
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Capítol 3. Xarxes Neuronals. 

 

3.1.Introducció a les Xarxes Neuronals.  

 
En el món de l’enginyeria, sovint es tracta amb problemes dels què no es 
disposa de tota la informació necessària, o bé, es té informació poc precisa. Hi 
ha casos en els què no existeix cap llei física que sigui capaç de reflectir la 
realitat de manera fideligna, sobretot si parlem de situacions canviants o 
variables. Ja sigui pel fet de voler modelar fenòmens naturals o degut a l’intent 
de quantificar paràmetres qualitatius, el procés de disseny en enginyeria és, 
sense dubte, un repte. És per això, que hom fa ús de totes les tècniques i eines 
més avançades per ajudar-se a superar aquests entrebancs.  
 

Els ordinadors formen part integral de l’activitat quotidiana del disseny 
enginyeril. Actualment, les principals aplicacions computacionals es centren en 
els camps amb lleis de govern definides i conegudes. En són un exemple el 
disseny assistit per ordinador (Computer Assisted Design, CAD), i l’anàlisi pel 
mètode dels elements finits (Finite Element Method, FEM), que requereixen un 
desenvolupament matemàtic de les equacions que modelen el fenomen 
estudiat. Malgrat la gran potència d’aquestes eines, la seva aplicació als 
processos de disseny és força restringida. Com alternativa a les tècniques 



tradicionals, a partir de la dècada dels anys setanta, es va començar a 
implementar la intel·ligència artificial (Artificial Intelligence, AI) com a eina 
computacional. En un principi es van desenvolupar els sistemes experts basats 
en el coneixement (Knowledge Based Expert Systems, KEBSs) que pretenien ser 
una ajuda al procés de decisió, però degut al seu restringit camp d’actuació, es 
van abandonar. No va ser fins l’aparició de les xarxes neuronals artificials 
(Artificial Neuronal Networks, ANN)  a principis dels anys vuitanta, en que la 
intel·ligència artificial va començar a ser factible. Precisament les situacions en 
les què es disposa de dades incompletes o amb paràmetres qualitatius, és on la 
validesa de les xarxes neuronals és màxima. Aquesta eina és capaç d’aprendre i 
generalitzar a partir de l’experiència en el camp, donant solució als problemes. 
Aquesta resposta és factible fins i tot en situacions en les què es disposa de 
dades poc precises. 
 
Per fer-se una idea, les xarxes neuronals podrien considerar-se una bona eina de 
tempteig o una regla d’aproximació a la solució real. Tot i la manca de precisió 
característica dels sistemes KEBs, les xarxes neuronals són un excel·lent recurs 
que proporcionen una solució aproximada als problemes més desconeguts. A 
diferència dels sistemes KEBs, les xarxes neuronals són incapaces de donar 
resposta o justificació als seus resultats. Una altre inconvenient de les xarxes 
neuronals en comparació als mètodes tradicionals de computació, és la 
impossibilitat d’extrapolar solucions pels problemes que es troben fora del 
domini d’entrenament o coneixement de la xarxa. 
 
 Les xarxes neuronals artificials són una eina computacional que pretén simular 
l’arquitectura i el comportament intern del cervell humà i del sistema nerviós. 
Aquestes xarxes estan constituïdes per  simples elements de procés o unitats, 
altament interconnectats entre si. La resposta de la xarxa ve motivada per una 
informació d’entrada a la xarxa (input), que produeix una intercanvi intern de 
senyals entre unitats i que genera una resposta de la xarxa (output). De fet, cada 
unitat o neurona rep diverses senyals d’entrada provinents de les unitats 
veïnes, però només n’envia una de sortida.  

 
Figura 3.1. Estructura típica d’una ANN. Les neurones, representades per cercles, estan 

connectades entre si. El grau de connexió es calibra mitjançant els pesos wij.(Vaqué, 2002). 



Aquesta interconnectivitat permet el tractament de tots els inputs durant la 
generació de la resposta de la xarxa. Aquest és el tret principal i diferenciador 
de les ANN respecte del mètodes tradicionals computacionals. No és necessària 
cap teoria matemàtica que sigui el suport en el procés de càlcul. 
 
En el cas concret del disseny d’estructures, ens trobem dins d’un dels casos en 
els que intervenen criteris qualitatius i canviants. El fet de poder escollir una 
certa geometria com a estructura idònia, pot condicionar altres factors decisius, 
com pot ser el cost final de la mateixa. Davant d’una situació en la que cal 
prendre una decisió sobre diverses variables, tipologia, material, cost... La 
manera habitual d’actuar és la de prova i error. Per tal de reduir el ventall de 
variables indeterminades (decisions a prendre), decidim sobre les variables més 
importants i posteriorment anem ajustant les restants fins que aquestes poden 
ser compatibles amb les decisions inicials.  
 
Aquest és un procés lent i feixuc, que només es veu alleugerit amb l’adquisició 
d’experiència. El fet d’haver afrontat un problema semblant diversos cops, 
permet recordar els errors comesos anteriorment i les solucions òptimes en cada 
cas. Precisament, les xarxes neuronals pretenen simular aquest procés que es 
produeix al nostre cervell. Només cal presentar a la xarxa neuronal un recull 
bibliogràfic dels casos recopilats referents a una situació de disseny, i aquesta 
serà capaç de donar resposta a aquelles variables més incertes a partir de les 
dades d’entrada del nou problema a resoldre.  
 
A grans trets, les xarxes neuronals intenten simular algunes de les 
característiques principals del mecanisme d’aprenentatge del cervell humà. 
L’element bàsic dins del cervell humà són les cèl·lules nervioses o neurones. 
Aquestes es composen de les dendrites, del cos central i de l’axò. Cada neurona 
rep informació d’entrada d’altres neurones (habitualment uns quants milers). 
Quan aquesta informació excedeix d’un determinat llindar crític, la neurona 
emet una senyal de sortida. Es tracta d’un impuls elèctric que viatja des del cos 
fins a la terminació de l’axò. Aquesta descàrrega s’anomena també 
despolarització, i està acompanyada d’un període refractari, en el que la 
neurona és incapaç d’enviar nous impulsos. La transmissió entre l’axò i les 
dendrites de les altres neurones (que no s’arriben a tocar) es produeix a través 
dels neurotransmissors. El procés en el que una neurona transmet un impuls 
elèctric a les neurones a les què hi està connectada s’anomena sinapsi, i és el 
mecanisme clau del sistema neuronal humà.  
 
Tot i que el cervell humà és encara prou desconegut, se sap que aprenem a 
partir de la variació del grau d’interconnexió entre neurones, augmentant la 
fortalesa dels enllaços existents o bé suprimint aquells que ja no són necessaris. 
El cervell humà conté al voltant de 10 bilions de neurones. Cada neurona està 
connectada a milers d’altres neurones, formant així, un sistema de 
processament paral·lel massiu. Aquesta configuració dota al cervell humà de les 
següents característiques: 



 
- Parcialment danyat, el cervell segueix operant amb prou solvència. 
- Aprèn de l’experiència reestructurant-se interiorment. 
- És capaç de realitzar tasques immensament complicades molt eficientment, 
com per exemple la visió. 
 
Alhora d’intentar modelar l’estructura del cervell humà, ens trobem amb la 
impossibilitat de reproduir una xarxa tant atapeïda i amb tants elements. A 
favor, contem amb la gran velocitat de càlcul dels ordinadors actuals, 10e9 Hz, 
en comparació als 100Hz de mitja al cervell humà.  
 
Les xarxes neuronals tenen una configuració estructural inspirada en el propi 
cervell humà. Les neurones són substituïdes per elements de procés o unitats, 
disposats en capes successives que s’interconnecten entre si. A la capa inferior o 
d’entrada es disposen les unitats que recullen la informació d’entrada del 
problema. Aquesta informació passa a través de les capes intermitges i 
produeix una resposta que surt mitjançant les unitats de la capa superior. La 
missió de les capes intermitges és la d’extraure i recordar les característiques i 
els trets principals d’experiències prèvies del fenomen en concret, per tal de 
predir una resposta adient.   
 
3.1.1 La funció de transferència. 
 
Les unitats de procés que s’ubiquen a cada capa, tenen la missió d’emular les 
neurones del cervell. La resposta de cada unitat s’anomena activació, i ve 
donada per una funció f, anomenada funció de transferència. Aquesta funció té 
per argument la suma ponderada de les senyals d’entrada (net input). Aquesta 
informació d’entrada pot ser provinent d’altres unitats o de l’entorn exterior 
directament. Cada senyal d’entrada té associat un pes w, que pondera la 
importància relativa respecte de les altres senyals d’entrada. Així, la neurona ha 
estat substituïda per una unitat lògica que dóna resposta als estímuls externs a 
partir de la funció de transferència. La idealització de les unitats és la següent: 
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Figura 3.2. Esquema d’un nucli lògic o neurona. La neurona rep les activacions d’entrada 
provinents de les neurones veïnes i envia una única senyal anomenada  activació.(Vaqué, 2002)  
La funció de transferència juga un paper crucial en les unitats de les capes 
intermitjes, ja que són aquestes les encarregades de modelitzar el comportament 
del cervell humà. Les unitats de la capa inferior només són les encarregades de 
recollir la informació d’entrada a la xarxa. El concepte de transferència té a 
veure amb el llindar d’activació de les neurones. Un cop superat, provoca que 
les neurones enviïn un impuls elèctric i es produeix una transferència 
d’informació. L’estructura d’aquest tipus de funcions és la d’una aplicació d’un 
espai multivariant cap un altre espai univariant. L’entrada de xarxa que arriba a 
una unitat pot variar de –∞  fins a + ∞ , mentre que l’activació sol estar compresa 
entre -1 a +1, o de 0 a 1. Es poden emprar diferents funcions de transferència, i 
per tant, diferents tipus d’unitats. La funció de transferència més bàsica és 
aquella que dóna valor zero per a tots els valors d’entrada de xarxa que no 
superen un cert valor, i 1 en cas contrari. Aquest tipus de funció s’anomena 
funció llindar, i va ser utilitzada en les primeres xarxes neuronals ,Torras et al. 
(1998), ja que aquestes reproduïen més fidelment ela comportament real del 
cervell humà. Com que el comportament durant el procés d’aprenentatge no va 
ser prou satisfactori, es varen desenvolupar altres tipus de funcions. 
 
Tot i que les principals funcions de transferència que existents són quatre, les 
funcions més utilitzades són dues, les quals donen lloc a una classificació 
general de les xarxes neuronals artificials. 
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Figura 3.3. Principals funcions de transferència utilitzades en les xarxes neuronals artificials.  

 
a)Les MLPs (Multi-Layer Perceptron), que utilitzen una funció sigmoidal )(xSi
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Aquí xj denota l’activació de la unitat d’entrada j-éssima. La funció sigmoide 
divideix l’espai multidimensional d’entrada en dues meitats, una amb una gran 
activació i l’altra amb una activació reduïda. 
 
b)Les RBF (Radial Basis Function), que fan ús d’una funció gaussiana )(xGi
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On wij indica el centre dels valors d’entrada a la unitat i σ el valor de la meitat 
del rang dels valors d’entrada. Aquesta funció actua selectivament amb una 
franja de valors. 
 
c)NRF normalitzades (Normalised NRF) ,utilitzen la funció gaussiana )(xGi

r  
però normalitzada per l’activitat total de les m neurones de les capa oculta: 
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Aquesta funció genera una partició de Voronoi de l’espai d’entrada, produïnt 
una resposta de sortida en un  entorn limitat per les pròpies neurones veïnes. 
L’objectiu és detectar entrades de xarxa que es troben fora de l’espai habitual 
d’entrada. En general, per a qualsevol tipus de xarxa, les funcions de 
transferència per a les neurones de la capa exterior solen ser funcions lineals: 
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Aquí, xk és l’activació de la neurona k-éssima de la capa intermitja i Outi és 
l’activació de la neurona i-éssima de la capa de sortida. 
 
Els tres tipus de xarxes neuronals abans esmentades (MLP, RBF i NRBF) 
utilitzen un model de funcionament intern anomenat pas endavant. Aquest 
nom respon a la configuració interna de processament de informació. El flux 
d’informació  entra des de les capes inferiors (com a informació d’entrada a la 
xarxa) i va avançant a través de les capes intermitjes fins a sortir per la capa 
superior (en forma de resposta de la xarxa). Tot i que els tres tipus de xarxa 
tenen un esquema de funcionament semblant, el fet d’emprar un tipus de 
funció de transferència condiciona la millor resposta de la xarxa segons el tipus 
de problema. D’entre les activitats més habituals per a les quals s’utilitzen les 
xarxes neuronals, destaquen dos grans grups: 



 
- Tasques de classificació: en les que l’entrada a la xarxa consisteix en un objecte 
desconegut que cal identificar. Generalment la resposta de sortida és del tipus 
binari,  identificant o refusant segons la classificació establerta. Per aquest tipus 
d’operacions cal emprar xarxes RBF o NRBF. 
- Problemes d’aproximació: la tasca de les xarxes és donar resposta a un 
problema a partir de les dades d’entrada, basant-se en l’experiència prèvia 
sobre el mateix tipus de problemes. Les xarxes utilitzades solen ser les MLP.  
 
En el cas del disseny d’estructures, els problemes habituals són el d’escollir 
entre diferents materials, tipologies d’estructura, dimensions... Habitualment, 
l’experiència és un factor clau que ajuda a agilitzar aquest procés. Podem 
entendre que, dissenyar a partir de l’experiència consisteix en obtenir una 
solució a partir d’una aproximació d’entre els casos ja coneguts. Així doncs, les 
xarxes neuronals utilitzades en el món del disseny enginyeril solen ser del tipus 
MLP. 
 
3.1.2 L’aprenentatge de les xarxes neuronals: l’entrenament. 
 
Un altre concepte fonamental de les xarxes neuronals artificials és 
l’aprenentatge. El procés d’aprenentatge és anàleg al del cervell humà. El grau 
d’interconnectivitat entre neurones (unitats), es veu modificat per un 
ajustament successiu dels pesos que ponderen l’arribada d’informació d’unitats 
veïnes. Tot aquest procés comporta presentar un col·lecció d’exemples amb 
solució coneguda a partir de l’experiència prèvia. Al conjunt de problemes 
d’entrenament en diem mostra, i de la solució al problema en cada exemple en 
diem funció objectiu. Aquesta funció objectiu pot tenir diversos arguments, 
depenent del nombre d’incògnites que desitgem conèixer. Un cop presentades 
totes les mostres a la xarxa, el sistema ajusta el pesos interns de les connexions 
fins que es minimitzen els errors comesos entre els valors objectius i els 
calculats per la xarxa.  El paper que juga la capa inferior és la de recollir les 
dades d’entrada del problema. A cada neurona de la capa inferior se li assigna 
un paràmetre d’entrada.  Un excés en el nombre de variables d’entrada redueix 
dràsticament la velocitat d’aprenentatge de la xarxa. Cal arribar a un 
compromís entre les dades necessàries per a la caracterització d’un problema i 
les estrictament necessàries. Tanmateix, les neurones de la capa superior tenen 
assignades la missió de lliurar la resposta de la xarxa, i per tant hi haurà tantes 
neurones com variables del problema a determinar. 
 
 Pel que fa a les capes intermitges,  el nombre de capes i de neurones ocultes 
depèn del caire del problema. Quan més neurones i capes intermitjes tingui la 
xarxa, més capaç serà de copsar i reproduir els trets característics de les 
mostres. Segons certs autors, Rafiq et al (2001) els problemes continus 
requereixen de una sola capa intermitja. Mentre que els problemes amb 
discontinuïtats marcades necessiten més d’una capa intermitja. El nombre de 
neurones de les capes intermitges cal trobar-lo mitjançant un procés de prova i 



error. Si es disposa d’un nombre insuficient de neurones, la xarxa no tindrà 
capacitat suficient de reproduir el trets representatius de la mostra. En canvi, un 
número elevat de neurones intermitjes produiria un efecte d’ajustament 
excessiu a les dades d’entrenament. En aquestes condicions la xarxa és capaç de  
modelar fins i tot  els detalls més petits de cada mostra. Això sol ser un 
problema, doncs normalment les mostres no solen donar la solució exacta i el 
què ens interessa és un interpolació suau entre les dades d’entrenament. 
 

 
Figura 3.4. Comportament desitjat d’una xarxa neuronal entrenada correctament.(Vaqué,2002) 

 
3.2 Característiques funcionals 
 
Com  abans s’ha comentat, cada tipus de problema requereix un tipus de xarxa 
neuronal en concret. L’elecció depèn de la naturalesa del problema mateix 
(selecció o interpolació) o del tipus d’informació que es disposa ( continua o no, 
nombre de variables d’entrada i de sortida). Alguns d’aquests requeriments són 
coneguts a priori, com la naturalesa del problema o la continuïtat o no del 
mateix, però d’altres necessiten d’un estudi per tal de definir-los. En el procés 
de configuració d’una xarxa neuronal cal fer ús en diverses ocasions el mètode 
de prova i error. Cal sotmetre diverses xarxes amb configuracions diferents al 
procés d’aprenentatge i comparar-les entre si per tal d’obtenir aquella 
configuració que minimitza els errors comesos. Abans de decidir la tipologia de 
la xarxa, cal decidir el nombre de paràmetres d’entrada i de sortida. En 
enginyeria normalment, el número de paràmetres d’entrada ve donat per 
requeriments de disseny. Cal prendre una decisió respecte les variables 
essencials que determinen un problema sense que es perdi informació.  
 
Durant la selecció de la xarxa òptima per a un problema en concret, és 
fonamental la minimització de l’error comès en la determinació del valor 
objectiu durant l’entrenament de la xarxa. Per tant, és fonamental un 
mecanisme d’aprenentatge eficient que reajusti el pesos interns correctament. 
Aquest procés de calibratge de pesos es fonamenta en  el concepte de la 
retropopagació. Per tal d’entendre la retropopagació, cal explicar primer com es 



comptabilitza l’error comès durant la predicció de l’objectiu i de quina forma 
obtenim un mínim de l’error comès. 
 
Donat que durant l’entrenament es presenten una col·lecció de mostres amb 
solució coneguda, l’error que comet la xarxa està constituït pel conjunt d’errors 
a cadascuna de les variables objectiu de totes les mostres. L’expressió 
matemàtica d’aquest error E és: 
 

∑∑ =−=
= p

p
m

p
pp EytE

2

12
1 rr

  amb ∑ −= 2)(
2
1 p

o
p
o

p ytE .        [3.6] 

 
Es tracta de la suma de l’error quadràtic en la predicció per al conjunt de m 
mostres amb les que s’entrena la xarxa. El valor objectiu és pt

r
, i la predicció de 

la xarxa és py
r . La notació vectorial és deguda  que la resposta de la xarxa conté 

diverses variables de sortida. Per tant, podem entendre que la predicció de la 
xarxa és un vector ),....,( 1

p
o

p
p yyy =
r , on  el subíndex p denota el conjunt de 

mostres amb les que s’entrena a la xarxa i  o  el rang de variables de sortida que 
té la xarxa, i per tant, el número de neurones de la capa superior. Generalment, 
les neurones de la capa superior tenen una funció de transferència trivial, que 
consisteix en la suma ponderada de les activacions que li arriben de les 
neurones veïnes: 
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3.2.1 El mètode del descens del gradient. 
 
Quant menor sigui l’error E comès per la xarxa durant l’entrenament, més 
haurà “après” la xarxa i millor serà la seva capacitat de predicció. És 
imprescindible vigilar els problemes de aprenentatge excessiu de les xarxes. 
L’objectiu de l’entrenament és buscar el conjunt de pesos w que minimitzen 
l’error E. Aquest sol ser un típic problema no lineal que es soluciona per la 
tècnica computacional iterativa del mètode del descens del gradient. El 
funcionament consisteix en assignar inicialment el valor del pesos wij a  l’atzar i 
corregir-los proporcionalment al valor de l’error E comès en cada iteració i 
segons la direcció  del vector gradient G: 
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El subíndex i designa el nombre de neurones i el subíndex j denota el rang de 
neurones que connecten amb la neurona i. 
 
La implementació del mètode del descens del gradient gira al voltant del càlcul 
del vector gradient G

r
, que resulta ser força senzill: 
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Fent ús de la regla de la cadena: 
 

oi

o

o

p

oj

p

w
y

y
E

w
E

∂
∂

∂
∂

=
∂
∂            [3.10] 

 
El primer terme del producte pot deduir-se derivant l’expressió [3.7]. 
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Unint els dos termes anteriors arribem a la següent expressió: 
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Un cop trobat el valor d’aquest vector G

r
, l’algoritme per d’aprenentatge de la 

xarxa  es pot esquematitzar de la següent forma: 
 
1. Iniciar el càlcul de la predicció de la xarxa assignant als pesos valors petits 
aleatòriament. 
 
2. Repetir de forma cíclica fins que s’assoleixi un cert criteri de convergència o 
fins que l’error comès en l’aprenentatge sigui menor que un cert valor 
preestablert: 

 
2.1.Per a cada pes wij, assignem un valor inicial per a la variació dels 
pesos nul: ∆wij:=0  
2.2.Per a cadascuna de les mostres que conformen els casos 
d’entrenament, calculem la variació segons el mètode del descans del 
gradient: 
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2.3.El valor dels pesos wij actualitzat val: 
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A l’algoritme d’aprenentatge de la xarxa apareixen dos paràmetres m i µ, 
anomenats moment i raó d’aprenentatge respectivament. La tasca d’aquests 
paràmetres és el control en el procés d’aprenentatge, d’una part assegurar  la 
convergència i per l’altra, modificar  la velocitat amb la que s’assoleix la 
convergència .  
 
La raó d’aprenentatge regula el grau amb el què els pesos wij són corregits a 
cada iteració. El nom de raó o relació d’aprenentatge respon precisament a en 
quina proporció s’incrementen els valors de pesos per tal d’assolir el mínim de 
l’error comès durant l’entrenament de la xarxa. Aquest paràmetre 
d’aprenentatge també és un indicador de la velocitat amb la que la xarxa 
convergeix cap el mínim error. Si µ és massa petit, l’algoritme haurà de realitzar 
moltes iteracions i per tant, trigarà molt de temps. D’altra banda, si µ pren un 
valor gran i m un valor petit , l’algoritme donarà passes massa grans en cada 
iteració, sense trobar la zona del mínim. En aquest cas, l’algoritme divergiria i 
mai arribaria a una solució.  
 
Depenent de les característiques del problema i de les dades d’entrenament, pot 
aparèixer un mínim local. És a dir, una combinació de pesos que produeixi un 
error mínim per a un conjunt de valors de pesos força gran, però no el mínim 
absolut al que es pot arribar amb una combinació adequada de pesos. Un dels 
papers de la raó d’aprenentatge µ i del moment m, és evitar aquest tipus de 
problemes.  



 
Figura 3.5. Problemes associats a l’elecció de la raó d’aprenentatge µ. (Randall et al., 1995). 

 
A la descripció anterior de l’algoritme d’aprenentatge de les xarxes, abans 
d’actualitzar el pesos de la iteració anterior mitjançant el mètode del descens 
del gradient, s’ha comptabilitzat l’error provinent de totes les mostres de 
l’entrenament. Aquesta tècnica es sol anomenar aprenentatge per bloc, en 
referència a que la correcció es realitza un cop computat l’error de totes les 
mostres. Una tècnica alternativa és l’aprenentatge immediat (online method). 
En aquest últim cas, els pesos es corregeixen per a cadascuna de les mostres, 
just després del càlcul de l’error de cada mostra individualment. El càlcul del 
gradient per a una mostra individual no és més que un aproximació del 
gradient de totes les mostres. És per això que  la tècnica del gradient immediat 
s’anomena també descens groller del gradient.  
 



 
 

Figura 3.6. Representació del mètode del gradient en el cas de l’aprenentatge immediat. 
(Randall et al., 1995). 

 
Tot i això, l’aprenentatge immediat té certs avantatges: 
 
- Sovint és molt més ràpid, especialment quan l’entrenament conté dades 
redundants o repetides. 
- Es pot utilitzar quan es disposa d’un conjunt de dades d’entrenament que va 
augmentant, i no es té un nombre fix de mostres. 
- És millor quan es tracta amb problemes no estacionaris, on l’ambient on es 
desenvolupa el problema evoluciona amb el temps. 
- El fet de tractar amb gradients dels errors de mostres individuals i per tant 
aproximacions del valor real, ajuda a evitar caure en mínims locals. 
 
Tot i aquest conjunt d’avantatges, cal pagar un alt preu computacional. Durant 
l’implementació del descens groller del gradient s’han d’utilitzar tècniques 
d’optimització numèrica, com gradients conjugats de segon ordre o mètodes 
Bayesians.  Amb l’objectiu de combinar els avantatges dels dos mètodes,  
sorgeix el concepte de “miniblocs”. La base del mètode resideix en el mètode 
d’aprenentatge per blocs, amb la diferència que els pesos són actualitzats un 
cop comptabilitzat l’error d’un cert nombre de mostres. 
 
 
 
3.2.1 Les xarxes recurrents. 
 
Per tal de finalitzar amb la presentació de les principals característiques i 
paràmetres que tenen les xarxes neuronals, cal parlar de la connexió interna 
entre les neurones. En l’esquema tradicional de les xarxes neuronals, la 
informació del problema entra per les neurones de la capa inferior, viatja a 
través de les neurones de la capa intermitja i finalment, surt en forma de 
resposta per mitjà de les neurones de la capa superior. Pel fet que la informació 
viatja del nivell inferior al superior sense tornar enrere, anomenem a aquest 
tipus de xarxes s’anomenen de pas endavant. Les capacitats de les xarxes es pot 



multiplicar pel simple fet de permetre connexions internes que vagin d’una 
neurona d’una capa superior cap a una d’una capa inferior, o fins i tot 
connectar-se amb ella mateixa. D’aquest tipus de xarxa se’n diu de pas 
endarrera.  
Amb la flexibilitat interna d’enllaços, els principis en els que es fonamenta el 
càlcul d’activacions deixen de ser vàlids. Per a les xarxes de pas endavant, 
l’obtenció de l’activació d’una neurona requereix el coneixement previ de totes 
les activacions de les neurones que connecten amb aquesta neurona, sempre 
provinents de les capes inferiors. A més, per a la computació de l’error i 
l’aplicació del mètode del descens del gradient, és necessari disposar de l’error 
comès per totes les neurones en l’anterior presentació de la mostra a la xarxa. 
Per poder solucionar tots aquests problemes, cal introduir la variable temporal 
als càlculs. Així, per un temps arbitrari t definim:   
 
Yi(t)=fi(neti(t-1))              
[3.16] 
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Amb aquesta nova definició per a l’activació de les neurones, a cada iteració la 
informació es continua propagant cap endavant, ja que les activacions de totes 
les neurones han estat calculades a la iteració anterior. Tot i l’existència de 
vincles entre les neurones de capes superiors amb les de capes inferiors, el 
decalatge amb el temps del càlcul permet treballar amb l’esquema de pas 
endavant. 
 
Basant-se en la sistemàtica del tractament de les iteracions durant l’entrenament 
com a fenòmens referits en el temps, apareixen les xarxes d’Elman o xarxes 
recurrents simples. Per a cada pas en el temps o iteració, es realitza una còpia de 
totes les activacions de les neurones de les capes intermitges a una capa 
auxiliar. Així, a l’inici de cada iteració, les activacions de les neurones de les 
capes intermitges a l’estadi anterior, són introduïdes a la xarxa com a una 
informació externa. 
 

 
Figura 3.7. Esquema estructural de les xarxes recurrents simples. (Randall et al., 1995).. 



 
De la mateixa forma que els vincles recurrents han estat eliminats en el procés 
de càlcul de les activacions, durant l’aprenentatge, també es pot fer ús de les 
tècniques de la propagació cap enrera. El pesos emmagatzemats a la capa 
auxiliar a l’instant t-1, són els que s’utilitzen per calcular les activacions de les 
neurones a l’instant t. Per tant, en la computació del vector gradient de l’error, 
es té en compte l’estat de la xarxa durant dos instants de temps o iteracions 
diferents. Aleshores, a l’aprenentatge apareix un cert matís de noció històrica de 
la xarxa. 
 
Una generalització de les xarxes d’Elman, consisteix en estendre el nombre 
d’estadis previs de la xarxa en el procés d’aprenentatge. Quant més gran sigui 
el compendi d’activacions prèvies enregistrades, més sentit històric i capacitat 
d’evolució tindrà la xarxa. Aquesta nova sistematització de les xarxes d’Elman 
s’anomena xarxes recurrents al través del temps. 
 

Entrades Neurones ocultes Sortida

t=n

t=n-1

t=0

t=1

MM M

Entrada d'informació provinent d'events anteriors
Emmagatzematge d'informació per a events futurs  

 
Figura 3.8. Esquema estructural de les xarxes recurrents a través del temps. 

Les fletxes amb traç continu, indiquen d’on prové la informació amb la què es 
calcularan les activacions de les neurones a l’instant t . Les fletxes de traç 
discontinu mostren el camí cap a on es guarden les activacions de les neurones 
un cop ja finalitzat el càlcul de l’instant t. 
 
El tret diferencial de les xarxes recurrents en general és la capacitat addicional 
per aprendre fenòmens que no poden ser explicats amb les lleis matemàtiques 
generals. Sovint són tasques relacionades amb les capacitats sensitives del ser 
humà. Com a exemple de tasques desenvolupades per les xarxes recurrents 
tenim: 



 
- Aprenentatge formal de la gramàtica d’una llengua. La capacitat de distingir 
les paraules d’una certa llengua sabent l’estructura model d’aquesta llengua.  
 - Reconeixement de la parla. On inicialment es presenten a la xarxa el conjunt 
de sons bàsics de la parla i posteriorment és capaç de reconèixer els sons junts. 
- Composició de música. S’entrena a la xarxa assignant puntuacions a cadascun 
dels diferents tons musicals. Amb certes limitacions, la xarxa és capaç de 
reconèixer que hi ha sons que són més agradables que no pas d’altres. 
 
3.3Ús de les Xarxes Neuronals com eina de disseny. 
 
En el cas del disseny d’estructures, degut a la gran varietat de tècniques 
constructives, materials y tipologies resistents, les decisions a prendre són 
tantes que intentar abordar un estudi que consideri totes les combinacions 
possibles fora exigir massa a una xarxa neuronal. De fet és tant complex, que 
generalment requereix d’un equip de tècnics que treballi conjuntament. Per tal 
de simplificar les coses i poder estudiar el comportament de les xarxes 
neuronals, és necessari centrar-se en algun cas de disseny en particular . 
 
A més, davant de la gran varietat de tipus xarxes neuronals i de paràmetres que 
influeixen en el seu funcionament, cal tenir clar i saber amb quin tipus de 
problema estem tractant, de quines dades disposem i què és el que volem 
obtenir de les xarxes neuronals. És necessari fer un procés de depuració que 
defineixi les característiques que ha de tenir una xarxa neuronal que ha de ser 
utilitzada com a eina de disseny. Aquest procés inclou la determinació de: 
 
- El tipus de problema de disseny amb el que es treballa i que es vol solucionar. 
- El tipus de xarxa neuronal i la seva estructura interna. 
- L’obtenció de les dades d’entrenament i el seu tractament. 
- Les variables d’entrada i de sortida de la xarxa que determinen el problema. 
- La xarxa òptima a través del procés d’entrenament . 
 
El seguiment ordenat d’aquest guió de treball permet superar els entrebancs de 
tractar amb un problema massa generalista i estudiar el potencial de les xarxes 
neuronals com a eina computacional en el món de l’enginyeria.  
  
 
 
- El disseny de les bigues armades d’acer al carboni. Determinació del tallant últim. 
 
El disseny d’estructures resistents a partir de bigues armades d’acer al carboni 
és un problema força quotidià en estructures d’una certa envergadura. La 
necessitat de construir estructures lleugeres però alhora resistents és un 
problema que al llarg de la història ha comportat l’elecció de l’acer al carboni. 
Sovint en detriment d’altres materials com el formigó o la fusta, més pesats o 
menys resistents i durables.  
 



 En quant a la tipologia, el simple fet de treballar amb acer, redueix el ventall de 
possibilitats estructurals amb la que es partia. L’acer és un material que se sol 
disposar en làmines o plaques, ja que la seva soldabilitat permet la unió gairebé 
perfecte entre elements. Per tant, la idea de disposar un element resistent a 
partir de diverses plaques és un fet prou evident. Les bigues armades són 
precisament els elements resultants de la unió de diverses plaques d’acer per 
conformar una biga. Així, la tipologia estructural és ja una variable fixada. 
 
Reduir l’estudi de les xarxes neuronals a un problema de disseny convencional 
no seria gaire profitós. Cal aplicar l’eina de les xarxes neuronals a algun camp 
on les eines actuals no siguin prou acurades, com els relacionats amb els 
fenòmens de fallida estructural. La resistència a tallant de bigues armades 
esveltes, n’és un exemple.   
 
En resposta a aquesta falta d’ajuda al disseny més exigent, apareix la figura de 
les xarxes neuronals, que no necessita del recolzament d’una teoria matemàtica. 
Així doncs, l’objectiu es comprovar si és factible l’ús de les xarxes en aquestes 
situacions. L’únic requeriment és disposar d’una col·lecció prou extensa de 
dades de la resistència de bigues a tallant que permeti entrenar la xarxa. 
Precisament la necessitat de millorar les eines de disseny tradicional, i la 
conseqüent investigació duta a terme aporta la bibliografia necessària d’assaigs 
de laboratori.  
 
- Determinació de la xarxa neuronal. Xarxes MLPs  d’una sola capa intermitja. 
 
Com és sabut, l’experiència és un factor clau alhora de dissenyar. El fet de 
disposar d’informació relativa de casos ja resolts semblants al què cal trobar 
solució, ajuda a encaminar-se en les decisions a prendre. Si l’experiència 
acumulada indica que una tipologia en concret no és factible en un cert tipus de 
casos, quan un cas semblant es presenti, aquesta possibilitat podrà ser obviada 
immediatament. Quant major són el coneixements previs, menys temps durant 
aquest procés. En aquells camps en els que es disposa d’una gran experiència, 
es pot arribar a l’extrem de dissenyar gairebé a partir de l’ajust al problema a 
resoldre a partir de solucions anteriors. En aquest tipus de casos, la naturalesa 
del problema sol ser d’aproximació de solucions. Per tant, el tipus de xarxes a 
utilitzar són les MLPs, amb funcions de transferència sigmoidals. 
 
L’estructura interna de la xarxa respon al nombre de capes intermitges i del de 
neurones que hi disposem a cada capa. El nombre de capes i de neurones 
ocultes depèn del caire del problema. Augmentant el número de neurones i de  
capes intermitges, s’aconsegueix més capacitat de copsar i reproduir els trets 
característics de les mostres. Segons Rafiq et al. (2001) els problemes continus 
requereixen de una sola capa intermitja, mentre que els problemes amb 
discontinuïtats marcades necessiten més d’una capa intermitja. Com el disseny 
de les bigues armades segueix un criteri de raonament lògic, existeix una certa 
continuïtat en les dimensions i característiques dels acer utilitzats, i per tant una 



uniformitat prou adient per considerar el problema com a continu. En aquestes 
condicions, es disposa d’una única capa intermitja. L’estructura principal de la 
xarxa és doncs, de tres capes. La inferior amb la missió de presentar a la xarxa 
les variables d’entrada del problema, una intermitja i la capa superior, donant 
resposta al problema de la determinació del tallant últim. 
 
El nombre de neurones de les capes intermitges cal trobar-lo mitjançant un 
procés de prova i error, arribant a un consens entre un aprenentatge mínim i 
una aprenentatge excessiu. Aquest procés és dut a terme un cop s’han 
determinat el nombre de variables que defineixen el problema, i el tipus i 
quantia de les dades d’entrenament. 
 
 
- Obtenció i tractament de les dades d’entrenament.  
 
L’origen de les dades d’entrenament prové de la recopilació bibliogràfica de 
diferents assaigs de laboratori que es varen dur a terme amb l’objectiu de 
millorar o buscar mètodes alternatius de disseny de bigues armades d’acer al 
carboni.  
 
Tot i que l’aplicabilitat de les xarxes neuronals s’estén a una gran varietat de 
camps, cal que la informació amb la que tracten tingui un determinat format. A 
més, la forma amb la que es presenta aquesta informació a la xarxa pot afectar 
diferentment  durant l’aprenentatge. Per a un millor funcionament de la xarxa 
és necessari aplicar uns certs criteris de tractament de les mostres. 
 
Per assolir una generalització de la xarxa durant la interpolació, és aconsellable 
eliminar aquells casos que disten massa dels valors mitjos. A partir d’un estudi 
estadístic es poden localitzar les mostres que es troben fora d’un interval de tres 
desviacions estàndard. Això no suposa cap una d’informació significativa, 
doncs dins d’un interval de tres desviacions estàndard hi ha continguts un 99% 
dels casos totals. 
  
Una altra consideració important és la normalització de totes les dades 
d’entrada. Aquesta necessitat s’explica per la utilització de funcions de 
transferència sigmoidals. Com els límits de la funció sigmoidal són 0 i +1, cal 
transformar totes les dades de tal forma que quedin compreses dins de 
l’interval [0,1],  amb un marge prudencial amb els valors límits. Un escalament 
adequat de les dades aconsegueix centrar les activacions de les neurones a 
l’interval on el domini de les funcions de transferència són més sensibles a les 
variacions de les mostres. 
 
Les funcions de normalització més conegudes són la lineal i la  logarítmica. Però 
una transformació molt senzilla i eficient és la que col·loca totes les dades a 
l’interval [0’2,0’8], d’aquesta forma s’evita treballar a prop dels valors límits 0 i 
1. Aquesta funció de normalització té el següent aspecte: 
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On S representa la variable normalitzada, i Vmax Vmin els valors màxim i mínim 
que adopta la variable V en tot el registre de dades. 
 
Pel que fa a les dades de sortida, també es segueix el mateix criteri, ja que 
durant l’entrenament la xarxa calcula l’error E entre el valor calculat per la 
xarxa i el valor objectiu (tallant últim experimental). Per tant, cal que les dades 
objectius estiguin normalitzades ja que les activacions de les neurones són 
valors de l’interval [0,+1]. 
 
- Variables que defineixen el problema. Número de neurones a les capes extremes. 
 
La pròpia versatilitat de les xarxes, deixa una gran ventall de possibilitats pel 
que fa a l’elecció de quines variables  seran la incògnita del problema. Aquesta 
indeterminació també s’estén al conjunt de variables que han de definir el 
problema i que són la informació amb la que les xarxes neuronals han d’arribar 
a una solució. El que fora desitjable, és un mínim de variables d’entrada i un 
màxim de respostes  subministrades per la xarxa. De tal forma que les decisions 
preses fossin mínimes, mantenint el màxim possibilitats constructives obertes. 
Malauradament, això no és possible, amb tanta indeterminació la xarxa hauria 
de disposar d’un nombre de casos previs per l’aprenentatge gairebé il·limitat. 
D’altra banda, la resposta que oferís la xarxa podria ser inviable, pel simple fet 
de ser interpolació entre casos estructurals ben diferents. Fins que les xarxes 
neuronals no siguin capaces d’aprendre un sentit de raonament lògic, la 
llibertat  de presa de decisió excessiu a les xarxes no deixa de ser temerari. Es 
necessari fer una classificació en grups, dels diferents tipus de problemes de 
disseny, per tal que l’aplicació de les xarxes sigui viable. 
 
De fet, un cop escollit el tipus de resposta per a la qual s’utilitza la xarxa 
neuronal, una gran quantitat de variables queden ja escollides. En el cas de la 
determinació de la resistència última a tallant, l’única resposta esperada de la 
xarxa és simplement el valor del tallant normalitzat. Aquesta consideració fixa 
automàticament que en la capa superior es disposarà d’una única neurona, amb 
la missió de donar la solució computada per la xarxa.   
 
Per tal d’establir el número de variables d’entrada, s’han de tenir presents dos 
principis clau que obliguen prendre una solució de compromís. D’una banda, la 
caracterització adient del problema amb el que es tracta, i d’altra banda la 
necessitat de fer un estalvi computacional per tal aconseguir l’entrenament de la 
xarxa en un temps raonable. És lògic pensar, que en les àrees d’aplicació de les 
xarxes neuronals, un principi generalitzat sigui el de l’ús abusiu de variables i 
paràmetres, i per tant que es disposin moltes neurones a la capa inferior. En 
contrapartida, apareix la demanda d’estalvi computacional i d’optimització de 



les variables d’entrada per tal de facilitar el procés d’aprenentatge. És 
recomanable fer algun tipus d’estudi estadístic de les variables d’entrada amb 
les respostes observades del fenomen, per tal poder descartar el màxim nombre 
de variables. També es pot optar a crear noves variables adimensionals, fruit de 
la combinació de diverses variables, sense que això comporti una pèrdua 
d’informació transcendent. 
 
 
- El procés d’entrenament i la determinació de la xarxa òptima. 
 
Un cop s’ha determinat la tipologia de la xarxa neuronal i el conjunt de 
variables d’entrada i de sortida d’acord amb les característiques del problema, 
cal determinar  l’estructura interna de la xarxa. Aquesta configuració interna 
consisteix en trobar el nombre òptim de neurones de la capa intermitja que 
produeixi els resultats més satisfactori en les prediccions de la xarxa.  
 
Generalment, l’augment del nombre de neurones de la capa intermitja produeix 
una millora en els resultats de l’entrenament per problemes complexos. En 
aquests casos, una xarxa  amb més neurones a la capa intermitja assoleix un 
menor suposat un estadi d’entrenament avançat, ja que en les primeres etapes 
del procés es produeixen petites oscil·lacions de l’error. Un major nombre de 
neurones a la capa intermitja no assegura, però, un millor funcionament de la 
xarxa. Existeix un nombre òptim de neurones a partir del qual, la resposta de la 
xarxa és tan bona com una altra xarxa amb major nombre de neurones. Amb un 
cost computacional menor, i per tant, una major rapidesa durant l’entrenament 
i  alhora de calcular la resposta, la xarxa amb el nombre òptim de neurones 
optimitza millor els recursos que no pas xarxes més complexes. 
 
A part del nombre de neurones de la capa intermitja, un aspecte crucial que 
intervé durant l’entrenament és el nombre d’iteracions. Cada cop que les 
mostres són presentades a la xarxa i es calcula l’error produït per tal de corregir 
els pesos interns, s’anomena iteració o epoch. El nombre d’iteracions són una 
mesura de l’estadi en el que es troba l’entrenament. Aquest paràmetre actua de 
comptador i permet comparar les xarxes entre si. El comportament de la xarxa 
va evolucionant en funció del grau d’entrenament. Fins a un determinat nivell, 
la minimització de l’error durant l’entrenament està associat a la millora de la 
resposta de la xarxa al problema general. Arribat un cert punt, la perfecció en 
l’entrenament és conseqüència d’una reproducció excessivament fidel de les 
mostres puntuals que conformen les dades de l’entrenament.  La xarxa és capaç 
de donar una resposta gairebé perfecta a un problema determinat, però 
fracassarà alhora de donar resposta a un problema no vist durant 
l’entrenament. Aquest fenomen d’entrenament excessiu és impossible de 
controlar si no s’utilitza algun element de control aliè a l’entrenament.  
Un dels mètodes més simples que existeix per evitar l’entrenament excessiu i 
que ha estat provat de ser efectiu, és el control paral·lel de l’entrenament 
mitjançant un test de simulacre. Aquest test tracta d’esbrinar quin és l’estat de 



coneixement de la xarxa a un nivell d’entrenament o d’iteracions en concret. El 
test consisteix en sotmetre a la xarxa a un conjunt de dades de problemes que 
no han estat vistos per la xarxa durant l’entrenament i estudiar la seva resposta. 
Les mostres que constitueixen el test, provenen del conjunt de dades totals de 
l’entrenament i solen ser un 10% del nombre total. La sistemàtica d’operativa 
consisteix en realitzar testos puntuals paral·lelament a l’entrenament per tal de 
detectar les diferents etapes d’aprenentatge de la xarxa. L’entrenament ha 
d’aturar-se, en l’instant en que els resultats del test comencin a empitjorar amb 
l’augment del nombre d’iteracions. Aquest punt d’inflexió, marca el moment en 
el que la xarxa comença a reproduir els trets puntuals i aïllats de cada mostra. 
La Figura 3.9 mostra les etapes de comportament de la xarxa durant 
l’entrenament. 

 
Figura 3.9. Evolució del comportament de la xarxa en funció del grau d’entrenament.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




