
Resumo  

Neste trabalho analisa-se o problema do controlo da qualidade peça-a-peça em tempo real no sector 

da fundição da indústria de ligas de alumínio injectada por alta pressão.  

As abordagens mais frequentes ao problema são descritas e os seus principais inconvenientes 

identificados, sendo proposta uma abordagem ao problema que utiliza directamente os sinais do 

processo para caracterizar, em tempo real e sem necessidade de inspecção posterior, a qualidade 

das peças produzidas.  

São exploradas várias representações dos sinais do processo variáveis no tempo, nomeadamente 

Transformadas de Fourier e Wavelets, sendo utilizados critérios da Teoria da Informação para obter o 

melhor compromisso entre a fidelidade e a economia da representação.  

É efectuada uma primeira implementação da abordagem proposta usando classificadores e técnicas 

automáticas de selecção de variáveis, nas suas vertentes clássicas, concluindo-se pela viabilidade da 

abordagem, mas também pela necessidade de utilização de classificadores com melhor desempenho.  

Numa segunda implementação são utilizadas redes neuronais para implementar a abordagem 

proposta, sendo introduzido o problema da selecção de variáveis em redes neuronais, e para ele 

apresentada uma nova solução que conjuga de modo eficaz a selecção de variáveis com o treino da 

rede.  

As técnicas apresentadas são aplicadas a dois conjuntos de dados reais, provenientes do fabrico em 

duas máquinas de dois tipos de peças, e classificadas por dois critérios de qualidade distintos. Os 

resultados obtidos mostram que a abordagem proposta é viável, merecendo ser considerada na 

implementação do controlo automático de qualidade peça-a-peça.  

Abstract  

This work analyse the on-line quality control problem of discrete parts, manufactured by high-pressure 

injected aluminium alloys, in the die-casting sector of the aluminium alloys industry.  

The most frequent approaches to the problem are described and its main inconveniences identified, 

being proposed an approach to the problem that uses the process signals to characterize, in real time 

and without necessity of posterior inspection, the quality of the produced parts.  

Some representations of the process time varying signals are explored, namely the Fourier and 

Wavelet Transform, using some Information Theory criteria get the best compromise between the 

fidelity and the economy of the representation.  



A first implementation of the proposed approach is implemented using classifiers and automatic 

techniques of variable selection, in its classic sources, concluding by for the viability of the approach, 

but also for the necessity to use better performance classifiers.  

In a second implementation neural networks are used to implement the proposed approach, being 

introduced the problem of variable selection in neural networks, and a new solution that combine in an 

efficient manner the variable selection step with the network training is presented.  

The presented techniques are applied to two real datasets, proceeding from the production in two 

machines of two types of parts, and classified from two distinct quality criteria. The results show that 

the proposed approach is viable, deserving to be considered in the implementation of real-time 

automatic quality control of discrete parts.  


