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Resumo:O sistema de tensão é de suma importância para um laminador de tiras a frio, de forma que uma
parada nesse sistema ou um funcionamento incorreto, causa graves problemas ao equipamento. O
trabalho tem por objetivo criar uma rede neural artificial, desenvolvendo o algoritmo pelo MATLAB®, e
usando variáveis diferentes da tensão, como, espessura do material, de entrada e saída, largura da chapa,
redução, forças de laminação, correntes e velocidades, para monitorar e diagnosticar possíveis falhas no
sistema de tensão, através da comparação gráfica, entre os valores de tensões reais e os valores
calculados pela rede, utilizando o software de análise gráfica IBA Analyzer, bem como, em casos de
problemas no sistema de tensão, realizar o controle desse sistema através da rede criada, a fim de evitar
paradas de emergência no processo, e consequentemente, melhorando a performance operacional da
máquina.
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1. INTRODUÇÃO 

Conforme Kovács (2006) a teoria das Redes Neurais Artificiais (RNAs) vem se 

consolidando, mundialmente, como uma nova e eficiente ferramenta para se lidar com os 

chamados problemas complexos, em que extensas massas de dados devem ser modeladas e 

analisadas em um contexto multidisciplinar, envolvendo, simultaneamente, tanto os aspectos 

estatísticos e computacionais como os dinâmicos e de otimização. 

Essa consolidação se aplica também às indústrias, onde o uso das RNAs, bem como de 

outras formas de inteligência artificial, vem sendo cada vez mais adotadas, e é disso que o 

presente trabalho se trata, aplicar a rede neural artificial como ferramenta de diagnóstico e 

controle do sistema de tensão de um laminador de tiras a frio (LTF). 

No sistema de tensão do LTF em questão, a tensão da tira é medida pela leitura das 

forças geradas pela passagem da tira sobre o rolo sensor ou rolo tensiômetro, esses rolos são 

posicionados nos vãos entre cada cadeira de laminação, sendo necessária a criação da rede 

neural para os diferentes vãos presentes no laminador.  

O conjunto das células de carga do rolo, que são transdutores medidores de tensão 

projetados para a medição de forças, são feitos de aço de alto grau, sendo projetados para 

operação em ambientes agressivos e exigentes, as células de carga que são usadas no 

laminador em questão são mostradas na Figura 1. 

 

Figura 1: Conjunto das células de carga do rolo tensiômetro. 

 Fonte: Própria. 

 

O objetivo dessa pesquisa é obter os dados de tensão desses sensores, onde os mesmos 

servirão de treinamento para uma rede neural, que depois de estruturada fornecerá os valores 

de tensão usando diferentes variáveis como entrada, para se ter uma base de comparação com 

os valores dos sensores, podendo detectar assim possíveis defeitos nos mesmos, e até serem 

usados no controle de tensão na chapa em casos de defeitos no rolo.  

Conforme Monteiro JR e Gomes WA(2013) com o avanço tecnológico nos processos 

industriais, diminuição do número de intervenções por manutenção e a necessidade de obter 

equipamentos mais precisos e eficientes tem feito com que o estudo em inteligência artificial 

tenha se aprofundado, de modo que um sensor físico na prática pudesse ser substituído por 

uma rede inteligente que após ter sido treinada com os dados do processo, pudesse responder 

como um sensor, com maior precisão e sem a necessidade de intervenção física. 

Tendo isso em vista, o trabalho visa confirmar a hipótese de que uma rede neural 

artificial, sendo treinada com os dados históricos dos rolos tensiômetros em períodos onde os 

mesmos estavam confiáveis, possa fornecer dados em que seja possível diagnosticar possíveis 

defeitos no sistema, assim como realizar o controle da tensão a ser exercida na chapa através 

da Rede Neural, e não pelos sensores.  



 

  

O objetivo, portanto, é fornecer através da rede neural artificial meios de diagnosticar 

falhas no sistema de tensão e testar a aplicação na prática, realizando o controle de tensão em 

bobinas do processo pela RNA e avaliando seu desempenho.  

Monteiro JR e Gomes WA (2013) utilizaram a RN para uma aplicação em uma planta 

(cadeira de rodas motorizada), em que foram obtidos dados de tensão, corrente e velocidade 

por meio de um motor CC da cadeira, através de uma de placa de aquisição de dados, onde 

essas amostras serviram de treinamento para uma rede neural, que forneceram os valores de 

velocidade para que então fosse comparada com um tacogerador, verificando assim sua 

eficácia nesta aplicação. 

Santos RA et al. (2016) desenvolveram em uma siderúrgica um modelo matemático 

que utiliza RNA em um laminador de tiras a frio. Esse trabalho consistiu em desenvolver um 

sistema que fosse capaz de identificar e qualificar se uma bobina está adequada ou não 

adequada quanto sua planicidade, utilizando para isso Rede Neurais Artificiais para o 

reconhecimento de padrão de planicidade da bobina. Essa pesquisa confirmou a hipótese da 

capacidade de uma rede neural de identificar padrões de qualidade de bobinas em um 

laminador de tiras a frio. 

Barcelos AF e Toshimitsu HS (2018) desenvolveram através de um modelo 

matemático utilizando RNA, uma aplicação na avaliação de um indicador extremamente 

importante em um laminador de tiras a frio, que é o rendimento metálico teórico. Este 

trabalho permitiu que a rede desenvolvida adquirisse conhecimento com base em um longo 

histórico de banco de dados com multivariáveis, possibilitando concluir se o processo está 

controlado ou não.  

2. REDES NEURAIS ARTIFICIAIS (RNA) 

De acordo com Braga, Carvalho e Ludemir (2000), as redes neurais artificiais (RNAs) 

são sistemas paralelos distribuídos compostos por unidades de processamento simples que 

calculam determinadas funções matemáticas. Tais unidades são dispostas em uma ou mais 

camadas e interligadas por um grande número de conexões, geralmente unidirecionais. Na 

maioria dos modelos estas conexões estão associadas a pesos, os quais armazenam o 

conhecimento representado no modelo e servem para ponderar a entrada recebida por cada 

neurônio da rede. O funcionamento destas redes é inspirado em uma estrutura física concebida 

pela natureza: o cérebro humano. 

Segundo Haykin (2001) ela se assemelha ao cérebro humano 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. 

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

a operação de uma rede neural. O diagrama em blocos da Figura 2 mostra o modelo de um 

neurônio, que forma a base para os projetos de RNAs. 



 

  

 

Figura 2: Modelo de um neurônio. 

Fonte: HAYKIN, 2001. 

 

Conforme Flauzino, Silva e Spatti (2016) o princípio de funcionamento da rede da 

Figura 2 é extremamente simples. A partir da análise, observa-se que cada uma das entradas 

“x”, as quais representam informações sobre o comportamento do processo a ser mapeado, 

será inicialmente ponderada pelos pesos sinápticos “wk” a fim de quantificar a importância de 

cada uma frente aos objetivos funcionais atribuídos ao neurônio, cujo propósito será então 

mapear o comportamento entrada/saída do referido processo. 

Em seguida, o valor resultante da composição de todas as entradas já devidamente 

ponderadas pelos seus respectivos pesos, adicionado ainda do limiar de ativação “bk”, é 

repassado como argumento da função de ativação, cujo resultado de retorno será a saída “yk” 

produzida pela rede. O modelo apresentado é chamado de Perceptron, que é a forma mais 

simples de configuração de uma rede neural artificial. A simplicidade da rede Perceptron está 

associada à sua condição de ser constituída de apenas uma camada neural, tendo-se também 

somente um neurônio artificial nesta única camada. 

Segundo Braga, Carvalho e Ludemir (2000), a solução de problemas através de RNAs 

é bastante atrativa, já que a forma como esta é representada internamente pela rede e o 

paralelismo natural inerente à arquitetura das RNAs criam a possibilidade de um desempenho 

superior ao dos modelos convencionais. Em RNAs, o procedimento usual na solução de 

problemas passa inicialmente por uma fase de aprendizagem, em que um conjunto de 

exemplos é apresentado para a rede, a qual extrai automaticamente as características 

necessárias para representar a informação fornecida, estas características são utilizadas 

posteriormente para gerar respostas para o problema. 

 A capacidade de aprender através de exemplos e de generalizar a informação 

aprendida é, sem dúvida, o atrativo principal da solução de problemas através de RNAs. A 

generalização, que está associada à capacidade de a rede aprender através de um conjunto 

reduzido de exemplos e posteriormente dar respostas coerentes para dados não-conhecidos, é 

uma demonstração de que a capacidade das RNAs vai muito além do que simplesmente 

mapear relações de entrada e saída. As RNAs são capazes de extrair informações não-

apresentadas de forma explícita através dos exemplos. Não obstante, as RNAs são capazes de 

atuar como mapeadores universais de funções multivariáveis, com custo computacional que 

cresce apenas linearmente com o número de variáveis. Outra característica importante é a 

capacidade de auto-organização e de processamento temporal, que, aliada àquelas citadas 

anteriormente, faz das RNAs uma ferramenta computacional extremamente poderosa e 

atrativa para a solução de problemas complexos. 



 

  

3. PROCESSO DE LAMINAÇÃO A FRIO  

O processo de laminação a frio consiste no encruamento e redução da espessura de 

chapas metálicas para melhor atender as especificações do cliente, principalmente indústria 

automobilística e linha branca (geladeiras, fogões, etc.). 

Segundo Da Silva (2013), a laminação a frio tem grande influência na permeabilidade 

magnética final dos aços, o percentual de redução ideal para otimização das propriedades 

magnéticas pode variar com a composição da liga e parâmetros dos processos anteriores, 

como tamanho e forma dos grãos na bobina quente. 

Para Ferreira e col. (2004), o processo siderúrgico de laminação a frio tem como 

objetivo a produção de tiras de aço dentro das características mecânicas e dimensionais 

desejadas. Este processo tem como insumo básico uma bobina, previamente laminada a 

quente e submetida a um processo de decapagem, responsável pela remoção da camada de 

óxido resultante da laminação a quente. 

O processo é denominado “a frio” porque é realizado à temperatura ambiente. O 

objetivo final é a produção de uma tira de aço cujas principais características de qualidade são 

a espessura, que deverá ser controlada longitudinalmente, e a planicidade, controlada 

transversalmente. 

O laminador de tiras a frio em que foi realizado esse trabalho possui duas 

desenroladeiras, uma enroladeira, cinco cadeiras de laminação, se trata de um não acoplado, 

ou seja, não é contínuo, não sendo acoplado ao processo de decapagem e do tipo quádruo, que 

consiste em dois cilindros de encosto e dois cilindros de trabalho. A Figura 3 representa o 

LTF em que foi feito o projeto. 

 

Figura 3:  Laminador de tiras a frio.  

Fonte: Própria. 

4. METODOLOGIA 

A metodologia aplicada nesse trabalho baseia-se em coletar um banco de dados 

com as informações de bobinas reais, sendo utilizado o software MATLAB® para a 

criação das redes neurais, o software IBA Analyzer para implementação gráfica, e 

implementação do algoritmo no Controlador Lógico Programável, foi realizada a rede neural 

para todos os vãos do laminador onde são posicionados os sensores medidores de tensão, e 

será mostrada a seguir a criação da rede para o vão 2/3, cujo método se aplica a todos os 

outros vãos. 

4.1. CRIAÇÃO DA REDE NEURAL PARA O VÃO 2/3 

O primeiro passo foi coletar os bancos de dados históricos de cada vão, em períodos 

em que os rolos tensiômetro dos respectivos vãos se encontravam em forma confiável, isto é, 



 

  

em intervalos onde não houvesse nenhum relato de problemas nos rolos, preferencialmente 

pouco tempo após a substituição do tensiômetro por um novo. 

O primeiro vão em que foi feita a rede neural artificial foi o vão 2/3, pois é um dos que 

mais apresenta problemas relacionados ao sistema de tensão. A Figura 4 representa o banco de 

dados usado para o vão 2/3. 

 

Figura 4:  Banco de dados para o vão 2/3.  

Fonte: Própria. 

 

Foram colhidos os dados entre os meses de março, abril e maio de 2019. No total 

foram usadas 7917 amostras para o treinamento da rede neural deste vão. Observa-se que o 

banco de dados possui 11 colunas, onde 10 colunas são de entrada e a última coluna para a 

saída. As entradas são a espessura de entrada, espessura de saída, largura da chapa, redução na 

2ª cadeira, bem como a velocidade, força de laminação e corrente, da 2ª e 3ª cadeira, e como 

saída, o valor absoluto de tensão do vão 2/3, que também será usado como referência para 

treinamento da rede neural. 

O software usado para produzir a rede neural foi o MATLAB. A rede construída é 

apresentada abaixo, foram utilizadas 2 camadas, a primeira com 10 neurônios e função de 

ativação LOGSIG, e a segunda 1 neurônio e função de ativação PURELIN, para 10 entradas e 

1 saída. 

 

Figura 5: Estrutura da Rede Neural.  



 

  

Fonte: própria. 

 

Foram realizados diversos treinamentos até que se chegasse no melhor resultado de 

erro para essa estrutura de rede, a seguir é mostrada a equação neural gerada com os 

respectivos pesos sinápticos e os bias encontrados no treinamento da rede. 

n1 = logsig [x1(-84.4013) + x2(-83.0362) + x3(-36.8794) + x4(28.4499) + 

x5(189.7332) + x6(-214.777) + x7(-32.5163) + x8(-76.1585) + x9(-36.3677) + x10(51.7747) 

+ 38.1977] 

n2 = logsig [x1(131.1057) + x2(353.6976) + x3(29.3709) + x4(105.1166) + x5(-

132.3124) + x6(159.0972) + x7(25.6054) + x8(-30.1966) + x9(-81.3538) + x10(40.6327) - 

87.7209] 

n3 = logsig [x1(-1.1864) + x2(8.1628) + x3(-4.0621) + x4(-3.7668) + x5(-22.7762) + 

x6(24.1284) + x7(-4.5863) + x8(12.4237) + x9(10.946) + x10(-11.7805) + 9.8617] 

n4 = logsig [x1(-26.6712) + x2(-5.3482) + x3(-20.7333) + x4(1.8347) + x5(16.5859) + 

x6(-21.08) + x7(0.84714) + x8(-18.6709) + x9(-2.1939) + x10(7.055) - 22.9917] 

n5 = logsig [x1(-3.9895) + x2(-10.6592) + x3(9.4916) + x4(-7.9546) + x5(-20.5996) + 

x6(18.8657) + x7(-4.5527) + x8(3.6065) + x9(17.1367) + x10(-11.983) - 3.1876] 

n6 = logsig [x1(-1.1868) + x2(1.9362) + x3(0.32306) + x4(0.80683) + x5(3.6012) + 

x6(-5.4571) + x7(-2.7196) + x8(3.5891) + x9(1.0118) + x10(-0.1694) - 0.43419] 

n7 = logsig [x1(0.42463) + x2(0.32743) + x3(2.3915) + x4(1.5426) + x5(5.0313) + 

x6(-5.3347) + x7(3.7484) + x8(-6.0394) + x9(-4.433) + x10(3.8763) - 2.2231] 

n8 = logsig [x1(4.9791) + x2(-4.8217) + x3(-3.0028) + x4(-0.22386) + x5(-2.0645) + 

x6(2.6144) + x7(-0.74052) + x8(1.4405) + x9(1.5775) + x10(-1.771) + 2.8468] 

n9 = logsig [x1(-0.54705) + x2(-2.8253) + x3(-1.058) + x4(0.1449) + x5(2.0465) + 

x6(-2.1716) + x7(2.0198) + x8(-2.6947) + x9(-1.7254) + x10(1.1962) - 2.9194] 

n10 = logsig [x1(-4.875) + x2(4.7163) + x3(3.0775) + x4(0.27972) + x5(2.2022) + 

x6(-2.7713) + x7(0.7596) + x8(-1.5595) + x9(-1.5548) + x10(1.7549) - 2.8711] 

SaidaRNA = [(n1*-0.076108 + n2*-0.21454 + n3*0.24962 + n4*0.13886 + n5*-

0.11005 + n6*0.45067 + n7*1.0953 + n8*-24.2032 + n9*-0.86403 + n10*-24.2526) + 

23.8288] 

Equação 1: Equação neural do vão 2/3. 

 

A ferramenta nntool faz a normalização automaticamente, isto é, os valores de mínimo 

e máximo ficam entre 0 e 1. Portanto, colocando-se os valores na equação neural final 

SaidaRNA, o valor não corresponde ao valor encontrado pela rede. A solução é apresentada 

na Figura 6, no qual é feita as normalizações das entradas, multiplicado pelos pesos 1, somado 

ao bias 1, e feito a função logsig da resultante, depois, o resultado dessa operação é 

multiplicado pelos pesos 2 e somado ao bias 2, e feito a purelin dessa resposta, por fim é feita 

a desnormalização desta saída, e é obtido o valor final de tensão calculada pela rede neural 

artificial. 



 

  

 

Figura 3: Programação para cálculo da saída da RNA. 

 Fonte: própria 

 

A saída calculada pela rede neural nada mais é que uma equação. O próximo passo foi 

implementar essa equação no software de análise gráfica IBA Analyzer, a equação foi 

apresentada na Figura 6, para então compararmos a saída medida pelo rolo tensiômetro e a 

saída calculada pela rede neural de forma gráfica. 

O primeiro passo foi selecionar no IBA as variáveis usadas na rede e passar para a 

mesma escala dos dados usados na rede neural, como mostrado na Figura 7. 

 

Figura 7: Variáveis usadas na RNA no IBA.  

Fonte: própria. 

 

Depois foram feitas as normalizações das variáveis de entrada de acordo com seus 

valores máximos e mínimos presentes no banco de dados, como apresentado na Figura 8.  

 

Figura 8: Normalização das variáveis de entrada no IBA.  

Fonte: própria. 

 

Tendo feito a normalização, foram aquisitados os valores normalizados e colocados na 

equação, a função de ativação utilizada foi a logsig, e por não possuir no IBA, foi usada sua 

equivalente: 

     logsig (n) = 1 / (1 + exp(-n)) 



 

  

Equação 2: Equivalente logsig. 

 

A Equação 2 implementada no IBA é mostrada na Figura 9. 

 

Figura 9: Função logsig no IBA.  

Fonte: própria. 

 

Depois esses valores são multiplicados pelos pesos sinápticos da segunda camada, e 

por se tratar de uma função purelin, isto é, linear, não é necessário a utilização de uma função 

equivalente no IBA. Por fim, é feita a desnormalização de acordo com os valores máximos e 

mínimos de tensão absoluta no banco de dados, e na “SaidaRNA” são obtidos os valores 

finais de tensão calculados pela rede neural, como representado na Figura 10.  

 

 

Figura 10: Desnormalização no IBA.  

Fonte: própria. 

 

Os resultados da rede neural criada para o vão 2/3 são apresentados no capítulo 6. 

5. IMPLEMENTAÇÃO NO CONTROLADOR LÓGICO PROGRAMÁVEL 

Dando continuidade ao trabalho foi implementada a equação neural do vão 2/3 no 

Controlador Lógico Programável, foi escolhido este vão devido o mesmo ser um dos que mais 

apresentam problemas referentes ao sistema de tensão. Foram identificados os blocos no CLP 

para utiliza-los para as operações da equação neural, foi inserido no CLP a mesma equação 

que foi colocada no IBA. 

Primeiramente foram selecionadas todas as entradas que foram utilizadas na rede 

neural, e como mostra a Figura 11 foram feitas as normalizações, conforme a fórmula de 

normalização no IBA mostrada na Figura 8, percebe-se que os blocos do CLP usados nas 

normalizações são blocos simples como: de subtração, divisão e multiplicação.  



 

  

 

Figura 114: Normalização das entradas usando os blocos do CLP.  

Fonte: própria. 

 

Logo após foi multiplicado os valores das entradas normalizadas pelos pesos 

sinápticos da primeira camada, através do bloco VVMUL que realiza a multiplicação vetorial, 

o resultado dessa multiplicação foi somado ao bias da primeira camada, conforme a fórmula 

da Figura 9, o valor foi multiplicado por -1, e como no CLP não possui a função exponencial 

como no IBA, foi colocado o número 2,71828198 elevada a potência do resultado da 

multiplicação anterior que equivale a função exponencial, por fim para se obter o valor final 

foi somado 1 ao resultado, e dividido 1 pelo resultado anterior conforme fórmula, e realizado 

o mesmo processo para as 10 camadas, conforme mostra a Figura 12.  



 

  

 

Figura 12: Multiplicação das entradas normalizadas pelos pesos sinápticos da 1ª camada no CLP.  

Fonte: própria. 

 

Os 10 resultados dos processos anteriores, são multiplicados pelos pesos sinápticos da 

2ª camada, e somado ao bias da 2ª camada, por fim, é feita a desnormalização do valor dessa 

operação, e obtém-se o valor final de tensão calculada pela rede neural implementada no CLP, 

conforme mostra a Figura 13. 

 

Figura 135: Saída da RNA no CLP.  

Fonte: própria. 



 

  

 

6. RESULTADOS 

Os resultados obtidos são validados através do erro médio quadrático, erro médio 

quadrático percentual, de amostras treinadas e não treinadas pela rede neural, análise gráfica 

da rede, e pelo seu desempenho como ferramenta de controle de tensão. 

6.1 RESULTADOS DA REDE NEURAL PARA O VÃO 2/3 

Os resultados obtidos com a rede são mostrados nas Figuras 14 e 15. 

 

Figura 14: Resultado da RNA para o vão 2/3.  

Fonte: própria. 

 

 

Figura 15: Média dos Resultados da RNA para o vão 2/3.  

Fonte: própria. 

 

Na Figura 14 a coluna “Saída RNA” encontra-se os valores calculados pela rede 

neural, foram calculados também o erro, e o MSE, e na Figura 15 são mostradas as médias de 

tensão de saída, o MSE médio, e o MSE percentual médio, para as 7917 amostras, a média de 

MSE foi de 4,92%, visando a implementação da rede no CLP, foi prezada pela simplicidade 

da rede e usada, portanto somente uma camada escondida, e 10 neurônios de entrada, tendo 

isso em vista e o processo em questão o valor encontrado de 4,92% atende. 

Também foi testada a rede para um banco de dados maior, com 23415 amostras, sendo 

que estas amostras não foram treinadas pela rede, os resultados se encontram representados na 

Figura 16.  

 



 

  

Figura 16: Média dos resultados da RNA para o vão 2/3 com amostras não treinadas.  

Fonte: própria. 

 

O MSE% médio para estas 23415 bobinas não treinadas pela rede foi de 6,01%. 

Com a equação neural implementada no IBA, nas figuras a seguir foram comparados 

os valores de tensão medidos e calculados, graficamente, o sinal em azul representa o sinal 

medido e em verde o sinal calculado pela rede neural. Através desta comparação pelo IBA é 

possível diagnosticar problemas no sistema de tensão, pois quando o valor medido e o valor 

calculado pela rede apresentarem grandes diferenças, isto pode indicar algum erro no sistema 

de tensão, visto que os dados da rede neural foram treinados em períodos onde o sistema 

estava confiável e sempre apresentará os valores de tensão de acordo com os dados deste 

período. 

 

Figura 17: Gráfico 1 do vão 2/3. 

 Fonte: própria. 

 

Figura 18: Gráfico 2 do vão 2/3.  

Fonte: própria. 



 

  

 

Figura 19: Gráfico 3 do vão 2/3.  

Fonte: própria. 

 

Foram colocados gráficos de diferentes faixas de tensão, e observa-se que a rede 

neural apresenta bons resultados para diferentes faixas de tensão, para os dois cursores, nas 

colunas “Y1” e “Y2” respectivamente, foi circulada em vermelho a tensão medida e 

calculada, e as mesmas apresentam valores próximos de tensão, principalmente em regime, 

nos momentos de encaixe e desencaixe as tensões apresentam uma maior diferença entre elas, 

devido à grande oscilação nas variáveis de entrada que foram usadas na rede, no início e final 

do processo, e também ao fato de que o banco de dados usado para treinamento da rede colhe 

os valores no meio do processo, ou seja, esses foram os valores treinados pela rede e portanto 

existe uma assertividade maior neste período. 

7. TESTES PRÁTICOS REALIZADOS 

Foi combinado com a operação do laminador de tiras a frio um melhor dia para a 

realização do teste, que consiste em realizar o controle de tensão no vão 2/3 através da rede 

neural criada e implementada no Controlador Lógico Programável como mostrado no capítulo 

5. Foi feito o chaveamento no CLP para mudar o controle no vão 2/3 do rolo tensiômetro para 

a rede neural, fechando assim a malha de controle, os resultados do teste encontram-se na 

Figura 20.  

 

Figura 20: Gráfico 1 do vão 2/3 sendo controlado com RNA.  

Fonte: própria. 



 

  

A RNA apresentou algumas dificuldades no momento do encaixe do material, devido 

ao fato de que as variáveis usadas na rede neural, no início do processo de laminação 

apresentam valores que não foram treinados pela rede, tendo em vista que as coletas dos 

dados usados no treinamento são feitas no meio do processo.  

Como observa-se na Figura 20 o valor que está sendo usado no controle de tensão está 

representado pelo sinal em azul e o sinal da equação implementada no IBA em verde, ambos 

os sinais estão exatamente iguais pouco após o início da laminação que foi quando fechou a 

malha de controle com a RNA. A bobina foi laminada usando a rede neural como ferramenta 

de controle, não sendo necessário o uso dos valores do sensor tensiômetro.  

 Uma outra particularidade do controle através da rede neural é que por se tratar de 

operações matemáticas, a velocidade nas cadeiras de laminação devem ser mais baixas que a 

operação normal com o controle feito pelo tensiômetro, haja vista que qualquer aceleração 

abrupta, as variáveis usadas na rede vão oscilar rapidamente, e não vai dar tempo dos cálculos 

realizados pela rede acompanharem essa variação, podendo ocasionar um arrebentamento na 

chapa. 

Neste teste também foram controladas mais duas bobinas usando RNA, mostradas nas 

Figuras 21 e 22. No gráfico destas figuras também foram plotadas as velocidades da cadeira 2 

e 3, que mostra que as velocidades estão baixas, não passam de 500 m/min, número este 

inferior a operação em condições normais, com o controle pelo sensor.  

 

Figura 21: Gráfico 2 do vão 2/3 sendo controlado com RNA e velocidades de laminação. 

Fonte: própria. 

 



 

  

Figura 22: Gráfico 3 do vão 2/3 sendo controlado com RNA e velocidades de laminação. 

Fonte: própria. 

8. CONCLUSÃO 

As redes neurais artificiais são uma excelente ferramenta quando comparado os 

resultados obtidos com os valores reais de tensão, possui também grande aplicabilidade 

industrial, e ótimo custo benefício pois permite assim realizar um diagnóstico rápido do 

problema, para a prevenção e correção de defeitos sem que cause maiores danos ao 

equipamento. 

Também foi possível com a ferramenta da rede neural realizar o controle em malha 

fechada do sistema de tensão, mostrando a eficácia da rede em substituir um sensor 

tensiômetro em ocorrências de problemas nos mesmos, podendo atuar como um plano B para 

o equipamento e gerar um enorme ganho para a empresa. 
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