this study is to create an artificial neural network (ANN) capable of modeling the 

transverse elasticity modulus (E2) of unidirectional composites. To that end, we used a dataset 

divided into two parts, one for training and the other for ANN testing. Three types of 

architectures from different networks were developed, one with only two inputs, one with 

three inputs and the third with mixed architecture combining an ANN with a model developed 

by Halpin-Tsai. After algorithm training, the results demonstrate that the use of ANNs is quite 

promising, given that when they were compared with those of the Halpín-Tsai mathematical 

model, higher correlation coefficient values and lower root mean square values were 

observed. 

 

Keywords: Composite Materials, Fatigue, Goodman Diagram, Damage Mechanism, 

Artificial Neural Networks. 
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1. INTRODUÇÃO E OBJETIVOS 

 

 

1.1. INTRODUÇÃO 

 

Compósito estrutural unidirecional por definição é constituído por uma matriz e por 

um tipo de fibra, na qual a fibra é disposta em uma única direção. A análise das propriedades 

mecânicas desses materiais é essencial na análise de tensões e para o projeto de componentes 

estruturais utilizados em diversos ramos da engenharia.  

Uma das formas de obtenção das propriedades mecânicas desses compósitos é através 

de modelos micromecânicos. Nesta técnica se tenta obter as propriedades do compósito a 

partir das propriedades individuais dos seus constituintes, bem como das frações volumétricas 

de cada um desses elementos. (Levy Neto e Pardini, 2006). 

As redes neurais artificiais se utilizam de um modelo matemático que tenta imitar o 

comportamento do cérebro humano, em que se apresenta a rede a um conjunto de dados pré-

estabelecidos (ambiente) e se busca que ela “aprenda” a se comportar de forma parecida 

adquirindo conhecimento através da experiência. Nela, nós simples (neurônios, processadores 

ou unidades) são interligados para formar uma rede de nós, de onde provém o termo rede 

neural. Em aplicações reais, as redes neurais se saem bem em aproximação de funções, 

previsão de séries temporais, classificações e reconhecimento de padrões. Conforme se 

verifica as RNAs possuem uma vasta área de aplicação. 

Há na literatura vários modelos matemáticos, empíricos e semi-empíricos, para a 

aquisição das propriedades elásticas de materiais compósitos a partir dos componentes 

individuais, alguns possuem simplicidade na sua aplicação (regra das misturas; Halpin-Tsai, 

1969), outros são de maior complexidade (Hill, 1965; Aboudi, 1989) exigindo um 

conhecimento maior do problema. A idéia apresentada aqui é inicialmente utilizar uma 

arquitetura neural que possa apresentar resultados satisfatórios a partir de uma análise simples 

equivalente ao método da regra das misturas ou o de Halpin-Tsai e logo após aliar uma RNA 

com um desses métodos apresentando resultados melhores do que estes em separado. 

Porém para tanto é necessário à criação de um conjunto de dados para treinar e testar a 

RNA bem como uma análise comparativa entre os métodos estudados. 
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1.2. OBJETIVOS 

 

Este trabalho tem por objetivo a criação de uma Rede Neural que seja treinada e 

testada para a análise das propriedades de um compósito estrutural unidirecional, sendo assim, 

capaz de fornecer os valores teóricos do módulo de elasticidade transversal do compósito. E 

ainda, com esses valores obtidos fazer uma comparação com o modelo de Halpin-Tsai, 

através do coeficiente de correlação e do erro médio quadrático. Isso ajudaria a indústria a 

fazer uma previsão sobre o comportamento do material, antes de aplicá-lo na constituição de 

algum produto. De modo geral são objetivos específicos do trabalho: 

 A introdução de redes neurais na área da micromecânica, com a utilização de 

três arquiteturas distintas para modelar o módulo de elasticidade transversal em 

compósitos estruturais unidirecionais;  

 O estudo dos modelos analíticos aplicados ao Módulo de Elasticidade 

Transversal (E2), com abordagem principal no modelo de Halpin-Tsai; 

 Estudo comparativo dos resultados obtidos pelo modelo de Halpin-Tsai e pelas 

RNAs, de forma a validar a utilização desses algoritmos nesse ramo da 

engenharia. A análise comparativa será feita de forma qualitativa, através de 

gráficos, e quantitativa, através do erro médio quadrático (EMQ) e coeficiente 

de correlação (r); 
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2. MATERIAIS COMPÓSITOS 

 

 

Neste capítulo será feita uma abordagem sobre a definição, a classificação e os 

processos de fabricação dos materiais compósitos, com o objetivo de mostrar os conceitos 

básicos atrelados a este grupo. Além disso, se mostrará a grande variedade e o quanto estes 

materiais estão presentes no cotidiano dos homens, mesmo em épocas nas quais não haviam 

compósitos produzidos artificialmente. 

 

 

2.1. INTRODUÇÃO 

 

 Historicamente, os materiais compósitos podem ser considerados tão ou mais antigos 

do que o homem, haja posto que a madeira, o bambu e até o próprio corpo humano são 

materiais compósitos (Herakovich, 1997). Porém estes são os denominados compósitos 

naturais, ou seja, feitos pela natureza. Os compósitos artificiais ou sintéticos (feito pelo 

homem) só foram criados na primeira metade do século XX, e só começaram a ser utilizados 

em 1940, quando a NACA, atualmente NASA, utilizou plástico (poliéster) reforçado com 

fibra de vidro na fabricação de cúpulas de radares (Antaquera et al, 1991). A partir de 1960, 

os pesquisadores e engenheiros começaram a ver, com mais seriedade, o vasto potencial dos 

materiais compósitos e, a partir desta época, houve um considerável avanço na idealização, 

fabricação e utilização dos mesmos, sendo, por exemplo aplicados na fabricação de peças de 

aviões (Herakovich, 1997). 

 A evolução dos materiais compósitos, bem como das outras três grandes classes de 

materiais utilizados na engenharia (metais, polímeros e cerâmicos), pode ser observado na 

Figura 2.1 (Matthews e Rawlings, 1994). Através deste gráfico se percebe também que a 

evolução tecnológica ocorrida durante o século XX foi à responsável pela descoberta de 

novos tipos de compósitos em todas as áreas da engenharia de materiais, tendo esses materiais 

melhores propriedades físicas e mecânicas. 

 Nos dias de hoje, os compósitos são largamente utilizados no mundo, atingindo uma 

vasta área de aplicação que vai desde equipamentos recreativos, como raquetes de tênis, até 

aplicações da ordem militar e aeroespacial, como hélices de helicóptero e componentes 

utilizados na fabricação de ônibus espaciais. Além destes exemplos, podem-se citar outros 
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como os mostrados na figura 2.2. 

 

Figura 2.1. Diagrama esquemático que demonstra a importância das quatro classes de materiais (metais, 

polímeros, compósitos e cerâmicos) utilizadas na engenharia em função do tempo. A escala de tempo é não 

linear.  

Fonte: Matthews e Rawlings, 1994. 

 

 

Figura 2.2. Exemplos de aplicação dos materiais compósitos.  

Fonte: Reinforced Plastics, 2001 
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2.2. DEFINIÇÃO DOS MATERIAIS COMPÓSITOS 

 

 

Materiais compósitos podem ser definidos como a combinação de dois ou mais 

materiais de modo heterogêneo, ou seja, que tenham fases distintas, com o intuito de se obter 

propriedades específicas e características desejadas. É certo que esta definição depende do 

nível de análise do material, pois todos os materiais podem ser considerados heterogêneos se a 

escala analisada é muito pequena (Herakovich, 1997). Dessa forma, os materiais compósitos 

não possuem uma definição criteriosa e, conforme Hull (1987) propôs, para um material ser 

considerado compósito, no que diz respeito a aplicações estruturais, deve-se considerar os três 

fundamentos citados abaixo: 

1. União de dois ou mais materiais fisicamente distintos e separáveis mecanicamente. 

2. Podem ser fabricados de modo a se controlar a proporção de cada um dos elementos 

utilizados para a sua fabricação objetivando-se obter propriedades ótimas. 

3. As propriedades obtidas no composto são especiais e, possivelmente, únicas, se 

comparadas aos componentes em separados. 

 

 A partir destes fundamentos, percebe-se que o principal objetivo da idealização e 

fabricação de um material compósito é a obtenção de um material com excelentes 

propriedades físicas e mecânicas para um determinado projeto, ou seja, as propriedades do 

material compósito podem se adequar ao projeto a partir da variação das proporções dos 

elementos utilizados durante a fabricação (Freire Jr e Aquino, 2005). 

 

 

2.3. CLASSIFICAÇÃO DOS MATERIAIS COMPÓSITOS 

 

 

Os materiais compósitos se dividem em duas categorias: materiais compósitos naturais 

(criados pela natureza) e materiais compósitos sintéticos (criados pelo homem). Como 

exemplo de compósitos naturais segue a madeira, o bambu, os músculos e o corpo humano. 

Para os compósitos sintéticos são exemplos os plásticos reforçados, hélices de helicóptero e 

vigas de concreto armado (Hull, 1987). 

Há ainda na categoria de compósitos sintéticos uma subdivisão que classifica esse 



Materiais Compósitos 

Eduardo César Bezerra Câmara, março/2013. 20 

grupo em macrocompósitos e microcompósitos. Os sintéticos macrocompósitos podem ser 

visto a olho nu, ou seja, esse tipo de compósito tem fases macroscópicas. Já os sintéticos 

microcompósitos são aqueles em que as fases do material necessitam de microscópio ou 

lentes de aumento para serem identificadas. Pode-se citar como exemplo de macrocompósitos 

as pás de helicóptero e vigas de concreto armado; e de microcompósitos os plásticos 

reforçados (Hull, 1987). 

Apesar desta classificação bastante ampla dos materiais compósitos, na prática, o que 

realmente se considera como materiais compósitos são os materiais microcompósitos 

(Chiaverini, 1986; Antaquera et al, 1991; Herakovich, 1997). 

 

2.3.1. Classificação dos Materiais Microcompósitos 

 

 Por serem considerados na prática os principais materiais compósitos, classificaremos 

esse grupo. Os materiais microcompósitos são divididos em quatro subgrupos: materiais 

compósitos fibrosos, materiais compósitos particulados, materiais compósitos laminados e 

materiais compósitos híbridos. Onde apenas os materiais compósitos fibrosos são relevantes 

para a execução desse trabalho. 

 

2.3.2. Materiais Compósitos Fibrosos 

 

Os compósitos fibrosos se constituem de fibras aderidas a uma matriz, onde essas 

fibras podem ou não se distribuir de modo aleatório, e possuir um comprimento longo ou 

curto dependendo da dimensão da peça obtida. Além disso, essas fibras podem se apresentar 

com várias formas de disposição, conforme ilustrado nas Figuras 2.3 e 2.4. No caso das fibras 

que podem ser tecidas, as mesmas se encontram na forma de tecido uniaxial, biaxial, triaxial e 

multiaxial; já para o caso de disposição aleatória, as mesmas apresentam-se na forma de 

manta de fios curtos ou contínuos; as fibras também podem se apresentar na forma de 

construção tridimensional; construção cilíndrica tridimensional e construção interlock (Chou 

et al., 1986; Bannister, 2001). 

Em relação às fibras fabricadas atualmente, destacam-se as fibras de vidro, de carbono 

de aramida e de boro (figura 2.5). Por possuir boas propriedades físicas e mecânicas, boa 

aderência fibra/matriz e baixo custo, as fibras de vidro são as mais empregadas em 

compósitos no mundo. Ressalta-se, também, um crescimento acentuado da utilização de fibras 
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naturais (a maioria de origem vegetal), inclusive em aplicações estruturais de pequeno e 

médio desempenho (Silva et al., 2001). 

 

Tecido Unidirecional

Tecido Bidirecional Manta com fios contínuos

Manta com fios curtos

 

Figura 2.3. Formas possíveis de utilização de fibras na fabricação de materiais compósitos.  

Fonte: Freire Jr e Aquino, 2005. 

 

Figura 2.4. Formas possíveis de utilização de fibras na fabricação de materiais compósitos.  

Fonte: Chou et al., 1986. 
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Além das fibras, devemos analisar as matrizes mais comumente utilizadas para 

impregnação do mesmo. Relacionando com as fibras explicitadas acima, as matrizes mais 

empregadas são de origem polimérica, como exemplo, o epóxi, o poliéster (matrizes 

termofixas), o polipropileno, o policarbonato e a poliamida (náilon) (matrizes termoplásticas). 

Os tipos de fibras e matrizes utilizados na fabricação de materiais compósitos poliméricos 

podem ser melhor exemplificados na Figura 2.5. 

 

 

Figura 2.5. Tipos de fibras e matrizes mais utilizadas na fabricação de um material compósito.  

Fonte: Freire Jr e Aquino, 2005. 

 

 

2.4. ANÁLISE MICROMECÂNICA DE COMPÓSITOS UNIDIRECIONAIS 

 

 

Nesta seção será feita uma apresentação sobre a micromecânica aplicada a compósitos 

estruturais, em que se abordarão algumas definições, propriedades mecânicas e as fórmulas 

micromecânicas mais conhecidas e tradicionais na literatura para a estimativa das principais 

propriedades elásticas dos compósitos. O texto visa constituir um “estado da arte” sobre o 

tema. 
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2.4.1. Introdução 

 

 As propriedades elásticas dos materiais são características mecânicas essenciais para a 

análise de tensões e o projeto de componentes estruturais utilizados em diversos ramos da 

engenharia. Em particular, em se tratando de estruturas de compósitos, principalmente os 

compósitos poliméricos, os quais apresentam comportamento linear e elástico praticamente 

até atingirem a tensão de falha, o conhecimento das propriedades elásticas é fundamental. 

Através das propriedades elásticas é possível se relacionar as tensões mecânicas e as 

deformações que ocorrem em um material. Uma das principais vantagens da micromecânica, 

a qual basicamente é uma técnica de homogeneização, é permitir o cálculo das propriedades 

elásticas de um compósito a partir das propriedades elásticas de seus constituintes, desde que 

as frações volumétricas dos mesmos sejam conhecidas (Levy Neto e Pardini, 2006). 

 

2.4.2. Micromecânica de uma Lâmina 

 

Um laminado típico é constituído por várias lâminas, frequentemente idênticas, 

variando suas orientações para melhor atender aos requisitos de projeto ou de fabricação. As 

propriedades macroscópicas do laminado, como resistência e comportamento elástico, 

dependem, portanto, das propriedades das lâminas individuais que o compõem, além da 

ordem e orientação das lâminas. Após sua construção, as propriedades mecânicas de uma 

lâmina podem ser determinadas por ensaios mecânicos. Na etapa de projeto, entretanto, estes 

ensaios são obviamente inviáveis, sendo importante dispor de ferramentas de cálculo para 

estimativa dessas propriedades. A Figura 2.6 expressa esquematicamente esse problema. 

 

 

Figura 2.6. Esquema do cálculo para estimar propriedades mecânicas em lâminas.  
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 A resposta aproximada a este problema envolve o estudo das interações microscópicas 

entre os elementos constituintes da lâmina (matriz e reforços), constituindo a área de pesquisa 

denominada micromecânica de uma lâmina (Mendonça, 2005). 

 Para o estudo micromecânico das propriedades de uma lâmina além das propriedades 

individuais da fibra e matriz é importante se conhecer os percentuais volumétricos de cada 

um, determinando-se assim sua influência na lâmina. É claro que além destes fatores existem 

outros que também podem influenciar no comportamento das propriedades mecânicas da 

lâmina, tais como, nível de aderência entre a fibra e a matriz, tensões residuais, disposição 

geométrica das fibras, porém a análise completa de todos estes fatores inviabiliza o cálculo e 

dificulta sua aplicação. 

 

2.4.3. Frações de Massa e Volume 

 

 Para se definir a fração volumétrica da fibra (Vf), de matriz (Vm) e de vazios (Vv), bem 

como a fração mássica dos mesmo, pode-se utilizar as equações 2.1 e 2.2. 

 

   
  

  
     

  

  
     

  

  
                                             (2.1) 

   
  

  
     

  

  
                                                  (2.2) 

 

Onde, vc é o volume do compósito, vf é o volume de fibra, vm é o volume de matriz e vv é o 

volume de vazios. E ainda Mc, Mf, Mm representam a fração mássica do compósito, da fibra e 

da matriz, respectivamente, que são dados pela relação entre a massa do compósito (mc), 

massa da fibra (mf) e massa da matriz (mm) .  De modo que: 

 

∑   
  
       ∑   

  
                                                    (2.3) 

 

Um método experimental muito comum para o cálculo dos percentuais volumétricos é 

através dos ensaios de digestão ácida (fibras de carbono e aramida) ou pelo ensaio de 

calcinação (fibras de vidro) na qual se utiliza a norma ASTM D. 
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2.4.3.1. Volume Máximo Teórico de Fibras em um Compósito 

 

O máximo volume relativo de fibras que pode ser colocado num compósito é um 

parâmetro teórico, definido a partir de considerações puramente geométricas dependentes 

principalmente da forma da seção transversal da fibra, do tipo de fibra, se é ou não 

unidirecional, da uniformidade do arranjo e da uniformidade dos tipos e das seções das fibras. 

A Figura 2.7 ilustra três tipos diferentes de arranjos regulares de fibras dentro da resina. 

 

Figura 2.7. Representação idealizada de três tipos de disposição de fibras na matriz: fibras de seção retangulares 

e, de seções circulares em arranjos quadrado e triangular.  

Fonte: Mendonça, 2005. 

 

 Para cada situação, o volume relativo de fibras é a área de fibra hachurada dividida 

pela área total hachurada. Assim, para as fibras retangulares e para as circulares em arranjo 

quadrado e triangular, os volumes relativos são, respectivamente: 

 

   
  

    
     

   

   
     

   

 √   
                                          (2.4) 

 

Claramente, no caso da fibra retangular, o máximo volume relativo ocorre para a=s1 e 

b=s2, de forma que Vfmax= 1. 

Para a fibra circular em arranjo quadrado, o máximo volume relativo de fibras ocorre 

para s=d, resultando em: 

      
 

 
                                                                (2.5) 

 

Para o arranjo em triângulo, o máximo volume ocorre também para s=d, resultando em: 

 

      
 

 √ 
                                                             (2.6) 
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Portanto, para fibras de seção circular, o máximo valor teórico possível é 90, 7% de 

fibras em volume. Porém, os processos de fabricação não permitem chegar a este nível de 

concentração. Valores típicos dependem do processo. Por exemplo, processos manuais, sem 

uso de membrana e pressurização durante a cura, produzem compósitos na faixa de 20% de 

fibras. Trabalhos com prepregs ou em bobinamento atingem 70% em volume de fibras. 

Pode-se ainda comentar que, um compósito com volume excessivo de fibras tenderia a 

apresentar baixos valores de resistência ao cisalhamento e tração transversal. Nestes casos, as 

deficiências de molhamento gerariam grande área de contato fibra-fibra, sem a presença da 

resina que normalmente suportaria aqueles esforços. 

 

2.4.4. Propriedades Mecânicas 

 

Em qualquer aplicação estrutural os materiais são submetidos a esforços que 

deformam o material elástica ou plasticamente ou mesmo podem levar a ruptura do mesmo. A 

forma como estes esforços influenciam o material depende das suas propriedades mecânicas e 

estas normalmente são medidas através de ensaios mecânicos. 

Os ensaios mecânicos são os processos responsáveis pela identificação das 

propriedades mecânicas de uma lâmina. Nestes ensaios é necessário que o estado de tensões 

aplicado seja simples, preferencialmente uniaxial, de forma que a relação tensão-deformação 

também seja simples, envolvendo apenas um parâmetro, como acontece em uma relação 

linear.  

A Figura 2.8 mostra os elementos principais de uma lâmina. Através desta, percebe-se 

que as três direções principais de propriedades da lâmina, que são as direções tomadas como 

referência nas definições das propriedades mecânicas, tensões e deformações. A direção 

principal 1 é a direção longitudinal, indicada pelo eixo 1. A direção principal 2, transversal à 

fibra, é indicada pelo eixo 2 e a direção 3 chamada de direção normal. 
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Figura 2.8. Direções principais de propriedades mecânicas em uma lâmina.  

Fonte: Mendonça, 2005.  

   

Considerando a aplicação de uma carga longitudinal (Figura 2.9(a)) e transversal 

(Figura 2.9(b)). 

 

Figura 2.9. Tensões e deformações nas direções 1 e 2.  

Fonte: Mendonça, 2005. 

 

Podemos observar que a tensão aplicada (1) gera duas componentes de deformação: 

11 na direção 1 (Direção do carregamento) e 
12 na direção 2, perpendicular à direção de 

carregamento. 
12 é o resultado do efeito de Poisson. Na grafia utilizada para as deformações, 

o índice à esquerda de  indica a direção do carregamento, e o índice à direita indica a direção 

de deformação. Dessa forma, as equações (2.7) e (2.8) definem: 

 

   
  

  
                                                              (2.7) 
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                                                                  (2.8) 

 

 Onde, E1 é o módulo de elasticidade longitudinal na direção principal 1 da lâmina, e 

12 é o coeficiente de Poisson maior da lâmina quando a carga é aplicada na direção 1. 

Quando a tensão é aplicada na direção 2 (Figura 2.9(b)), também há deformações nas 

duas direções, 
22 e 

21, que são diferentes do caso anterior. A primeira deformação é na 

direção da carga e a segunda, na direção perpendicular a ela. As equações (2.9) e (2.10) 

definem as propriedades mecânicas da lâmina nesta direção. 

   
  

  
                                                                 (2.9) 

    
  
 

  
                                                              (2.10) 

 

Onde, E2 é o módulo de elasticidade na direção 2, e 21 é o coeficiente de Poisson 

menor, quando a carga é obtida somente na direção. Em geral, para lâminas reforçadas, E1 > 

E2, e ainda, 12 > 21, daí a denominação “maior” e “menor”. É comum o uso das definições 

dessas propriedades nos ensaios de tração, em que os valores da tensão e da deformação 

aplicadas são conhecidos. Para os materiais compósitos em geral, E1 ≠ E2 e 12 ≠ 21. Porém, 

em materiais isotrópicos estes valores são idênticos. 

Na Figura 2.10, apresenta-se os elementos básicos para a análise do cisalhamento: a 

tensão cisalhante τ12 aplicada nas direções principais, e a deformação cisalhante γ12. 

 

Figura 2.10. Tensão e deformação cisalhante.  

Fonte: Mendonça, 2005. 

 

 Caso o material possua um comportamento linear pode se fazer a relação apresentada 

na equação 2.11. 
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                                                             (2.11) 

 

Onde, G12 é o módulo de elasticidade cisalhante da lâmina em relação aos eixos 

principais do material. 

Por ser a propriedade mecânica analisada no presente trabalho, será abordado apenas o 

módulo de elasticidades transversal neste estado da arte. 

 

2.4.5. Análise Micromecânica do Módulo de Elasticidade Transversal 

 

Para se fazer uma análise micromecânica em lâminas de compósitos unidirecionais 

existem várias considerações (hipóteses) realizadas, algumas delas razoáveis e outras nem 

tanto, principalmente algumas propriedades em particular. Algumas hipóteses são aplicadas a 

fibra e matriz, outra somente para a matriz, outra para a lâmina e para a geometria 

(disposição) das fibras. 

Entre as hipóteses exige-se que tanto a fibra quanto a matriz sejam homogêneas e 

possuam um comportamento linear e elástico, que a matriz seja isotrópica, que a lâmina seja 

considerada macroscopicamente homogênea, possua comportamento linear elástico, seja 

ortotrópica, não possua tensões residuais, não possua vazios e possua uma adesão entre a fibra 

e a matriz perfeita e que geometricamente as fibras sejam perfeitamente alinhadas e com 

espaçamentos iguais.  

Conforme se verá nos próximos itens a inexistência de tensões residuais e a adesão 

perfeita entre a fibra e a matriz faz com que especificamente o módulo de elasticidade 

transversal possua diferenças significativas entre os experimentos e a teoria.  

  

2.4.5.1. Regra das Misturas 

 

A regra das misturas é um dos modelos mais simples para a análise micromecânica do 

módulo de elasticidade transversal. Na sua análise se considera que o compósito é carregado 

apenas na direção transversal 2, perpendicular à fibra. Se considere ainda, que a massa de 

fibras possa ser reunida em camadas compactas ao lado da camada da resina. 
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Figura 2.11. Modelo para predição de propriedades transversais dos materiais compósitos unidirecionais  

Fonte: Mendonça, 2005. 

 

Cada camada é perpendicular à direção de carga e oferece a mesma área para suportá-

la, de forma que cada camada suportará a mesma carga e terá a mesma tensão, isto é, c = m = 

f. O elongamento total na direção 2, δ2, será a soma dos elongamentos da camada de matriz, 

δm, e da fibra δf, explicitada na equação (2.12). 

                                                                    (2.12) 

 

Se as espessuras do compósito, da fibra e da matriz são h2, hf e hm, e as deformações 

são 2, f e m, respectivamente, os elongamentos sofridos são δ2=2.h2, δf=f.hf, δm=m.hm. 

Dessa forma, a equação (2.12) se torna: 

                                                                (2.13) 

  

Dividindo-se por h2 e identificando as frações do volume como Vf = hf / h2 e Vm= hm / 

h2, então: 

                                                                (2.14) 

  

Se considerarmos que a fibra e a matriz se comportem de forma linear, podemos fazer: 

  

  
 

  

  
    

  

  
                                                      (2.15) 

  

Uma vez que as tensões são idênticas, obtemos finalmente: 

 

  
 

  

  
  

  

  
                                                        (2.16) 

 

Que é a regra da mistura para flexibilidade transversal 1/ E2. Onde, Ef  é o módulo de 

elasticidade da fibra e Em é o módulo de elasticidade da matriz. 



Materiais Compósitos 

Eduardo César Bezerra Câmara, março/2013. 31 

Uma observação mais detalhada mostra que o modelo que levou à equação (2.16) é 

bem simplificado. De fato, este equacionamento não é aceitável em projeto. A mesma é 

incluída na literatura apenas como alerta, uma vez que o procedimento é bastante óbvio e 

tentador. Na verdade, nenhuma seção da lâmina é constituída só de fibra ou só de matriz 

como mostrado na Figura 2.11. Desse modo, a hipótese de que as tensões nas fibras são iguais 

à da matriz não é correta. Geralmente, as fibras tem seções circulares e distribuem-se de 

forma aleatória dentro da matriz, bem como possuem tensões internas entre os componentes. 

 

2.4.5.2. Modelo de Halpin-Tsai 

 

O modelo de Halpin-Tsai é classificado como modelo semi-empírico, que consiste em 

estimar as propriedades mecânicas usando equações semi-empiricamente definidas com 

parâmetros ajustados aos resultados previamente obtidos por experimentos ou pela teoria da 

elasticidade. O termo “semi-empírico” é usado em lugar de simplesmente “empírico” porque 

as equações possuem também alguma consistência com a mecânica dos sólidos. 

Halpin e Tsai propuseram este modelo em 1969 (Halpin e Tsai, 1969), e o mesmo 

adquiriu larga aceitação em projetos. As equações usadas são simples e diretamente 

utilizáveis em projeto, além de fornecerem predições melhores do que a regra das misturas. 

A diferença básica deste modelo para o modelo da regra das misturas é que Halpin-

Tsai consideraram as tensões internas produzidas pela fibra como fatores de influencia nas 

propriedades da lâmina adicionando uma constante nas equações da regra das misturas. Estas 

constantes foram obtidas experimentalmente e adicionadas às equações 2.17 a 2.19 através do 

valor ζ. 

                                                             (2.17) 

 

 

  
 

      

 -   
                                                          (2.18) 

 

Nas equações 2.21 a 2.23, “P” representa a propriedade analisada no caso de E2, G12, 

v23. 

  

  
 

      

 -   
       

  
  

- 

  
  

  
                                             (2.19) 

Onde, ζ é uma medida do nível de reforço no compósito, que depende da forma da 
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seção da fibra, do arranjo entre as fibras e do carregamento. ζ é o parâmetros a ser ajustado 

com valores exatos. 

Para o cálculo de E2 Halpin-Tsai sugeriram o seguinte para ζ: 

ζ =2 para fibra de seção circular 

ζ =2a/b para fibra de seção retangular 

 

Onde a é a dimensão da seção da fibra na direção do carregamento. O valor para fibra 

de seção circular foi obtido por Halpin de forma a concordar com os resultados de Adams e 

Doner (Adams e Doner, 1967) para fibras circulares em arranjo quadrado como na Figura 

2.7(b).  

A Figura 2.12 descreve o comportamento das equações de Halpin-Tsai para o módulo 

de elasticidade transversal (E2). “Linha cheia” em relação ao resultado obtido pela regra das 

misturas “Linha tracejada”. 

 

 

Figura 2.12. Aproximação de Halpin-Tsai para E2.  

Fonte: Mendonça, 2005. 

 

 Pela figura 2.12 se percebe que os valores de Halpin-Tsai atingem uma amplitude 

maior de valores do que o modelo apresentado pela regra das misturas. 
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2.4.5.3. Outros Modelos de Elasticidade 

 

Através da literatura especializada (Hill , 1965; Halpin e Tsai, 1969; Aboudi, 1989; 

Haung, 2001; Berthelot e Sefrani, 2007) se verifica que existem diversos modelos 

matemáticos para obter as propriedades elásticas dos compósitos. Os modelos da 

micromecânica mais simples, como a regra das misturas, fazem diversas aproximações 

desprezando vários parâmetros como, por exemplo, a distribuição de tensões internas. Em 

paralelo a esses modelos, desde a década de 60, modelos baseados na teoria da elasticidade 

tem sido desenvolvidos para aproximar as propriedades do compósito de seus constituintes. 

Estes modelos também analisam apenas um volume representativo de uma região da fibra e 

matriz, porém não são feitas hipóteses simplificativas sobre a distribuição de tensões ou de 

deformações. As soluções fornecidas pela teoria da elasticidade ou os valores experimentais 

se apresentam na forma de tabelas, curvas ou equações permitindo assim o uso eficiente em 

projetos. Estes modelos são conhecidos por semi-empíricos, que consistem em estimar as 

propriedades usando equações baseadas na teoria, porém considerando alguns fatores de 

ajuste. Hill (1965) propôs o chamado “modelo autoconsistente”, que foi usado por Whitney e 

Riley (1966), sendo posteriormente aprofundado por Halpin-Tsai (1969), e adquirindo larga 

aceitação em projetos. O modelo autoconsistente toma uma fibra junto a um cilindro de matriz 

que a circunda. Este cilindro, por sua vez, é embebido num material fictício, homogêneo, com 

propriedades macroscopicamente equivalentes às do compósito sendo estudado, o que leva a 

um processo de solução iterativa. O processo de solução usado por Hill era o de solução 

fechada baseada em funções tensão de Airy axi-simétricas. Este modelo tem a vantagem de 

seus resultados serem aplicáveis a qualquer arranjo regular ou irregular de fibras. Mais 

recentemente, Aboudi (1989) apresentou o método das células de uma maneira bastante geral, 

prevendo também as propriedades transversais G23 (Módulo de cisalhamento na direção 23) e 

v23 (Coeficiente de Poisson na direção 23). Em 1985 (Mendonça, 2005), Hopkins e Chamis 

propuseram um modelo multicelular que é similar à regra das misturas. 

Em alguns casos, em virtude da complexidade geométrica da estrutura, geralmente é 

necessária uma solução numérica das equações diferenciais da elasticidade, como método de 

elementos finitos e, algumas vezes diferenças finitas. Por exemplo, Adams e Doner (1967) 

usaram diferenças finitas para obter G12 (Módulo de cisalhamento na direção 12) usando um 

arranjo retangular de fibras circulares. No mesmo ano publicaram os resultados para E2 

(Módulo de elasticidade transversal) usando elementos finitos. 
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Huang (1999) desenvolveu uma fórmula para a última resistência à tração em 

compósitos unidirecionais isotrópicos quando submetido a variadas cargas uniaxiais, onde os 

parâmetros utilizados para o cálculo das equações são apenas as propriedades mecânicas dos 

elementos constituintes, fibra e matriz, tal como da fração volumétrica de fibras.  

Do mesmo modo, Chou e Shan (1995) criaram um sistema de equações para modelar 

o módulo de elasticidade transversal, coeficiente de Poisson e módulo de cisalhamento para 

compósitos unidirecionais sem aderência interfacial fibra/matriz. Essas equações foram 

desenvolvidas a partir da análise de uma unidade celular, além de se utilizar uma matriz 

rigidez, que é formada pelas propriedades dos elementos constituintes dos compósitos em 

estudos.     

Por ter servido como o modelo comparativo para as RNAs, além de ser o único 

desenvolvido no presente trabalho, aqui será aprofundado somente o modelo de Halpin-Tsai. 
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3. REDES NEURAIS ARTIFICIAIS 

 

 

Neste capítulo será feita uma revisão bibliográfica sobre Redes Neurais Artificiais 

(RNA), com a exposição de alguns tipos de arquiteturas de rede existentes na literatura, sendo 

mostradas ainda, as principais aplicações e características, além de ser apresentado o 

equacionamento e heurísticas do principal algoritmo de treinamento usado, o algoritmo de 

Retropropagação. 

 

 

3.1. DEFINIÇÃO 

 

Pode-se definir como uma Rede Neural um processador massivamente paralelamente 

distribuído constituído de unidades de processamento simples, que têm a propensão natural 

para armazenar conhecimento experimental e torná-lo disponível para o uso. Desse modo, 

uma RNA se assemelha ao cérebro em dois aspectos; o conhecimento é adquirido pela rede a 

partir de um processo de aprendizagem, as forças de conexão entre neurônios (pesos 

sinapticos) são utilizados para armazenar o conhecimento adquirido (Haykin, 2001). 

A seguir relacionaremos algumas propriedades relacionadas às redes neurais que estão 

presentes dentro dessa definição de redes neurais: 

 Não-linearidade. Um neurônio artificial pode ser linear ou não linear. Uma RNA 

constituída com neurônios não-lineares é por si só não-linear. A não-linearidade da 

RNA é bastante vantajosa já que ela é distribuída em toda a rede (Haykin, 1994). 

 Classificação de padrões. Uma rede neural tem a habilidade natural de classificar 

padrões, isto é uma característica importante pois consegue retirar de um conjunto de 

dados as suas características principais, fazendo com que a RNA “aprenda” sobre um 

determinado comportamento de um conjunto de dados (Haykin, 2001, Kovács, 2002). 

 Mapeamento entrada-saída. Esta é uma característica importante das redes neurais, 

principalmente no que diz respeito ao trabalho elaborado nesta tese. Uma rede neural 

pode funcionar como um aproximador de funções universal, com grande capacidade 

de generalização dos resultados (Haykin, 2001). Dessa forma, uma RNA é capaz de 

retirar as características principais do comportamento analisado, a partir de resultados 

utilizados para o aprendizado da rede. Para isso é necessário, um conjunto de 
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treinamento que modele de forma correta o comportamento do que se quer obter, um 

bom algoritmo de treinamento e uma boa arquitetura de rede. 

 Armazenamento da informação distribuído. Essa característica é bastante útil 

principalmente numa rede que seja implementada de modo físico (hardware). Nesse 

caso, a mesma possui a capacidade de funcionar bem em condições adversas, pois se 

um neurônio ou conexão for danificado existirá uma perda na resposta da rede 

somente relacionado àquele neurônio perdido, assim pode-se dizer que a RNA possui 

uma degradação suave do desempenho à medida que seus componentes sejam 

danificados (Osório e Bittencourt , 2000). 

 Analogia neurobiológica. Conforme já foi dito anteriormente, o projeto de uma RNA é 

motivado pela sua analogia com o cérebro. E enquanto os engenheiros tentam emulá-

lo, os neurobiólogos tentam compreendê-lo. É evidente que “a tentativa de emular o 

cérebro” explicitada aqui, não é no sentido literal da frase e sim no sentido de utilizar 

os conceitos relacionados a esse e aplicá-los para a solução de problemas encontrados 

cotidianamente nas engenharias. 

 

3.2. MODELO DE UM NEURÔNIO 

 

Para o estudo das redes neurais é necessário, antes de qualquer coisa, uma análise do 

elemento básico de qualquer arquitetura de RNA, ou seja, o neurônio. Na Figura 3.1 tem-se 

um diagrama de blocos que representa o modelo de um neurônio. Por esta figura podemos 

identificar três elementos básicos (Haykin, 1994): 

 

1. Sinapses. Conjunto de sinais de entrada xm, multiplicado por seus pesos sinápticos 

wnm. Os índices m e n, refere-se ao sinal m conectado ao neurônio n. Assim, o peso 

sináptico wnm é o peso sináptico do sinal de entrada xm conectado ao n-ésimo neurônio 

da RNA. 

2. Combinador linear. Serve para somar todas as entradas do neurônio bem como a 

entrada de um “bias” (bn). O bias tem a função de um sinal de entrada constante (que 

pode ser -1 ou 1) multiplicada também a um peso sináptico (wn0). Ele serve para 

permitir maior maleabilidade ao neurônio, facilitando o aprendizado. 

3. Função de ativação f(
.
). Restringe a amplitude de saída de um neurônio, limitando a 

saída a um valor finito. O intervalo fechado mais utilizado é entre 0 e 1, ou 
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alternativamente utiliza-se também entre -1 e 1. Um neurônio artificial pode ser feito 

sem a utilização de uma função de ativação caracterizando-se desse modo como um 

neurônio de saída linear. 

 

Combinador
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M
x

x
3

w

w

x1 w
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Figura 3.1. Modelo de um neurônio.  

Fonte: Freire Jr e Aquino, 2005. 

  

O modelo apresentado na Figura 3.1 pode ser escrito, matematicamente, conforme se 

mostra nas equações (3.1) e (3.2). 

   ∑    
 
                                                           (3.1) 

 

                                                                 (3.2) 

  

Nas equações acima vn, representa a combinação linear obtida pelo somatório das 

entradas da rede e o bias (bn) no n-ésimo neurônio. Na Equação (3.1) o bias (bn) está 

representado por x0 e pode ser -1 ou +1, f(
.
) representa a função de ativação do neurônio, yn 

representa a saída obtida pelo n-ésimo neurônio da rede e M é o número de sinais de entrada 

do neurônio. 

Há diversos tipos de funções de ativação que podem ser utilizadas em um neurônio, 

entre as quais se destacam a função de limiar, a função limiar por partes e a função sigmóide. 

Esses três tipos de funções de ativação são representados na Figura 3.2 pelas letras (a), (b) e 

(c) respectivamente. 
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Figura 3.2. (a) Função limiar. (b) Função limiar por partes. (c) Função sigmoide.  

Fonte: Freire Jr e Aquino, 2005. 

  

Onde, para a função sigmóide a equação está mostrada abaixo: 

     
 

                                                              (3.3) 

  

Na equação (3.3), a representa o parâmetro de inclinação da função sigmóide. Quando 

(a) 

(b) 

(c) 
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aumentamos a às inclinações se tornam maiores e para valores de a tendendo ao infinito tem-

se a função de limiar (Figura 3.2 (c)). 

Vale salientar que esse tipo de modelo de neurônio não é o único. Existe, por exemplo, 

o modelo de neurônio utilizado nas redes FBR (Função de Base Radial), que apesar de serem 

muito utilizados na literatura especializada (Ronco et al., 1995; Chakravarthy et al., (a) e (b) 

1996; El-Kadi et al. (a), 2002) não serão descritos nesse trabalho (Freire Jr e Aquino, 2005). 

Por fim, vale comentar que mesmo existindo a modelagem matemática relacionada às 

RNAs, o modo mais fácil de compreender estas é analisando-as como grafo de fluxo de sinal, 

em que, o sinal de entrada existente se propaga dentro da RNA e a partir desta propagação 

tem-se um sinal de resposta da rede ou sinal de saída. 

 

3.3. TIPOS DE ARQUITETURA DE REDE 

 

Na literatura especializada existe uma grande variedade de arquiteturas de rede que 

são aplicadas aos mais variados tipos de casos. No entanto, neste trabalho será comentado 

somente sobre as Redes Perceptron de Múltiplas Camadas, que é o tipo de arquitetura 

utilizado no trabalho. 

 

3.3.1. Rede Perceptron de Múltiplas Camadas 

 

A Rede Perceptron recebe essa denominação porque são redes que possuem como 

principais características a utilização de modelos de neurônios não lineares e uma estrutura de 

neurônios alimentada adiante. A Figura 3.3 apresenta um modelo geral de uma rede 

perceptron, na qual é perceptível a existência de um vetor de entrada e outro de saída na rede, 

e ainda, que a mesma pode ser dividida em camadas como por exemplo, camada de entrada, 

camada de saída e uma ou mais camadas ocultas. 

No ramo da engenharia, as redes perceptron de múltiplas camadas têm sido aplicadas 

com sucesso para solucionar diversos problemas existentes nessa área. Este sucesso pode ser 

explicado principalmente pelas características que esse tipo de rede possui, como por 

exemplo, a habilidade de aprender sobre um problema através do treinamento e generalizar 

para casos não apresentados à rede. 

Entretanto, a rede perceptron possui o inconveniente de funcionar como uma “caixa 

preta”, pois a não-linearidade distribuída desta e a sua alta conectividade entre os neurônios 
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tornam difícil, a análise teórica do seu funcionamento interno (Freire Jr e Aquino, 2005).  

 

 

Figura 3.3. Arquitetura Neural de uma Rede Perceptron de Múltiplas Camadas  

Fonte: Freire Jr e Aquino, 2005. 

  

De uma forma geral, a Figura 3.1 apresenta os modelos de neurônio com utilização 

mais comum em redes perceptron de múltiplas camadas, com função de ativação do tipo 

sigmóide (Equação (3.3)), ou a função tangente hiperbólica, conforme se mostra na equação 

(3.4). 

                                                                   (3.4) 

  

Na equação (3.4), b e c são constantes relacionadas à amplitude máxima obtida pela 

curva e a inclinação da função tangente hiperbólica, respectivamente. 

A principal vantagem destas funções quando aplicadas na rede perceptron de múltiplas 

camadas está na sua característica de suavidade, possibilitando desse modo obter suas 

derivadas, que desempenham um papel de grande importância no desenvolvimento do 

algoritmo de treinamento desse tipo de arquitetura de rede. 

Outra vantagem das funções tangente hiperbólica e sigmóide está relacionada à 

obtenção de suas derivadas a partir dos valores obtidos pela própria função. Isto é de grande 

importância durante o treinamento da rede, pois diminui o número de cálculos, diminuindo 
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conseqüentemente o tempo de processamento durante o treinamento. A derivada obtida pela 

função sigmóide pode ser vista na equação (3.5). 

      
     

         
                                               (3.5) 

 

3.4. TREINAMENTO DE UMA REDE NEURAL 

 

A propriedade que é de importância primordial para uma rede neural é a sua 

habilidade de “aprender” a partir de regras pré-estabelecidas e melhorar conseguintemente o 

seu desempenho através dessa aprendizagem. A palavra “aprendizagem” possui múltiplas 

definições associadas a si, ficando difícil defini-la de modo preciso. Por isso utilizar-se-á a 

definição desta palavra relacionada ao treinamento de redes neurais adaptada de Mendel e 

McClaren (Mendel et al., 1970; Haykin, 2002). 

Aprendizagem é um processo na qual os parâmetros livres de uma rede neural são 

adaptados através de um processo de estimulação pelo ambiente onde a rede está inserida. O 

tipo de aprendizagem é determinado pela maneira como a modificação dos parâmetros ocorre. 

Dessa forma, podemos afirmar que a principal idéia do treinamento de uma rede 

neural é a modificação gradual dos seus pesos sinápticos, seguindo uma regra de aprendizado 

que determina a forma como esses pesos serão alterados. Esse aprendizado ocorre através da 

utilização de um conjunto de dados de treinamento. Onde, os valores são apresentados à rede 

e após uma apresentação completa de todos os exemplos tem-se uma época de aprendizado. 

Denomina-se, um conjunto pré-estabelecido de regras bem definidas para a solução de 

um problema de aprendizagem como algoritmo de aprendizagem ou algoritmo de 

treinamento. É de fácil percepção, a existência de mais de um tipo de algoritmo de 

aprendizagem para o projeto de redes neurais. Essa grande quantidade de algoritmos podem 

ser aplicados aos mais diversos casos, cada qual com suas vantagens e desvantagens. 

Basicamente, todos os algoritmos diferem somente na forma como se ajusta os pesos 

sinápticos dos neurônios dentro da rede. Esse ajuste considera, inclusive, a forma como a 

Rede Neural se relaciona com o seu ambiente, nesse sentido podem-se classificar as formas de 

aprendizado ou treinamento da rede em três partes, conforme se mostra a seguir: 

 Treinamento supervisionado (aprendizado com um professor): o programador dispõe 

de um banco de dados de entrada e saída que o mesmo deseja que a rede reproduza. A 

partir disso, se modifica os pesos sinápticos da rede com o objetivo de diminuir o erro 
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existente entre a saída desejada e a saída obtida na rede. 

 Treinamento semi-supervisionado (aprendizado por reforço): o programador possui 

apenas indicações imprecisas sobre o comportamento final desejado. Por exemplo, o 

programador indica sobre o sucesso ou insucesso da rede, porém não dá meios para 

obtenção de uma solução acurada. 

 Treinamento não-supervisionado (aprendizado sem um professor): o programador não 

influi no treinamento da rede e a mesma modifica seus pesos sinápticos utilizando 

critérios internos pré-estabelecidos. Esse tipo de treinamento é parecido com técnicas 

de análise de dados empregadas na estatística, como, por exemplo, diferenciar 

quadrados de triângulos, sem ter exemplos para a demonstração desses dois elementos. 

 

Por não utilizar nesta monografia o treinamento semi-supervisionado e o treinamento 

não-supervisionado, não será feita abordagem dos mesmos, sendo reproduzido aqui somente o 

treinamento supervisionado ou aprendizado com um professor. 

 

3.4.1. Treinamento Supervisionado 

 

Conforme dito no próprio nome, o treinamento supervisionado é realizado com um 

conjunto de dados de entrada e saída predeterminados, que tem como objetivo a supervisão da 

rede neural. Em outras palavras, se deseja que a rede tenha a capacidade de responder de 

maneira aproximada ao conjunto de dados apresentado a ela. Além disso, deseja-se também 

que a rede consiga generalizar, capacitando a mesma a apresentar resultados semelhantes aos 

do “ambiente de estudo”, gerando resultados aproximados aos dados não apresentados 

durante o treinamento. 

Apresenta-se na Figura 3.4, um diagrama esquemático do treinamento supervisionado 

de uma RNA. Nesta figura, percebe-se que durante o treinamento a matriz de pesos sinápticos 

w é uma variável que é modificada através de um algoritmo de treinamento, ou seja, a RNA é 

alterada para modelar os dados apresentados à rede. A alteração dos valores de w é feita no 

intuito de diminuir o erro existente entre os valores desejados (d) e os valores de saída (z) da 

RNA (Silva et al., 2001). 
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Figura 3.4. Diagrama esquemático demonstrando o processo de aprendizado de uma rede neural, onde (a) é 

método de treinamento da RNA e (b) é modelo obtido pelo treinamento da RNA.  

Fonte: Silva et al., 2001. 

  

A forma como se dá o aprendizado, representado na Figura 3.4, também pode ser 

chamada de aprendizagem por correção de erro. Na qual, há uma tentativa de minimizar o 

erro médio, por parte do algoritmo de treinamento, gerado entre a saída (z) da RNA e a 

resposta desejada (d). O erro é apresentado por uma “função custo” (cost function) e a 

minimização é feita até a obtenção de um valor mínimo de erro, que pode ser um mínimo 

global ou um mínimo local. A partir do uso de um algoritmo de treinamento projetado para 

minimizar o erro, um conjunto de treinamento adequado e um número de iterações suficiente 

para realizar o treinamento pode-se obter uma rede que seja capaz de realizar tarefas como a 

classificação de padrões e a aproximação de funções (Haykin, 2002). 

Conforme foi dito anteriormente, a escolha do algoritmo de treinamento é de grande 

importância, pois a mesma é a responsável por gerar uma RNA que aproxime adequadamente 

uma função. Pensando desse modo, houve a criação de vários algoritmos na literatura 

especializada com o intuito de possuir qualidades como, evitar a descida para mínimos locais, 

rapidez no aprendizado e boa generalização. Dentre eles pode-se destacar algoritmos como o 

RPROP (Riedmiller et al., 1993), o QuikProp (Fahlman et al., 1988) e o mais popular dentre 

todos eles o algoritmo de Retropropagação (Back-Propagation) (Rumelhart et al., 1986 apud 
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Haykin, 2002). Vale salientar que, todos os algoritmos aqui citados possuem vantagens e 

desvantagens, e que a definição do algoritmo que será escolhido para o treinamento do 

conjunto de dados a ser analisado é baseada no tipo de aplicação e nas características 

desejadas pelo programador. 

 

3.4.1.1. Algoritmo de Retropropagação (Back-Propagation) 

 

Conforme dito no tópico anterior, o algoritmo de Retropropagação é o algoritmo mais 

popular usado no treinamento de RNAs do tipo perceptron de múltiplas camadas baseado na 

regra de treinamento por correção do erro. Para implementação desse tipo de algoritmo, se faz 

necessário três características na arquitetura da rede, que são: 

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

esta não linearidade tem que ser suave, ou seja, a função deve possuir derivada. Isto é 

uma característica importante a ser cumprida, já que, sem esse pré-requisito não se 

poderá utilizar o vetor gradiente, necessário na modificação dos pesos sinápticos. 

 A RNA deve conter uma ou mais camadas de neurônios ocultos. Esses neurônios 

habilitam a rede a aprender tarefas complexas por extrair progressivamente os fatores 

mais significantes dos vetores de entrada. 

 A RNA deve possuir alto grau de conectividade, esta conectividade é determinada 

pelo número de sinapses entre os neurônios. 

 

Com cumprimento dessas características, o objetivo do treinamento por 

retropropagação baseia-se, tão somente em minimizar o erro médio quadrático ou função 

custo, apresentado na equação 3.6: 

    
 

  
∑ ∑     

    
    

    
 
                                        (3.6) 

   

 

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, isto é feito através da implementação do 

algoritmo de treinamento com propagação adiante e retro-propagação. Esses dois passos 
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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). 

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

feito pelo sinal de erro (retro-propagação), 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 3.5) pode-se dividir o treinamento da rede em 5 etapas. 
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Figura 3.5. Rede Perceptron de T camadas.  

Fonte: Freire Jr e Aquino, 2005. 

 

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

l, m e n apresentados nas equações (3.7) a (3.14), 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 4.5 de modo mais claro esta notação, para uma rede perceptron de T camadas. 

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). 

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

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 3.6). 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 (3.7) e (3.8) representam, respectivamente, o combinador linear e 

o sinal funcional. 

  
       ∑    

      
         

                                      (3.7) 

  
      (     )                                               (3.8) 

 

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 f(
.
) é a função de ativação da rede que pode ser a função sigmóide (equação (3.3)) 

ou a tangente hiperbólica (equação (3.4)). 

 Se o neurônio m está na primeira camada oculta (t = 1), use a equação (3.9) em (3.8). 

)()0( qxy mm                                                        (3.9) 

  

Quando o neurônio m está camada de saída (t = T), use a equação (3.10), para a 

obtenção do sinal de saída da rede. 

)T(

mm y)q(z                                                        (3.10) 

  

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 (3.11). 

)()( qzqde mmm                                                (3.11) 

4. 

(equação(4.12)).  
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              (3.12) 

 

Na equação acima, ϕ´m(
.
) é a derivada da função de ativação do m-ésimo neurônio da 

camada t, para o caso da função sigmóide a derivada pode ser vista na equação (3.5). Com os 

valores dos gradientes locais, modifique os pesos sinápticos usando a equação (3.13). 

 

  
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( 1)( 1) ( ) ( ) ( 1) ( ) ( )t t t t t t

ml ml ml ml m lw q w q w q w q q y q             (3.13) 

  

Na equação (3.13), 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 

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. 

 

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, seqüencial ou por lote. Durante o treinamento, a 

modificação dos pesos sinápticos pode ser feita seqüencialmente (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; 

 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, 2002), esse desejo é 

motivado com o objetivo de ampliar a busca no espaço possível de pesos sinápticos, 
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evitando desse modo problemas com mínimos locais e memorização dos resultados 

“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; 

 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 descorrelacionado 

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; 

 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 dos pesos sinápticos deve ser zero e a sua 

variância deve ser igual ao inverso do número de conexões sinápticas de um neurônio; 

 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; 

 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; 
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3.5 APLICAÇÕES DE REDES NEURAIS EM OUTRAS ÁREAS 

 

Por possuir características como a não linearidade e sua grande capacidade de 

obtenção de um mapeamento de entrada-saída através da utilização somente dos dados 

experimentais, sem conhecimento prévio do problema físico, as RNAs são aplicadas, com 

sucesso, em vários setores das ciências dos materiais, térmica, biológica, entre outras, 

demonstrando-se, principalmente útil como aproximadores de funções não lineares (Zhang et 

al., 2003; Choi et al., 2003; Akdag et al., 2009; Reddick et al, 1998, Golcu, 2006; Arsene e 

Lisboa, 2007). 

A utilização de RNAs como aproximadores de função é especialmente útil quando não 

se possui um modelo físico ou empírico adequado na solução do problema. Assim, com uma 

RNA bem treinada consegue-se obter bons resultados onde não existe solução conhecida, 

podendo-se com uma arquitetura e um treinamento adequado generalizar e extrapolar para 

resultados ainda não conhecidos experimentalmente. 

Em ciências dos materiais o campo de aplicação de RNAs em ciência dos materiais é 

bastante amplo, porém seu uso não é feito somente para modelamento matemático de dados, 

as RNAs também podem ser usadas para análise de imagens a fim de quantificar e qualificar 

os resultados. Como exemplo desse tipo de aplicação é o caso da análise do tipo e percentual 

de microestruturas em metais. Além dessa aplicação, podemos citar ainda Soldagem 

(Resistência ao impacto, dureza, microestrutura, composição química, resistência à tração, 

trincas a quente), Processamento de aços (Curvas de tratamento térmico, propriedades 

mecânicas), Cerâmicas (Tamanhos de partículas, propriedades tribológicas), Materiais 

Poliméricos (Propriedades mecânicas e tribológicas, temperatura de transformação amorfo 

semi-cristalino), Diagramas TTT (Curvas de transformação microestrutural), Compósitos 

(Previsão de falha, fadiga, propriedades mecânicas, tribológicas e acústicas, otimização do 

processo de cura), entre outras. 

Podemos perceber claramente que as RNAs, já são aplicadas nas quatro grandes áreas 

das ciências dos materiais, quais sejam, os metais, os polímeros, os cerâmicos e os 

compósitos. E que servem para a análise dos mais variados tipos de propriedades relacionadas 

aos materiais. 

Na área térmica, podemos citar o estudo de Reddick, em 1998, onde, através de Redes 

Neurais, buscou-se analisar a variação do fluxo de transferência de calor em uma superfície 

com fluxo constante variando-se apenas o espaço anular dessa região. Essa estimativa do 
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fluxo de calor teve como parâmetros de entrada a frequência nominal, amplitude, fluxo de 

calor e a altura. Um outro trabalho, na área “termo-petrolífera”, com uso de redes neurais para 

treino e teste de dados, foi realizado por Golcu, em 2006. Nesta pesquisa, o fluxo de calor foi 

analisado para bombas submersas em poços profundos, tendo como entrada o número de 

lâminas nas bombas, o comprimento dessas lâminas e a taxa de fluxo. 

Biologicamente, podemos citar o trabalho de Reddick, 1998, onde criou-se uma rede 

neural híbrida para se fazer a análise cerebral de crianças sobreviventes de tumores no 

cérebro. O uso de redes neurais busca relacionar os efeitos colaterais sofridos pelo paciente 

durante o tratamento com a intensidade do mesmo. Arsene e Lisboa, 2007, utilizaram redes 

neurais para o diagnóstico, prognóstico e análise de sobrevivência para pacientes com câncer 

de mama, que se baseia na criação de um algoritmo não linear para a análise do 

comportamento da doença nesses pacientes. 

Além destes, podemos citar o uso de redes neurais para aquisição de dados sísmicos 

(Diersen et al., 2011), a aplicação de redes neurais na detecção de danos estruturais (Fang et 

al, 2005), com o uso do algoritmo back-propagation para treino e reconhecimento de dados. 

Vale salientar, que o emprego das redes neurais nessas áreas produziu resultados excelentes, 

sendo possível o uso e aplicabilidade da mesma. 
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4. MODELAMENTO E NORMALIZAÇÃO UTILIZADOS 

 

 

Na criação do modelo matemático desenvolveram-se três arquiteturas diferentes de 

rede neural, sendo as três, baseadas em redes perceptron de múltiplas camadas treinadas pelo 

algoritmo Back Propagation. Desses três algoritmos, dois são feitas apenas de arquiteturas 

neurais, uma delas com duas e a outra com três entradas e o terceiro algoritmo é um algoritmo 

de arquitetura mista na qual se utiliza a ANN somente para melhorar o resultado obtido pelas 

equações do modelo utilizado, para este trabalho utilizou-se o modelo de Halpin-Tsai no 

algoritmo misto, bem como se utilizou o modelo de Halpin-Tsai “puro” para servir de 

elemento de comparação para os modelos propostos anteriormente.  

O grande problema desses modelos é que os mais simples como, Halpin-Tsai, que 

necessitam de poucas variáveis (Ef, Em, Vf) possuem menor precisão. Já os modelos mais 

complexos, necessitam de uma grande quantidade de variáveis, como coeficiente de Poison, 

distribuição da Fibra, que são parâmetros difíceis de serem encontrados na literatura. 

Enquanto isso as RNAs se utilizam de poucas variáveis (Ef, Em, Vf), para modelar o E2, de 

uma forma eficiente. 

Durante o treinamento dos três algoritmos utilizou-se a validação cruzada como 

critério de parada, onde o conjunto de dados foi dividido em conjunto de treinamento (87 % 

conjunto de dados) e conjunto de teste (13 % conjunto de dados), com o objetivo de se ter 

uma rede com boa capacidade de generalização. Nas três arquiteturas de ANN utilizou-se uma 

única camada oculta com os neurônios variando entre 10 e 100 neurônios para verificação de 

qual arquitetura interna apresentará melhor resultado nesta faixa, todos com bias e com 

função de ativação sigmoide nos neurônios ocultos e função de ativação linear no neurônio de 

saída. O algoritmo utilizado no treinamento foi o de retropropagação, baseado na regra do 

Momento (Haykin, 2001). 

Os modelos de duas entradas, três entradas e misto foram treinados até no máximo 

15000 épocas, tendo em todas, uma taxa de aprendizado de 0.1 e uma constante do momento 

de 0.7. É importante informar que tanto os neurônios de entrada quanto os neurônios de saída, 

tiveram os seus dados normalizados, com o intuito de melhorar o aprendizado da ANN.  

Outro ponto de fundamental importância que teve o seu comportamento analisado foi 

o coeficiente de correlação (r) e o erro médio quadrático (EMQ). O estudo desses pontos, 

tanto para as RNAs quanto para o critério de Halpin-Tsai permitiu a comparação de ambos e 
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ajudou a validar as RNAs. Abaixo a expressão do erro médio quadrático, onde, E2real é o valor 

real do módulo de elasticidade transversal obtido da literatura e E2estimado é o valor calculado 

pelas RNAs e pelas equações de Halpin-Tsai. 

    
 

 
∑                   

 
                                        (4.1) 

 

Por fim, utilizou-se o MATLAB para a implementação das RNAs e das equações do 

critério de Halpin-Tsai. 

 

 

4.1. DADOS OBTIDOS DA LITERATURA 

 

 No desenvolvimento do respectivo trabalho, a base de dados foi retirada de 

referências bibliográficas e sites, sendo todos relacionados a compósitos. (Levy Neto et al, 

2006; Mendonça, 2005; Herakovic, 1997; Huang, 2000; Berthelot et at, 2006; Shari et al, 

1995; Huang, 1999; Wacker et al, 1997; www.about.com; www.matweb.com)   

Para a implementação da RNA foram utilizados 94 compósitos unidirecionais, sendo 

80 para o treino e 14 para o teste da rede, com diferentes materiais para a fibra, para a matriz e 

variadas condições de volume de fibra. As fibras utilizadas na fabricação das lâminas 

unidirecionais foram feitas de vários tipos de materiais dentre elas as fibras de carbono (AS- 

4, AS, IM6, MOD I, GRAFITE, T-300), fibras de vidro (GLASS- S, GLASS- E), boro e 

kevlar. As matrizes avaliadas foram Peek APC2, Epóxi, Poliéster, DX210, SR1500. As 

variações do percentual de fibra ocorreram na faixa de 15% a 70%, e utilizou-se somente 

lâminas unidirecionais para a verificação do módulo de elasticidade transversal. (Mendonça, 

2005; Herakovic, 1997; Huang, 2000; Berthelot et al, 2006; Shari et al, 1995; Huang, 1999; 

Wacker et al, 1997; www.matweb.com; www.about.com). 

Para maiores detalhes dos dados utilizados na pesquisa, como o processo de fabricação 

e os tipos específicos de material pode-se consultar as fontes de dados. (Levy Neto e Pardini, 

2006; Mendonça, 2005; Herakovic, 1997; Huang, 2000; Berthelot et al, 2006; Shari et al, 

1995; Huang, 1999; Wacker et al, 1997; www.about.com; www.matweb.com).  

As tabelas 1 e 2 mostram, respectivamente, os valores dos módulos de elasticidade 

transversal da fibra, da matriz e dos compósitos unidirecionais utilizados no desenvolvimento 

do trabalho. 

 

http://www.about.com/
http://www.matweb.com/
http://www.matweb.com/
http://www.about.com/
http://www.about.com/
http://www.matweb.com/
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TABELA 4.1. Valores dos módulos de elasticidade da Fibra e da Matriz dos compósitos 

unidirecionais.  

Fibra 
Módulo da Fibra 

(GPa) 
Matriz 

Módulo da Matriz 

(GPa) 

Carbono* 15 – 23 Epóxi 2.8 – 4.6 

Kevlar* 5.1 Poliéster 2 

Vidro  61 – 85 DX210  3.21 

Boro 61.77 SR1500 2.8 

  

Peek APC2 3.66 

 *Módulo de elasticidade transversal da fibra 

 

Tabela 4.2. Valores dos módulos de elasticidade transversais dos compósitos unidirecionais.  

Compósito 
Módulo 

Transversal (GPa) 
Compósito 

Módulo 

Transversal (GPa) 

Carbono/Epóxi 6.4 – 17.84 Vidro/Epóxi 3.12 – 29.7 

Carbono/Peek APC2 8.7 – 9.8 Vidro/Polipropilane 3.09 

Carbono/Poliéster 5 Vidro/Poliéster 2.96 – 4.29 

Carbono/DX210 7.2 Kevlar/Epóxi 4 – 5.5 

Vidro/DX210 5.85 Kevlar/SR1500 4.5 

Vidro/SR1500 10.9 Boro/Poliéster 14.87 

  
Boro/Epóxi 18.5 

 

Conforme se verifica nas tabelas acima utilizou-se os valores de Efmax= 85 GPa, 

Emmax= 4.6 GPa e E2max= 29.7 GPa, na qual tem-se os valores normalizados demonstrados nas 

equações 4.1, 4.2 e 4.3. 

      
  

     
                                                                 (4.2) 

      
  

     
                                                                 (4.3) 

      
  

     
                                                                 (4.4) 

 

É importante salientar que devido a fração volumétrica variar entre 0 e 1, este 

parâmetro de entrada não precisou ser normalizado. 

4.2. MODELO DE RNA DE DUAS ENTRADAS 

 

A arquitetura de RNA treinada (Figura 4.1) tem sua estrutura constituída por dois 

neurônios de entrada (razão do módulo de elasticidade da fibra pelo módulo de elasticidade da 

matriz, volume de fibra) e um neurônio de saída (razão do módulo de elasticidade transversal 
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pelo módulo de elasticidade da matriz). 

 

Figura 4.1. Arquitetura da rede neural com duas entradas. 

 

 

Este tipo de arquitetura foi utilizado com o intuito de simplificar os dados utilizados 

para a partir disso, alcançar uma simplificação no processo de aprendizagem da RNA. Na 

equação 4.5 tem-se a função que se deseja modelar com a RNA, onde E2/Em representa a 

razão do módulo de elasticidade transversal pelo módulo de elasticidade da fibra, E2/Ef é a 

razão do módulo de elasticidade da fibra pelo módulo de elasticidade da matriz e Vf  é o 

volume de fibra. 

  

  
    

  

  
                                                                   (4.5) 

 

A ideia da simplificação do modelo de RNA foi inspirada em vários modelos 

empíricos e semi empíricos encontradas na literatura (Mendonça, 2005). A grande vantagem 

desta simplificação é a diminuição do número de pesos sinápticos da rede. Caso o problema 

se mostre de simples solução será desnecessário uma RNA de grande complexidade para 

resolver o problema. Mostra-se na figura 4.2, a arquitetura do treinamento da RNA com duas 

entradas. 
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Figura 4.2. Arquitetura do treinamento para RNA duas entradas. 

 

4.3. MODELO DE RNA DE TRÊS ENTRADAS 

 

De modo mais geral, a RNA três entradas (Figura 4.3) possui sua estrutura constituída 

por três neurônios de entradas (módulo de elasticidade da fibra, módulo de elasticidade da 

matriz, volume da fibra) e um neurônio de saída (módulo de elasticidade transversal do 

compósito), de modo a satisfazer a função apresentada na equação 4.6, em que E2 representa o 

módulo de elasticidade transversal do compósito, Ef  é o módulo de elasticidade da fibra, Em é 

o módulo de elasticidade da matriz e Vf é o volume de fibra no compósito. A figura 4.4 

mostra a arquitetura de treinamento para o modelo três entradas. 

                                                                            (4.6) 
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Figura 4.3. Arquitetura da rede neural com três entradas. 

 

Figura 4.4. Arquitetura do treinamento para RNA três entradas. 

 

 

4.4. MODELO MISTO (RNA DE TRÊS ENTRADAS/HALPIN-TSAI) 

 

O modelo misto possui uma estrutura (figura 4.5) constituída por uma RNA e um 

modelo baseado nos métodos comumente usados descritos anteriormente (no caso deste 

trabalho foi usado o modelo de Halpin-Tsai), a aplicação da RNA neste caso é somente para 

aproximar mais o modelo analítico do resultado de E2 real, ou seja, dos valores obtidos 

experimentalmente, retirados da literatura.  Ou seja, para este caso a saída da RNA é o erro 

(ed), que é dado pela diferença entre os valores dos módulos de elasticidade transversais 

(E2real) obtidos experimentalmente e os valores dos módulos de elasticidade transversais 
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obtidos a partir das equações de Halpin-Tsai (E2estimado). Mostrados na equação 4.7. 

                                                                          (4.7) 

 

  

Figura 4.5. Arquitetura da rede neural com três entradas/ Halpin-Tsai (modelo misto). 

 

 

Figura 4.6. Arquitetura do treinamento para RNA três entradas/ Halpin-Tsai (modelo misto). 

 

Para o treinamento deste algoritmo a ideia utilizada foi fazer com que a RNA 

aprendesse não sobre o modelamento geral que governa as propriedades da lâmina em função 

das propriedades dos constituintes em separado como mostrado nos modelos anteriores, mas 

somente sobre a diferença entre um modelo já conhecido e consolidado e o resultado 
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experimental de modo a apresentar um resultado final mais próximo dos dados experimentais 

devido à combinação do modelo teórico e a RNA. Na figura 4.6, a arquitetura do treinamento 

da RNA modelo misto é mostrada. 

Conforme se percebe tanto na figura 4.5 quanto na 4.6 existe uma aproximação 

analítica para se obter o valor de E2 porém com o intuito de melhorar o resultado faz-se o uso 

de uma RNA, que conforme se verifica na figura 4.6 é ajustada a dados experimentais. 
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5. RESULTADOS 

 

 

Conforme foi dito anteriormente, o objetivo deste trabalho foi o treinamento de 

arquitetura de RNAs com duas entradas, três entradas e um modelo misto. Sua comparação 

com um modelo matemático já conhecido e implementado (Halpin-Tsai). Nos itens a seguir 

serão apresentados esses resultados. 

 

 

5.1. MODELO HALPIN-TSAI 

 

Buscando servir de ponto inicial para a análise, apresenta-se na figura 5.1, os 

resultados obtidos pelo modelo de Halpin-Tsai em comparação aos dados experimentais. 

Segundo esta figura divide-se o conjunto total de dados em quatro conjuntos de modo a 

possibilitar a comparação dos resultados. Estes grupos foram divididos considerando o 

módulo de elasticidade da fibra em função do módulo de elasticidade da matriz Ef/Em e a 

quantidade de dados experimentais disponíveis. Desse modo dividiu-se os quatro grupos em 

intervalos entre “3 a 7”, “13 a 22”, “22 a 30” e “30 a 50”. As curvas obtidas para os modelos 

foram feitas para os valores Ef/Em= 5, 21, 25, 40. 

O erro médio quadrático obtido entre os dados experimentais e o modelo de Halpin-

Tsai foi de 0,00364 e o coeficiente de correlação foi de 0,917. 
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Figura 5.1. Curvas obtidas pelo modelo de Halpin-Tsai comparado aos dados experimentais. 
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5.2. RNA DE DUAS ENTRADAS 

 

Utilizando-se validação cruzada, avaliou-se inicialmente nas RNAs o erro médio 

quadrático (EMQ) em função das épocas de treinamento da rede. No caso de uma arquitetura 

utilizando duas entradas verificou-se que apesar dos menores valores obtidos para o conjunto 

de dados de teste, o conjunto de dados de treinamento se manteve com valores muito altos, 

conforme pode-se verificar no exemplo da figura 5.2, da ordem de 0,004, o que é acima do 

obtido no modelo de Halpin-Tsai que foi de 0,036. Além disso, percebe-se que logo no início 

do treinamento não ocorre diminuição significativa do EMQ do conjunto de treinamento, isso 

provavelmente produzirá uma RNA sem capacidade de generalizar e modelar os dados 

satisfatoriamente. 
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Figura 5.2. Análise do EMQ pelo número de épocas de treinamento. 

  

Fazendo uma análise completa dos resultados (Figura 5.3) verifica-se que somente a 

curva obtida para Ef/Em = 21 é condizente com os dados experimentais, todas as outras curvas 

geradas por esta arquitetura de RNA produziu resultados insatisfatórios. Para exemplificar, a 

curva Ef/Em = 40, além de não ser condizentes com os valores experimentais, apresentou 

resultado inferior a 1, resultado este não compatível com os dados experimentais. Assim, 

apesar deste modelo possuir simplicidade em sua arquitetura, não conseguiu (com o número 

de dados utilizados no treinamento) generalizar o comportamento que se desejava modelar. 
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Figura 5.3. Curvas obtidas com uma RNA 2 entradas comparado aos dados experimentais. 

 

 

5.3. RNA DE TRÊS ENTRADAS 

 

Conforme se fez na arquitetura anterior, novamente se utilizou a validação cruzada 

como critério de parada desta RNA. Ou seja, utilizou-se um conjunto de teste como critério 

para a escolha dos pesos sinápticos da RNA. Analisando a curva de erro médio quadrático 

com o número de épocas de treinamento para o melhor resultado obtido que foi para 79 

neurônios na camada oculta, mostrado na figura 5.4, percebe-se que existe um 

acompanhamento das duas curvas na mesma ordem de grandeza (entre 0,003 e 0,005) fato 

este não ocorrido na RNA de duas entradas, onde se verificou uma diferença entre os dados 

dez vezes maior (entre 0,004 e 0,0005), este fato pode servir como indício de que a RNA de 

três entradas está conseguindo generalizar melhor o comportamento micromecânico do que a 

RNA de duas entradas. 

 



Resultados   

Eduardo César Bezerra Câmara, março/2013.  64 

0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 16000
1E-4

1E-3

0,01

0,1

 EMQ
treino

 EMQ
testeE

rr
o
 M

é
d
io

 Q
u
a
d
ra

tic
o

épocas de treinamento
 

Figura 5.4. Análise do EMQ pelo número de épocas de treinamento da RNA 3 entradas. 

 

Uma análise detalhada (Figura 5.5) mostra que a RNA três entradas obteve resultados 

muito mais próximos dos dados experimentais e, portanto, é recomendado para modelar a 

relação entre as propriedades micromecânica dos componentes e as propriedades dos 

laminados. Porém o uso de arquiteturas de RNA, independente do número de entradas, é a 

necessidade de um grande conjunto de dados no treinamento. Por exemplo, para valores Ef/Em 

maiores do que 30 se possuem somente três resultados experimentais, ou seja, para esta região 

a possibilidade de erro no resultado utilizando somente uma RNA é muito elevada. 

 Justamente por conta do problema acima descrito se mostra a importância de um 

modelo misto que relacione a RNA com uma equação teórica, empírica ou semi-empírica, 

aliando a capacidade do equacionamento em apresentar resultados satisfatórios 

independentemente da presença ou não de dados experimentais e a capacidade da RNA em 

fazer um ajuste fino para este equacionamento permitindo se alcançar maior precisão nos 

resultados. 
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Figura 5.5. Curvas obtidas com uma RNA 3 entradas comparado aos dados experimentais. 

 

5.4. MODELO MISTO (RNA DE TRÊS ENTRADAS/HALPIN-TSAI) 

 

Conforme foi dito anteriormente, o modelamento misto aqui utilizado alia um modelo 

teórico (equação de Halpin-Tsai) com uma RNA para fazer um ajuste adequado aos dados 

experimentais. De qualquer modo, assim como nas duas arquiteturas anteriores, utilizou-se a 

validação cruzada como critério de parada, de modo a se obter a resposta mais apropriada aos 

dados experimentais. 

Pensando desse modo, a arquitetura que apresentou os melhores resultados possui 48 

neurônios na camada oculta e conforme se pode verificar na figura 5.6, que mostra os valores 

de erro médio quadrático para o conjunto de treinamento e teste, possuíram a mesma ordem 

de grandeza (entre 0,002 e 0,003), este resultado foi verificado para a RNA de três entradas 

que também apresentou resultados satisfatórios e não foi verificado na RNA de duas entradas 

com resultados que se mostraram pouco confiáveis. 

Com este resultado percebe-se que o modelo misto pode também possuir a capacidade 

de generalização do comportamento micromecânico das lâminas unidirecionais. 
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Figura 5.6. Análise do EMQ pelo número de épocas de treinamento da RNA modelo misto. 

 

Por fim, uma análise completa (figura 5.7) nos mostra que o modelo misto apresentou 

resultados tão bons quanto os outros modelos e muito próximo aos resultados obtidos pelo 

modelo de Halpin-Tsai. 

Fazendo uma comparação dos erros médios quadráticos para todos os modelos aqui 

analisados (tabela 5.1) percebe-se que o modelo misto foi o que apresentou os melhores 

resultados, obtendo uma diminuição de mais de 40% no valor de EMQ em relação ao modelo 

de Halpin-Tsai. 
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Figure 5.7. Curvas obtidas pelo modelo misto comparado aos dados experimentais. 
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Tabela 5.1. Comparação dos modelos de RNAs com o modelo de Halpin-Tsai. 

MODELO EMQ r 
Época de 

Treinamento 

Número de 

Neurônios ocultos 

Misto 0.00216 0.942 14122 48 

RNA três entradas 0.00320 0.923 14851 79 

RNA duas entradas 0.00371 0.909 10040 12 

HALPIN-TSAI 0.00364 0.917 ----- ----- 

  

A tabela 5.1, mostra que o modelo de RNA três entradas e o modelo misto alcançaram 

os melhores resultados, já o modelo de RNA duas entradas obteve resultados insatisfatórios e 

piores do que o modelo de Halpin-Tsai. Pode-se ser observado ainda que o EMQ do modelo 

misto é menor do que o de todos os outros modelos, com um valor aproximadamente 30% 

menor do que o do modelo de três entradas. A diferença entre estes resultados é melhor 

exemplificada na figura 5.8 que demonstra um gráfico de barras com os valores de erro médio 

quadrático. Deve-se comentar que o treinamento desses modelos foi feito sob as mesmas 

condições e estes valores foram retirados a partir das sessões de treinamento que obtiveram os 

melhores resultados em relação ao número de neurônios e épocas de treinamento. 

 

  
Figura 5.8. Gráfico de barras para análise do EMQtreino. 

 

Outro caminho de comparação de resultados é através dos gráficos mostrados na 

figura 5.9 e 5.10. Estes gráficos mostram que nas áreas que tem um grande número de dados 

(figura 5.9), todos os modelos estudados aqui exibem resultados satisfatórios, mas para 

regiões onde o número de dados é menor (figura 5.10), as RNAs tem menor habilidade para 

generalizar o treinamento. Especificamente na figura 5.10, percebe-se ainda que o modelo de 

RNA três entradas e o modelo misto mostram resultados bem próximos dos dados analisados. 
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Figura 5.9. Comparação entre os modelos (13 < Ef/Em < 22). 
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Figura 5.10. Comparação entre os modelos (22 < Ef/Em < 30). 
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6. CONCLUSÃO 

 

 

Após a análise dos resultados obtidos podemos concluir que o uso de um modelo 

misto (RNA/ Halpin-Tsai) produz resultados que capacitam o seu uso para a área de materiais 

compósitos, por exemplo, no desenvolvimento e teste de módulos de elasticidade transversal 

de novos compósitos, uma vez que os parâmetros que serviram como base, tiveram resultados 

melhores do que os obtidos por Halpin-Tsai e pelas outras RNAs.  

A RNA de três entradas também apresentou bons resultados nas análises qualitativas e 

quantitativas comparado com o modelo de Halpin-Tsai, sendo o seu uso viável, para a região 

analisada com um conjunto de treinamento elevado, na qual somente para regiões em que a 

quantidade de dados é insuficiente este algoritmo deve ser evitado. Uma importante diferença 

entre esses dois tipos de modelamento, é que o modelo misto consegue generalizar já que se 

baseia não só na RNA, mas nos dados obtidos pelo modelo de Halpin-Tsai, enquanto que a 

RNA três entradas, por ser dependente apenas do treinamento do algoritmo, necessita de uma 

quantidade de dados representativa para realizar e apresentar bons resultados. 

Conforme se verificou a RNA com duas entradas, não atendeu as expectativas 

propostas, ou seja, não conseguiu modelar com qualidade o módulo de elasticidade 

transversal através do treinamento, não apresentando qualquer tipo de confiança para o seu 

uso. O motivo pelo qual a RNA apresentou esse comportamento se deve a RNA necessitar ou 

de mais dados para o treinamento da mesma ou a simplicidade aplicada à arquitetura não 

corresponder ao comportamento desejado. 

Vale à pena salientar que esse estudo foi direcionado apenas para compósitos 

unidirecionais e para a análise do E2, sendo necessária uma nova pesquisa para o uso de 

RNAs em outros tipos de materiais compósitos ou para o seu uso na análise de outras 

propriedades mecânicas do laminado. 
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