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Memória descritiva referente á 
patente de invenção de WARNER- 
-LAMBERT COMPANY, norte ameri- i 
cana, (estado: New Jersey), in
dustrial e comercial, com sede 
em 201 Tabor Road, Morris 
Plains, New jersey 07950, Esta
dos Unidos da América, (inven
tores: Cario Reter Croce, Sami 
Assad Halaby, residentes nos 
Estados Unidos da América), pa
ra "PROCESSO E APARELHO PARA 
VERIPICAR A INVIOLABILIDADE LA 
VEDAÇÃO HERMÉTICA DE EMBALAGENS 
E DE RECIPIENTES VEDADOS".

MEMÓRIA DESCRITIVA

ÂMBITO DA INVENÇÃO
A presente invenção refere-se generi 

camente a instrumentação de ensaio para determinar automatica
mente, com precisão e simplicidade as propriedades físicas de 
um sistema mecânico, tal como por exemplo a inviolabilidade de 
vedação hermética de embalagens ou recipientes vedados. Mais 

| particularmente, a presente invenção refere-se a instrumentos 
ide medida electrónica para ensaio,automático, não destrutivo e 
' para classificação de embalagens e recipientes vedados, utili
zando sensores de pressão e de posição e técnicas de processa- 

; mento de sinais analógicos e digitais.

ENQUADRAMENTO DA INVENÇÃO

PA
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Em muitas áreas da fabricação de pro-; 
dutos, existe a necessidade de embalagens e recipientes vedados; 
em que o produto deve ser hermeticamente fechado. Existe uma 
diversidade de tipos de embalagens e de recipientes que são 
susceptíveis de proteger o produto neles contido e de evitar a 
transmissão do ar e semelhantes, para o produto e a partir delei 
Em associação com isto têm-se efectuado bastantes pesquisas no 
domínio da avaliação das propriedades de separação de materiais 
embalados utilizados para a preparação de produtos cuja estabi
lidade se degrada rapidamente quando sujeitos ao ar, mas desco
briu-se que o maior empacto da estabilidade do produto não é a 
barreira constituída pelo material de embalagem mas a vedação 
da embalagem. Na realidade, os materiais mais impermeáveis e de 
preço mais elevado não proporcionarão protecção ao produto se 
as embalagens fabricadas com eles não forem bem vedadas. Por ou 
tro lado, um material menos dispendioso, com características de 
vedação de qualidade superior pode exceder uma embalagem consti 
tuida por uma dispendiosa laminação fina, que possua uma veda
ção da embalagem de baixa qualidade.

Os tipos de embalagem e de recipien
tes que têm sido objecto de estudo relativamente à inviolabili
dade de vedação hermética, englobam as latas metálicas, bolsas 
flexíveis, recipientes de papel encerado, garrafas, sacos, fras 
cos, caixas de papelão, embalagens de fita, ampolas, malas e se 
melhantes. Apesar das embalagens e dos recipientes dos tipos 
atrás referidos diferirem em muitos aspectos, há algo de comum 
entre eles, visto que ao colocar-se o produto no interior de 
uma tal embalagem ou recipiente e ao vedá-lo hermeticamente, 
geralmente permanece um espaço superior que pode ser pressuri
zado como sucede por exemplo num recipiente de água gaseificade 
ou despressurizado no vácuo, como sucede por exemplo num reci
piente para alimentos ou numa embalagem que contenha um produtc 
esterilizado. Em alternativa, pode vedar-se hermeticamente um
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produto no interior duma embalagem à pressão ambiente. Além dis 
so, sem ter em consideração o valor que possa ter a pressão in
terna inicial de uma embalagem vedada hermeticamente, o facto 
de alí existir um espaço superior proporciona uma classe geral 
de técnicas de ensaio de vedação hermetica que substitiuem a



sua inspecção visual. Por exemplo, utiliza-se normalmente o mi-j 
croscópio electronico quando a inspecção visual de uma embala- ; 
gem é completamente impraticável em ambientes comerciais muito 
rápidos. Tendo em consideração o problema anterior torna-se evi 
dente que a questão principal consiste em medir eficazmente, em 
tempo real, a inviolabilidade da vedação de embalagens, reci
pientes e equivalentes vedados, e que espécies de equipamento 
proporciona o meio para o conseguir. Por outro lado, uma vez 
que o grau de inviolabilidade de vedação hermética produzido 
na vedação de cada embalagem ou recipiente difere de acordo com 
a aplicação, um sistema de ensaio ideal deve proporcionar um me 
io de classificação e de selecção de recipientes vedados basea 

[dos nos limites aceitáveis para essa família de embalagens. 
iiAlém disso, o sistema de instrumentos de ensaio ideal deve ter
a capacidade de se ajustar a diversos materiais e formas de em
balagens, tais como os recipientes de plástico, pacotes lamina
dos, latas metálicas e sacos de plástico. Do mesmo modo, este 
ensaio deve ser exequível num ambiente industrial em que o ope
rador obtenha resultados Imediatos sobre a capacidade do equipa 
mento de embalagem, no sentido de corrigir problemas relativos 
às vedações herméticas, antes da produção de grandes quantida
des de embalagens vedadas rejeitadas. 0 sistema de instrumentos 
de ensaio ideal também deve proporcionar um meio para gerar in
formação útil ao desenvolvimento de normas generalizadas relati 
vas aos limites de vedação hermética aceitáveis de famílias par 
ticulares de embalagens, tornando-se deste modo úteis para a 
optimização de materiais de embalagem com a consequente econo
mia nos custos de embalagem. Finalmente, é imperativo que este 
equipamento de ensaio seja susceptível de efectuar estas medi
ções e classificações de vedação hermética sem danificar o reci 
piente vedado e o seu conteúdo.

presentemente existem diversos tipos 
diferentes de equipamento de ensaio utilizável para a classifi
cação e ensaio automático, não destrutivo da integridade de ve
dação hermética de recipientes de embalagens vedados.

Por exemplo, a Patente dos USA número 
5 837 215 de Massage descreve um processo e um equipamento para 
a classificação e ensaio automático não destrutivo de embala-
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gens e recipientes vedados, pazem-se passar os recipientes por ; 
i , !
Suma câmara vedada de pressão ou de vacuo e expandem-se ou con- 
traem-se devido aos gradientes de pressão diferencial que actu- 
am sobre as paredes do recipiente. A amplitude do índice de es- 
icoamento do contentor vedado sob vácuo ou sob pressão calcula
i-se  através de uma série de medidas, incluindo os cálculos de 

movimento da parede do recipiente (isto é o deslocamento), a 
ívelocidade do movimento das paredes e as correcçõ.es de erros 

que corrigem os erros devidos às variáveis do recipiente que 
não são controláveis pelo equipamento de ensaio. Neste proces
so, a amplitude do índice de escoamento calculada não é degrada 
da por tais variáveis não controladas, tais como o intervalo

[das variações de presssão, espessura das paredes, etc. Os reci
pientes com paredes de espessuras diferentes, mas com idênticos! 
índices de escoamento, calculam-se e registam-se com índices dej 

escoamento idêntico mesmo que o movimento das paredes seja dife 
rente. Contudo, de acordo com o processo de Nassage, uma tal 
abordagem apenas pode ter êxito se com ele se associar uma úni
ca técnica de anulação do erro, tendo em consideração todas as 
variáveis físicas do recipiente que se classificam em quatro 
categorias de erros:
1. Expansão inicial - isto engloba todos os parâmetros físicos 
que descrevem o valor real do arqueamento ou da expansão inici
al. Abrange os erros provocados pelas variações na espessura 
das paredes, pela pressão interna do recipiente, pela resistên
cia do recipiente, pelo volume de variações, módulos, tratamen
to a quente do material, configuração dos contornos e impacto 
das tintas na configuração dos contornos, e pressão ambiente 
externa;
2. Erros de contracção relacionados com o tempo - isto engloba 
os erros devidos à variação de temperaturas durante o ensaio, à 
estabilidade da pressão na câmara de ensaio, à estabilidade da 
posição da câmara de ensaio e à estabilidade da mesa de ensaio.

1

3. Erros de calibração inicial e de não linearidade - isto en
globa as variações devidas à altura do recipiente, orientação e 
precisão do recipiente no local de ensaio relativamente à posi- 

!ção do censor, factor de forma e de configuração, nivelamento 

das paredes, uniformidade, etc.
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4. Variação dinâmica - devido ao enorme espectro de variações 
do recipiente, os instrumentos de medida deverão ser compatí
veis com uma enorme variação de sinais. (É muito mais fácil de- 
tectar um movimento de 1/1000 polegadas (1/400 cm) num interva
lo de variação de 20/1000 polegadas (1/20 cm) do que encontrar 
o mesmo movimento de 1/1000 polegadas (1/400 cm) no intervalo 
de variação de uma polegada (2,5 cm)). Confinando as medições 
a um intervalo apertado, a precisão e a velocidade do sistema 
melhoram enormemente.

SUMÁRIO DA IEVENÇÁO
Tendo em consideração os problemas 

anteriormente referenciados e as soluções para os resolver, da 
técnica anterior, torna-se um aspecto primordial da presente 
invenção proporcionar um processo e um aparelho para o ensaio 
da inviolafilidade de vedação hermética de recipientes e embala 
gens vedados que possuam pelo menos uma superfície semi-flexí- 
vel, independentemente de a embalagem ser ensaiada sob condi
ções externas de pressurização ou de despressurizaçao (isto é, 
no vácuo).

A presente invenção também proporcio
na um processo e um aparelho para o ensaio da inviolabilidade 
de vedação hermética de recipientes e embalagens vedadas que 
não exigem o cálculo dos índices de escoamento do recipiente 
ou da embalagem, nem exigem a utilização de técnicas de correc- 
ção de erros, mas que proporcionam uma decisão tendo em conside 
ração a hermeticidade da embalagem ensaiada, baseada no cálculo 
do grau de correlação entre um primeiro sinal proporcional à 
pressão no interior da câmara de ensaio e um segundo sinal pro
porcional ao deslocamento da superfície semi-flexível da embala 
gem de ensaio vedada.

A presente invenção ainda proporciona 
um processo e um aparelho que são independentes das variáveis 
do processo de operação, tais como’' as dimensões do recipiente 
ou da embalagem, correspondentes variações da espessura das pa
redes, intervalo de pressurização da embalagem, posição de refe 
rência, ou nível do material de enchimento na embalagem ensaia
da.
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A presente invenção também está con
cebida para proporcionar um processo e um aparelho que permita 
a um operador programar medidas de inviolabilidade de vedação 
hermética aceitáveis, mas calculadas com base nos índices de es 
coamento do recipiente ou nas velocidades das paredes do reci
piente, e ainda alterar facilmente os limites aceitáveis de in
violabilidade de vedação hermética para uma família de embala
gens.

Também se proporciona um processo e 
aparelho que possui aplicação no controle de qualidade em labo- 
ração a alta velocidade em ensaios de inviolabilidade de veda
ção hermética de recipientes e embalagens vedadas para produtos 
perecíveis tais como os alimentos, fármacos, ou outros materiai; 
que devam ser hermeticamente vedados para evitar a contaminação.

Adicionalmente, a presente invenção 
proporciona um processo e aparelho que permitem uma análise ex
terna de embalagens vedadas hermeticamente, em laboração, em 
curso, e sem exigir que o recipiente vedado seja aberto, danif£ 
cado ou distorcido permanentemente.

0 processo e o aparelho do presente 
sistema também eliminam a necessidade de mecanismos de posicio
namento de precisão dos sensores de deslocamento das paredes da 
embalagem no interior de uma câmara de ensaio, ou a precisão da 
pressão nas medições no interior da câmara de ensaio.

A presente invenção desenvolveu-se pa 
ra proporcionar um processo e aparelho do ensaio de vedação her 
mética de recipientes e embalagens vedados, implicando o cálcu
lo das funções de regressão linear obtidas a partir dos dados 
de deslocamento da embalagem e dos dados de pressão da câmara 
de ensaio, obtidos durante o intervalo de um ciclo de ensaio. 
Esta análise estatística pode implicar o cálculo de uma função 
de regressão linear para vários segmentos de um intervalo de en 
saio, em que a comparação dos declives das funções de regressão 
adjacentes indica a ocorrência da abertura da embalagem.

Além disso, o processo e o aparelho 
da presente invenção permitem e registam os dados de inviolabi
lidade de vedação hermética em adição aos dados de aceitação/re 
jeição, com o objectivo de manter uma melhor história estatísti
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ca da eficiência da embalagem. 0 processo e o aparelho da pre
sente invenção permitem também o manuseamento de diversas for
mas e materiais de embalagem, tais como os recipientes de piás, 

jtico, embrulhos laminados, latas metálicas e sacos de plástico.
Adicionalmente, o processo e aparelhe 

presentes são úteis não só para a embalagem inicial de bens, 
mas também para os ensaioa subsequentes destinados a determinar 
o tempo de vda do produto em armazém.

Em resumo, num dos seus aspectos, a 
presente invenção refere-se ao processo e aparelho para o ensa
io da inviolabilidade de vedação hermética de recipientes e em
balagens vedadas que possuam pelo menos um componente, parte, 
ou superfície flexível ou semi-flexível, que seja susceptível 
de efectuar um pequeno movimento, tal como a contracção ou a 
distensão quando submetidos a gradientes de pressão ou de vácuo 
respectivamente.

A presente invenção baseia-se funda
mentalmente no princípio da correlação, considerando-se que nuc 
intervalo de pressão de vácuo razoável, uma embalagem bem veda
da expandir-se-á proporcionalmente como resposta à aplicação de 
vácuo (isto é, despressurização da câmara de ensaio em que se 
coloca a embalagem de ensaio). Num caso destes, a curva de vá- 
cuo/expansão apresentará linearidade. Inversamente, uma embala
gem vedada que possua um baixo grau de inviolabilidade de veda
ção hermética ou que não esteja mesmo vedada, não se expandirá 
em resposta a crescentes condições de vácuo ou expandir-se-á 
inicialmente e depois contrair-se-á à medida que o espaço supe
rior da embalagem escoe para a câmara de ensaio de vácuo. Neste 
caso, a curva de vácuo/expansão apresentará uma característica 
de não linearidade.

Em geral, o processo para ensaiar a 
inviolabilidade de vedação hermética de um recipiente ou de uma 
embalagem vedada, consiste em coloçar no interior de uma câmara 
de ensaio uma embalagem de ensaio vedada que possua pelo menos 
uma superfície flexível e em variar gradualmente a pressão no 
interior da câmara de ensaio desde um primeiro valor até um se
gundo valor durante um intervalo de tempo de um ciclo de ensaio 
Medem-se a pressão no interior da câmara de ensaio e o desloca
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mento (isto é, a expansão ou a contracção) da superfície flexí
vel da embalagem de ensaio vedada e estabelece-se um primeiro 
sinal analógico proporcional à pressão no interior da câmara e 
um segundo sinal analógico proporcional ao deslocamento da su
perfície flexível da embalagem de ensaio vedada, respectivamen- 
te. Seguidamente calcula-se uma função de correlação entre o 
primeiro sinal analógico e o segundo sinal analógico de modo a 
proporcionar uma medida de inviolabilidade de vedação hermética 
da embalagem de er.saio vedada.

Deste modo, outro resultado da presen 
te invenção consiste em proporcionar um sistema de instrumentos 
de ensaio para a medição de inviolabilidade de vedação herméti
ca de qualquer embalagem vedada susceptível de se expandir quan 
do sujeita a condições de vácuo sob condições de pressão contro 
lada. Consequentemente, a presente invenção engloba um processo 
e um aparelho em conjunto com os três passos, partes, componen
tes e inter-relaçoes que se exemplificam na presente Memória 
Descritiva e cujo objectivo se indicará nas reivindicações ane
xas.

Outros objectivos adicionais explicar 
-se-ão na descrição que se segue e serão mais particularmente 
delineados nas reivindicações anexas, e há objectivos da presen 
te invenção que serão evidentes para os especialistas na maté
ria para quem a invenção se dirige, tornando-os mais claros da
qui em diante.

BREVE DESCRIÇÃO DOS DESENHOS E GRÃFICOS
Para uma melhor compreensão dos objec 

tivos da presente invenção faz-se referência à seguinte descri 
ção pormenorizada dos aspectos preferenciais que serão conside
rados em associação com os desenhos e gráficos anexos, em que; 
A Figura 1 é um gráfico de uma embalagem de ensaio hermeticamen 
te vedada sem fugas de ar, que apresenta o deslocamento da sua 
superfície flexível sobre o eixo vertical e o intervalo de tem
po durante o ciclo de ensaio sobre o eixo horizontal, e que ; 
apresenta também uma curva de vácuo que lhe está sobreposta 
com a respectiva amplitude orientada segundo o eixo vertical; 
A Figura 2 é um gráfico de uma embalagem de ensaio não hermeti
camente vedada com fugas dear, que apresenta o deslocamento da
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sua superfície flexível segundo o eixo vertical e o intervalo 
de tempo durante um ciclo de ensaio segundo o eixo horizontal, 
mostrando também uma curva de vácuo que lhe está sobreposta 
com a respectiva amplitude orientada segundo o eixo vertical; 
A Figura 5 é um diagrama de blocos simplificado que apresenta 
os necessários sinais de formas de onda que se devem gerar e 
processar para permitir uma medida de inviolabilidade de veda
ção hermética de uma embalagem vedada, de acordo com o processe 
da presente invenção;
A Figura 4 é um diagrama de blocos pormenorizado que ilustra as 
diversas operações de processamento do sinal analógico e digi
tal, efectuadas durante o intervalo de um ciclo de ensaio de 
acordo com o processo da presente invenção;
A Figura 5A é uma secção transversal de um diagrama esquemático 
do aspecto preferencial da câmara de ensaio, apresentando um 
dispositivo de deslocação vertical da plataforma, uma consola 
para deslocação de um sensor de posição, uma embalagem de ensa
io num tabuleiro de ensaio, e um trnasdutor diferencial de va
riável linear.· (LVDT) - sensor de posição típico;
A Figura 5B é uma secção transversal de um diagrama esquemático 
de um aspecto alternativo da câmara de ensaio apresentando um 
dispositivo de translação vertical para um sensor de posição e 
uma gaveta deslizante na câmara de ensaio colocada num disposi
tivo de translação horizontal;
A Figura 6 é uma vista do diagrama de blocos do circuito do sis 
tema de ensaio da presente invenção, apresentando ama platafor
ma de ensaio, uma unidade central de programação e uma consola 
do operador;
A Figura 7 representa o fluxograma para o programa do sistema 
de ensaio principal da embalagem, utilizado no processamento 
informático da presente invenção, apresentando parcialmente os 
diversos passos executados para ensaiar a inviolabilidade de 
vedação hermética de uma embalagem'vedada com apresentação dos 
resultados alí produzidos e
A Figura 8 é um fluxograma para o subprograma de ensaio básico 
que está associado com o "programa do sistema de ensaio princi
pal da embalagem" apresentado na Figura 7;
A Figura 9A é um gráfico de uma embalagem de ensaio hermetica-

- 9 -



mente vedada sem fugas de ar, apresentando os dados de amostra
gem do deslocamento (isto é, expansão) da respectiva superfície 
flexível sobre o eixo vertical, estando os valores dos dados 
de amostragem da pressão de vácuo da câmara de ensaio represen
tado sobre o eixo horizontal, e mostrando também a função de 
regressão linear que lhe está sobreposta, calculada para todo 
o intervalo de ensaio; e
A Figura 93 é um gráfico de uma embalagem de ensaio não herme
ticamente vedada com fugas de ar, apresentando os valores dos 
dados de amostragem de deslocamento da respectiva superfície 
flexível sobre o eixo vertical, estando os valores dos dados 
de amostragem de pressão de vácuo da câmara de ensaio represen
tado sobre o eixo horizontal, e mostrando também uma diversida
de de funções de regressão linear em que c da uma delas foi 
calculada para o seu sub-intervalo segmentado, e em que a varie 
ção no declive das funções de regressão linear adjacentes indi
ca o início de dependência do deslocamento da embalagem da pres 
são de vácuo.

DESCRIÇÃO PORMENORIZADA DA INVENÇÃO
DispÕe-se agora de condições para 

descrever o melhor possível, os pormenores do processo e apare- 
liio para ensaiar a inviolabilidade de vedação hermética de em
balagens vedadas. Todavia, antes de passarmos aos pormenores é 
necessário tecer ainda algumas considerações preliminares.

Fazendo uma referência breve à figu
ra 6, ali se ilustram os três principais componentes do instru
mento do sistema de ensaio da presente invenção; nomeadamente, 
uma plataforma de ensaio 2, uma unidade de programação central 
3, e uma consola de operador 4. Embora o sistema 1 do instru
mento de ensaio possa ensaiar recipientes e embalagens sob con
dições de pressurização ou de de pressurização (isto é, no vá
cuo) de um modo fundamentalmente idêntico, o aspecto preferen
cial descrito corresponderá ao de um sistema que ensaia embala- 
gens sob condições de vácuo.

Fazendo agora referência às Figuras 
1 e 2 em particular, apresentam-se os gráficos característicos 
das curvas de deslocamento da embalagem e das curvas de vácuo 
para embalagens herméticas e não herméticas respectivamente.
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Era associação com isto, se se colocar uma bolsa flexível ou uma 
embalagem semi-flexível na câmara de ensaio que se está a esva
ziar, então, em resposta a isto, a embalagem vedada expandir-se 
-á numa tentativa de igualizar a sua pressão interna "do espaço 
superior" como resposta ao decréscimo de pressão da câmara de e 
ensaio. Uma embalagem hermética expandir-se-á e manterá o seu 
volume expandido enquanto se mantiverem aplicadas à câmara de 
ensaio as condições de vácuo externo. Na figura 1 apresenta-se 
o deslocamento (isto é, a expansão) em função do tempo para es
ta condição. Em contraste, uma embalagem não hermética sob as 
mesmas condições expandir-se-á inicialmente e depois contrair- 
-se-á lentamente, á medida em que as condições de vácuo extraem 
ar da embalagem através da fu.ga na sua vedação. Na figura 2 
ilustra-se o deslocamento em função do tempo para esta condição. 
A proporção em que a embalagem se expande e se contrai sob con
dições controladas é função do grau de hermeticidade da embala
gem. Do mesmo modo, para o intervalo razoável de condições de 
vácuo, uma embalagem dem vedada expandir-se-á proporcionalmente 
(isto é, linearmente) com a diminuição da pressão de vácuo, e 
uma análise de regressão de dados de expansão da embalagem asso 
ciada aos dados de pressão de vácuo resultará numa função de re 
gressão linear associada com ura coeficiente de correlação eleva 
do, indicando um elevado grau de correlação entre a expansão da 
embalagem e a pressão de vácuo, no caso de uma embalagem de ele 
vada inviolabilidade de vedação hermética. Em contraste, una em 
balagem não vedada ou mal vedada não se expandirá ou expandir- 
-se-á inicialmente e depois contrair-se-á à medida que o espaço 
superior da embalagem escoa para a câmara de ensaio. Neste caso, 
uma análise de regressão dos dados de deslocamento da embalagem 
(isto é, expansão) associada aos dados de pressão de vácuo resul. 
tará numa função de regressão linear associada com um coeficien 
te de correlação baixo para uma duração de um ciclo de ensaio, 
indicando o baixo grau de correlação entre a expansão da embala 
gera e a pressão do vácuo. É neste contexto subjacente que se ba 
sela a presente invenção tornandc-se mais clara com a descrição 
pormenorizada do processo e do aparelho.

Considerando agora a Figura 3, apre
senta-se um diagrama simplificado que ilustra clararaente a ne-
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cessidade de dois sinais aperiódicos (isto é, formas de onda) 
qu.e devem ser gerados e processados para permitir uma medida 
aceitável de inviolabilidade de vedação hermética de acordo com 
o processo da presente invenção. Especificamente, o diagrama 
simplificado da Figura 5 apresenta uma câmara de ensaio 5 no 
seu lado esquerdo com uma embalagem de ensaio 6, um transforma 
dor diferencial de variável linear (LVDT) - sensor de desloca
mento ou de posição típico (isto é, um transdutor) 7, e um 
sensor de pressão 8 colocado preferencialmente no interior da 
câmara de ensaio 5· Também se mostra uma bomba de vácuo 9 liga
da à câmara de ensaio 5· Do lado direito do diagrama, está um 
dispositivo de cálculo, de preferência um microcomputador 10 
com a necessária e suficiente capacidade de memória.

É de notar que, uma vez colocada a 
embrlagem na câmara de ensaio 5 e estando o sensor de posição 
7 tipo LVDT em contacto com a superfície flexível da embalagem 
de ensaio 6, a partir deste ponto e durante o ciclo de ensaio, 
este sensor de posição 7 deve ser capaz de medir quaisquer va
riações da espessura da embalagem como resultado da expansão 
sob condições de pressão decrescente na câmara de ensaio. Du
rante o ciclo de ensaio, o sensor de posição 7, deve gerar um 
sinal que proporcione uma indicação do movimento da superfície 
flexível da embalagem de ensaio 6, em resposta ao decréscimo 
dos níveis de pressão na câmara de ensaio 5. Preferencialmente, 
este sinal é produzido pelo movimento de um núcleo (não se mos 
tra) do LVDT 7, em resposta ao deslocamento da superfície da 
embalagem de ensaio contra a sonda de ensaio 12. Este sinal esi 
tá representado pela linha 13A traçada ao longo da parte supe
rior da câmara de ensaio 5 θ através do bloco até ao microcom 
putador 10. Conforme se indica sobre a linha 13A, temos a for
ma de onda de deslocamento em função do tempo obtida a partir 
de uma embalagem não hermética típica durante o ciclo de ensaie, 
Por baixo dessa linha temos uma forma de onda de deslocamentoI 
em função do tempo obtida a partir duma embalagem hermética, 
durante um ciclo de ensaio. Estas formas de onda são referidas 
nesta memória descritiva como sendo um segundo sinal analógico 
proporcional ao deslocamento da superfície flexível da embala
gem de nnsaio 6, com ele se alimentando o microcomputador 10
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para processamento posterior.
0 segundo sinal que se deve gerar e 

injectar no microcomputador lo, é o sinal da pressão de vácuo 
no interior da câmara de ensaio 5, o qual representa a condição 
de vácuo para o correspondente deslocamento da embalagem. Este 
sinal de pressão de vácuo gerado durante o ciclo de ensaio e 
transmitido ao computador 10, está representado pela linha 13B 
traçada na parte inferior, desde a câmara de ensaio 5 até ao 
microcomputador. Por baixo da linha 153 do sinal de vácuo, apre 
senta-se uma forma de onda típica de pressão de vácuo, que por 
sua vez se transmite ao microcomputador 10 durante o mesmo pe
ríodo de tempo em que se lhe transmite a forma de onda de expan 
são (isto é, o deslocamento).

Por meio da anáuise matemática, tal 
como por exemplo a análise estatística de processos estáticos, 
pode determinar-se um coeficiente de correlação entre os sinais 
de pressão de vácuo e de expansão da embalagem (isto é, o deslo 
camento) utilizando o microcomputador 10, de modo a proporcio
nar uma medida exacta e segura de inviolabilidade de vedação 
hermética de embalagens e recipientes vedados. Em alternativa, 
ao efectuar uma análise de regressão do sinal de expansão da em 
balagem e do sinal de pressão do vácuo, durante o ciclo de en
saio, pode determinar-se o ponto em que o sinal de expansão da 
embalagem deixa de depender do sinal de pressão de vácuo propor 
cionando deste modo informação relativa às condições sob as 
quais a embalagem de ensaio começa a perder ar, e consequente
mente uma medida segura de inviolabilidade de vedação hermética 
Em associação com isto faz-se referência às figuras 9A e 9B e 
em particular à figura 9B em que se ilustra neste aspecto prefe 
r· ncial, que a análise de regressão pode implicar por exemplo,
(i) a efectuação de uma análise de regressão lineor de tipo seg 
mentado dos dados de expansão da embalagem, por amostragem, re
lativamente aos dados de pressão dç vácuo por amostragem sobre 
os intervalos segmentados arbitráriamente de pressão de vácuo e
(ii) comparação dos declives calculados para as funções de re
gressão linear adjacentes no sentido de determinar os valores 
de pressão do vácuo para os quais deixa de existir dependência 
da expansão da embalagem em relação a eles, e por isso também
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a inviolabilidade de vedação hermética da embalagem ensaiada. 
Fazendo agora referência à Figura 4, 

apresenta-se outro diagrama que ilustra com grande pormenor as 
operações de processamento dos sinais analógico e digital do 
processo da presente invenção. De acordo com tal processo para 
ensaiar a inviolabilidade de vedação hermética de uma embala
gem, coloca-se a embalagem de ensaio vedada 6 que possui pelo 
menos uma superfície flexível, no interior da câmara de ensaio 
5, e ajusta-se o sensor 7 de posição tipo DVDT (isto é, de po
sição) relativamente à superfície semi-flexível, de modo que a 
sua sonda 12 fique em contacto com ela, de modo a medir a mais 
ligeira 
pressão 
pressão 
lor até 
um ciclo de ensaio e entretanto produzem-se um primeiro 
analógico 14,Sp(t), proporcional à pressão na câmara de ensaio 
e um segundo sinal analógico 15,Sd(t), proporcional à corres
pondente expansão da embalagem de ensaio (isto é, deslocamento 
da superfície flexível), respectivamente a partir do sensor 8 
de pressão (isto é, vácuo) e do sensor 7 de posição (isto é, 
expansão).

expansão da embalagem 6 em resposta a um decréscimo na 
da câmara de ensaio. Gradualmente, varia-se o nível de 
no interior da câmara de ensaio 5 desde um primeiro va- 
um segundo valor, durante um intervalo de tempo T de 

sinal

Se for necessário por razões de esca
la de calibração dos sensores e/ou apresentação visual, ampli
fica-se o primeiro sinal analógico ou o segundo sinal analógico 
ou ambos com os amplificadores analógicos lineares 16 e 17 res
pectivamente. A partir de pontos do primeiro sinal analógico 
S (t), faz-se a amostragem de valores de pressão de vácuo com 
o gerador de impulsos de amplitude modulada 18, a intervalos 
de tempo Τθ sobre o intervalo T do ciclo de ensaio (0 < t _< T e 
10 <_ T< 30 segundos), para proporcionar um primeiro sinal dis
creto Sn(KT_), o qual é depois digitalizado (isto é, converte- 
-se em representação digital) com ura conversor digital 19 para 
proporcionar uma primeira sequência de dados digitais 
que se armazena numa memória de armazenamento transitória 2o, 
tal como por exemplo, numa "Random Aceess Memory” (Memória de 
Acesso Aleatório).

De modo semelhante, a partir dos pon
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tos do segundo sinal analógico 15, S^(t), faz-se a amostragem 
dos valores da pressão de vácuo com o geradoa? de impulsos 21 
em intervalos de tempo KT sobre o intervalo T do ciclo de en- s 
saio, para proporcional um segundo sinal discreto Sa(KT ), que 
depois se digitaliza com um conversor digital 22, e se armaze
na numa memória de armazenamento de tipo transitório. Estas 
duas sequências de dados discretos S (N^) e S^N^.) apresentam- 
-se visualmente na forma de dois gráficos sobrepostos e distin
tos, de preferência numa unidade de visualização de tubos de 
raios catódicos (TRG) 120 durante a execução do ciclo de ensaie

Durante o ciclo de ensaio executam-se 
diversos procedimentos de ensaio era tempo real no seníido de 
determinar:
(i) se a embalagem de ensaio sofre expansão contínua em respos
ta à diminuição da pressão na câmara de ensaio com o objectivo 
de detecção precoce de fugas na embalagem; e
(iia) se o ciclo de ensaio está a desenrolar-se sob condições 
de pressão controlada· ou
(iib) sob condições de vácuo e outras no sentido de garantir 
uma comparação segura das medidas calculadas de inviolabilida
de de vedação hermética, contra os padrões determinados empiri
camente .

Tendo em consideração a questão (i), 
a segunda sequência de dados discretos Sd(Nk) na Figura 4 é 
controlada nas suas fases mais recentes do ciclo de ensaio (is
to é, após as primeiras 10 amostras dos dados de ensaio, apro- 
ximadaraente 5 segundos) no sentido de determinar se a superfí
cie flexível da embalagem de ensaio 6 sofre ou não expansão co« 
tínua, indicativa da ausência de grandes fugas na embalagem de 
ensaio. Se a embalagem de ensaio 6 não sofrer expansão contínua 
durante este intervalo de tempo, então terraina-se o ciclo de 
ensaio e aparecerá sobre o visor da unidade de visualização 
12o uma mensagem "Embalagem não llepmétiha". 0 processo preferer 
ciai para determinar uma tal deficiência consiste em calcular 
uma média "deslizante" da expansão da embalagem, baseada por 
exemplo nos últimos 5 valores amostrados do segundo sinal de 
dados discretos Sd(Nk), e comparando o valor da amostra actual 
com a média dos dados deslizantes. Isto consegue-se num proces
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so de ensaio informatizado A na Figura 4 que se assegura que a 
embalagem está a expandir-se durante este intervalo de tempo, 
pelo que o ciclo de ensaio procesaar-se-á para todo o seu inter 
valo de ensaio.

Tendo em consideração a questão (iia)( 
analisa-se a primeira sequência de dados na Figura 4 du-
rante as fases mais recentes do ciclo de ensaio (por exemplo 
após os primeiros 4 pontos de amostragem, aproximadamente 2 se
gundos), no sentido de determinar se a pressão da câmara de en
saio 5 está ou não a decrescer (isto é, o vácuo está a aumentar) 
indicativo de adequado funcionamento da bomba de vácuo 9· Isto 
consegue-se por um procedimento de ensaio informatizado B na Ei. 
gura 4, o qual assegura que, se a pressão na câmara de ensaio 
não estiver a decrescer continuamente durante este intervalo de 
tempo, se termina o ciclo de ensaio e aparecerá no visor da 
unidade de visualização 12o uma mensagem "Erro de vácuo".

Tendo em consideração a questão (iib),
analisa-se 
te o ciclo

a primeira sequência de 
de ensaio completo, no

dados discretos
sentido de determinar

d uran-
se o

ciclo do ensaio está ou não a decorrer sob condições de pressão 
controlada. Esta determinação efectua-se executando em tempo 
real uma análise do valor do limiar de pressão durante o inter
valo de ensaio completo de um ciclo de ensaio, Esta análise con 
segue-se por um processo de ensaio informatizado C na Figura 4, 
que implica a comparação de uma diversidade de valores de li
miar de pressão predefinidos, com os valores correspondentes da 
primeira sequência de dados discretos S^(N,,), a intervalos de 1 P
segundo, 15 segundos e 30 segundos respectivamente, para T = s 
= 0,5 e T = 30 segundos, e na condição de ocorrência de um dos 
valores correspondentes da primeira sequência de dados discre
tos não igualar os correspondentes valores de limiar de pressão 
predefinidos, termina-se o ciclo de ensaio e aparecerá uma "Men 
sagem de erro de vácuo" na unidade de visualização 120, como in 
dicação de que o ciclo de ensaio não se efectuou sob condições 
de pressão controlada.

Se no fim do ciclo de ensaio nenhum 
dos procedimentos de ensaio informatizado A, B ou C na figura 4, 
produzir uma mensagem de erro e em consequência se efectuou uma
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) e S^(N^) respectivamente, de

terminação do ciclo de ensaio, então o microcomputador 10 efec- 
tuará o cáclculo, a partir das primeirase segunda sequências de 
dados discretos armazenadas S (N,.

C 

um estimador de correlação de base estatística , como medida de 
inviolabilidade de vedação hermética da embalagem de ensaio ve
dada. I7o aspecto preferencial da presente invenção, o estimador 
de correlação de base estatística indicado pelo processo D na 
Figura4, seria um coeficiente de correlação, mas os objectivos 
da presente invenção também seriam conseguidos com outras medi
das estatísticas.

Neste ponto, é apropriado rever rapi
damente os princípios e conceitos da análise estatística de pro 
cessos estocásticos, os quais parcialmente são a base dos aspecj 
tos matemáticos do processo da presente invenção.

Nos conceitos gerais de estatística, 
a correlação refere-se ao afastamento de duas variáveis da si- . 
tuação de independência. Neste sentido lato, há diversos coefi
cientes para medir o grau de correlação e associados talvez à 
natureza de dados, por exemplo, o coeficiente de associação pa
ra material dicotómico, o coeficiente de contigência para uma 
classificação mais dilatada, correlação de qualidade para mate
rial qualificado, etc.

Num sentido mais estrito, a correla
ção refere-se ao grau de dependência de duas variáveis contí
nuas. Conforme se ilustra em "Van Nostrand*s  Scientific Eiicy- 
clopedia", sexta edição, Volume Um, páginas 792-793 sob "Cor- 
relation" e também em "Chamber's Dictionary of Technology and 
Science", (1974), Volume Um, na página 277 sob "Correlation", 
a medida de correlação entre duas variáveis X e Y é dada pelo 
coeficiente de correlação, também chamado cpeficiente de pear- 
son. Se as variáveis tomam os valores X-^, X2, ... Xffl e γ^, Y2, 
... Y , com valores médios x e y respectivamente, ou em alter
nativa, dado um conjunto de pares de valores que as variáveis 
podem assumir (x^, y-^) ... (x^, ) ... (xm, y ) , então o coe
ficiente de correlação é dado por
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i = M
(1)

r =

(*! - χ) (yx - y)

1=1

que é igual, nomeadamente, à covariância de x e y dividida pe
la raiz quadrada do produto das suas variâneias.

Particularmente, os valores médios

(2)

respectivamente, podendo a medida estatística de r variar, en
tre os limites + ou - 1. 0 valor 0 resulta quando as variáveis 
são completamente independentes, mas implica estritamente a in 
dependência apenas quando as variáveis estão juntamente distri 
buidas segundo uma distribuição normal (isto é, na forma Gaus- 
siana). Se r = + 1, efitão existe completa correlação e pode 
calcular-se uma variável a partir da outra.

lleste ponto, é apropriado discutir 
rápidamente uma classe particular de modelos lineares estatís
ticos preferenciais para o processo da presente invenção, mas 
que não se lhe dirigem exclusivamente.

Conforme se ilustra em "Encyclopedia 
Dictionary of Mathmatica" nas paginas 1222 - 1223, da tradução 
Inglesa feita por MIT press (1977), sabe-se da análise matemá
tica teórica que entre os métodos de análise estatística de

I

modelos lineares estão (i) análise'de regressão, (ii) a análi
se de variância e (iii) a análise de covariância, mas estes 
não são claramente distinguíveis uns dos outros. Em particular, 
en associação com a matemática da análise de regressão, sabe- 
-se que quaisquer duas variáveis aleatórias que sejam linear-
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mente correlacionadas com um coeficiente de correlação inferior 
a 1, apresentarão um comportamento de esperança condicional da 
segunda variável, para um dado valor da primeira variável. Este 
comportamento é normalmente conhecido como o fenómeno da regres 
são.

Em estatística, o termo regressão pos 
sui dois significados de algum modo diferentes, embora a análi
se em ambos os casos seja idêntica.

0 primeiro caso relaciona-se com uma 
distribuição de pares de valores das variáveis, x, y, em que 
existirá uma relação entre os valores de x e a média de valores 
de y para um dado valor de x. Isto é a regressão de y sobre x. 
Para uma variação normal de pares de valores das variáveis, a 
regressão é linear.

Be modo semelhante existirá uma re
gressão de x sobre y, que é geralmente diferente da regressão 
de y sobre x. Beste ponto de vista, as relações de regressão po 
dem considerar-se como generalizações de situações estocásticas 
das relações funcionais da matemática; A regressão de y sobre x 
mostra a dependência da média de uma distribuição de valores de 
y para valores determinados de x.

0 segundo caso está relacionado com 
os processos estocásticos, nos quais, num ponto de vista mais 
geral, x nao precisa de ser uma variável aleatória e a variação 
estocástica permanece simplesmente, em y de modo que a relação 
funcional é do tipo y = f(x) +£, θπ que ζ (e por isso y) é uma 
variável aleatória. Todavia, em ambos os casos, os parâmetros 
de relação estimam-se normalmente pelo método dos mínimos qua
drados, isto é, minimizando a soma dos quadrados dos resíduos E 
Considera-se optimizado se =£ tiver uma distribuição normal com 
variância constante para todos os valores de No sentido de 
determinar se a regressão de y sobre x é linear (isto é, se 
apresenta dependência da média de uma distribuição da média de 
uma distribuição de valores de y para valores determinados de x' 
é útil efectuar uma análise gráfica dos dados de amostragem das 
duas variáveis, traçando uma ”linha de regressão” relativa aos 
dados de amostragem x e y. No sentido mais geral, a linha de re 
gressão pode servir para representar a tendência de tal conjun-
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to de dados. Esta linha de regressão, no caso de duas variá
veis, determina-se pela função de regressão, dos pares de valo- 

!res que as variáveis podem assumir, a qual se define pelos coe
ficientes de regressão.

Em associação com a regressão, ilus- 
tra-se em James & james ^athematics Dictionary, Terceira edi
ção, por D. Van Rostrand Company, Inc., que no'caso de duas va
riáveis y e x estarem correlacionadas de tal forma que Y^ = Ey 
(xi) é ”a esperança condicional" de y dadosx, então os coefi
cientes da função E (x. ) são os coeficientes de regressão. Des- 

y
te modo, se γ, = E (x5) = a + b x., então a e b são coeficien- 
tes de regressão. Por vezes apenas b e considerado coeficiente 
de regressão. Os estimadores mínimos quadrados dos coeficien
tes de regressão numa função linear a duas
x, podem obter-se a partir de 

variáveis y = a + b

(3)i = M

Yi

i = M

i = M

b xi

i = 1

b =

(yA - y)

em que x é a média ou o valor esperado de x, e y é a média ou 
o valor esperado de y. Se pelo menos y for uma variável aleató
ria, então estes estimadores são de variância mínima, não dis
torcidos e são estimadores consistentes.

Conforme ainda se ilustra em "Van 
Nostrand’s Scientific Encyclopedia, Sexta Edição, Volume 2 da 
página 2426 sobre "Regressão", existem diversas generalizações 
para uma função complexa de variáveis múltiplas. Uma variável 
y pode regredir sobre diversas outras, por exemplo na forma
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linear
(4) 

i = Μ

y = pc + pi xi + £

i = 1

a qual exprime o modo como a média de y varia de acordo com os 
valores fixados para x. Novamente, os valores de x não preci
sam de ser eles próprios variáveis aleatórias mas podem, por 
exemplo, ser predeterminados numa experiência de ensaio contro
lado. Outras generalizações englobam o caso em que aparecem ou
tras funções do valor de x, por exemplo, as suas potências ou 
quando as variáveis aleatórias não são independentes de uma 
observação para outra.

A qualidade do ajustamento de uma 
equação de regressão julga-se pela variância do elemento alea
tório E como proporção da variância de y, significando os peque 
nos valores um bom ajustamento. Em alternativa, pode utilizar- 
-se o valor complementar R = 1 - Var /var y, conhecido como un 
quadrado do coeficiente de correlação múltipla. Uma discussão 
mais pormenorizada dos estimadores de correlação e da análise 
de regressão está descrita em Ivíathematic Handbook for Scientis- 
ts and Engineers, Second Enlarged and Revised Edition (1968) 
por G.A. Korn e T.M. Korn, McGraw-Hill Book Company, nas pági
nas 605-611, 697-703, e 712 e 713.

Conforme anteriormente referido, o 
conceito subjacente da presente invenção consiste no facto de 
uma embalagem vedada com uma inviolabilidade de vedação elevadé 
(isto é, sem fugas), expandir-se-á proporcionalmente ao aumente 
de vácuo (isto é, com a diminuição da pressão na câmara de en
saio), o mesmo não acontecendo com uma embalagem que tenha fu
gas de ar. Além disso, uma vez que, no aspecto preferencial, 
se faz variar a pressão da câmara de ensaio sob condições con
troladas, pode considerar-se esta como uma variável independen
te. Consequentemente, o segundo caso atrás discutido caracteri- 
za adequadamente o processo estocástico da presente invenção, 
pelo que o coeficiente de correlação de valor próximo de 1 sig
nificará um elevado grau de dependência entre a expansão da em
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balagem e o aumento da pressão de vácuo, indicativo de um eleva 
do grau de inviolabilidade de vedação hermética. Deste modo es
tas duas medidas estatísticas (isto é, o coeficiente de correla 
ção e a função de regressão linear), consideradas separadamente 
ou em conjunto, proporcionam medidas seguras de inviolabilidade 
de vedação hermética, constituindo por isso uma base de confian 
ça para a rejeição ou aceitação de uma embalagem ensaiada.

Apresenta-se a seguir uma fórmula par 
ticular de um coeficiente de correlação que proporciona uma me
dida segura do 
e as condições

grau de correlação entre a expansão da embalagea 
de vácuo na câmara de ensaio:

L_

k = 1

M

k = M

xk2

k = 1

k = M

Xk
Lk = 1

(5)

L k = 1

2 Ló

(x^_» x2*  x5 ’** = θ uma representação vectorialque
primeira sequência de dados discretos S (N^), θ (Y^, Y2*
... Y^) = γ é uma representação vectorial da segunda sequer

em
da

Y3
cia de dados discretos Sd(N^)· Note-se que M é igual ao numero 
total de pares de dados (Xfc, Y^) cuja amostragem foi feita du
rante o intervalo de ensaio T. Descobriu-se que efectuando 6o 
amostras do primeiro e do segundo sinais analógicos, durante un 
intervalo de ensaio T = 30 segundos, se obtêm resultados de cor 
fiança.

A fórmula anterior estabeleceu-se e 
adaptou-se de acordo com a natureza dos dados estatísticos obti 
dos durante um ciclo de ensaios e foi empiricamente testada e 
comparada com outros ensaios de inviolabilidade de vedação her
mética utilizando técnicas de controlo de vestígios de gás.

Todavia, a fórmula geral do coeficier 
te de correlação proporcionada pela equação (1) também se pode 
utilizar para calcular um estimador de correlação utilizando o

- 22 -



sistema 1 de instrumentos de ensaio, sem afastamento do âmbito 
e do espirito da presente invenção.

Para determinar se existe dependência 
linear entre os dados relativos à expansão da embalagem e à 
pressão de vácuo, calcula-se a linha de regressão a partir dos 
coeficientes de regressão da equação de regressão linear, uti
lizando a fórmula dos mínimos quadrados atrás referida. Depois 
traça-se a linha de regressão em função dos valores das amos
tras correspondentes da expansão da embalagem contra a pressão 
de vácuo na câmara de ensaio, para determinar visualmente a cor — 
relação entre os valores da pressão de vácuo e a média dos valo 
res da expansão da embalagem para dada pressão de vácuo.

Resumindo, o estimador de correlação, 
no aspecto preferencial do processo presente, é um coeficiente 
de correlação entre a pressão de vácuo e a correspondente ex
pansão da embalagem. Como medida estatística adicional de invio 
labilidade de vedação hermética também se efectua uma análise 
de regressão da primeira sequência de dados discretos sobre a 
segunda sequência de dados discretos, visto que se sabe que a 
variável relativa à expansão da embalagem e a variável relativa 
à pressão do vácuo estão linearmente correlacionadas sempre que 
o coeficiente de correlação é inferior a 1.

Baseado no grau de correlação entre a 
primeira e a segunda sequências de dados discretos (representan 
do respectivamente a pressão de vácuo da câmara e a expansão da 
embalagem de ensaio), conforme indicado pelo coeficiente de cor 
relação, o microcomputador do equipamento toma uma decisão do 
tipo "continue/não continue" sobre a inviolabilidade de vedação 
hermética da embalagem de ensaio vedada.

Tomando em consideração as figuras 5A 
e 5B, temos a ilustração do aspecto preferencial e do aspecto 
alternativo da câmara 5 de ensaio, respectivamente. Do seu as
pecto preferencial, a câmara 5' de'ensaio é constituída por um 
recinto limitado 30 que possui uma base 31, paredes 32, uma por 
ta articulada 33, um painel superior 34· Numa parte inferior da 
porta está localizada uma dobradiça 35 de modo que a porta para 
abrir descreve um arco desde o painel superior 34. A câmara de 
ensaio 5’ contém o sensor 7 de posição (isto é, de deslocamento 
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ou de expansão), um sensor de posição do mecanismo 36 de posi
cionamento, e um tabuleiro 37 de ensaio que contém um recipien-ΐ 
te intercalar 38 para suportar a embalagem de ensaio específica 
6’. preferencialmente o sensor 7 de posição é um transdutor do 
tipo LVDT, constituído por um transformador cilíndrico 39 e por 
um núcleo de deslocamento livre 40 que o atravessa de modo que | 
quando o núcleo 40 se move no interior do transformador cilín
drico 39, gera-se um sinal de tensão proporcional ao deslocamen 
to do núcleo 40 em relação ao transformador cilíndrico 39. Um 
dos terminais do núcleo 40 está ligado à sonda 12 de ensaio a 
qual, ao deslocar-se por acção da expansão da superfície da em
balagem 6’ de ensaio, proporciona um sinal de tensão a partir 
do transdutor do tipo LVDT, que é linearmente proporcional ao 
grau de expansão da embalagem no seu intervalo de funcionamento 
linear.

0 sensor de posição do mecanismo 36 
de posicionamento é geralmente constituído por um transladador
41 da plataforma vertical e por um dispositivo de translação
42 de tipo consola, para o posicionamento do sensor 7 de posi
ção. 0 transladador 41 da plataforma vertical é constituído por 
uma plataforma 43 suportada por um mecanismo de elevação 44 que 
pode ser um motor regulável, um dispositivo hidráulico, um ci
lindro de ar ou semelhante, para simplicidade esquemática, a 
plataforma 43 está suportada por um cilindro 46 no interior do 
qual desliza um dos extremos de um êmbolo 45 estando o outro ex 
tremo do êmbolo 45 montado sobre a base 31 da câmara 5’ de en
saio. Mo extremo da plataforma 43 que se estende sobre o tabu
leiro 37 de ensaio existe um furo 47 através do qual desliza 
uma haste de suporte 49· Ao extremo inferior da haste de supor
te 48 está ligado o transdutor 7 do tipo LDVT e ao seu extremo 
superior, está ligada uma esfera 49 que limita o movimento des
cendente da haste de suporte 48.

0 dispositivo de translação 42 do ti
po consola é constituido por um suporte 50 montado centralmente 
em cima da plataforma, sobre o mecanismo 41 de elevação, e por 
uma consola 51 que possui uma primeira parte linear 52 e uma 
segunda parte linear 53. A primeira parte linear 52 está ligada 
por um dos seus extremos ao contrapeso 54 que oscila em torno
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de um eixo 55 que passa através do suporte 50. Próximo do outro 
extremo da primeira parte 52 existe um furo 56 através do qual 
passa a haste de suporte 48, de forma que a primeira parte 52 
fica interposta entre a espera 49 θ a plataforma 43. A segunda 
parte 53 da consola 51 estende-se até à porta articulada e toca 
nela quando esta está na posição fechada. Com uma tal disposi
ção, o transdutor 7 do tipo LDVT eleva-se verticalmente afastan 
do-se do tabuleiro 37 de ensaio quando a porta articulada 33 es 
tá aberta, devido ao movimento do dispositivo de translação 42 
do tipo consola. De modo semelhante, quando a porta 33 está fe
chada, o segundo membro 53 da consola 51 fica ajustado e deslo
cado para baixo dando origem ao abaixamento do transdutor 8 do 
tipo LDVT no sentido do tabuleiro 37 de ensaio. Faz-se notar 
que a função do dispositivo de translação 42 de tipo consola 
consiste em proporcionar o ajustamento de posição automático do 
transdutor 7 do tipo LDVT.

Em contraste, a função do dispositivo 
de translação vertical 42 da plataforma consiste em proporcio
nar um ajustamento fino de posição do transdutor 7 do tipo LDVT 
de modo que a sonda 12 estabeleça um contacto perfeito com a su 
perfície semi-flexível (isto é, expansível) da embalagem 6*,  pe 
lo que o posicionamento do transdutor 7 do tipo LDVT se situa 
no seu domínio de operação linear, o dispositivo de translação 
vertical 41 da plataforma controla-se por meio de circuitos ló
gicos convencionais (não apresentados), os quais medem e contro 
lam os limites de translação vertical da plataforma 43 de modo 
que se possa utilizar o transdutor 7 do tipo LVDT no seu inter
valo máximo, predeterminado de operação linear. Tal medição po
de conseguir-se por meio de comutadores optiaos ou mecânicos 
(não apresentados) ou por qualquer outros meios bem conhecidos 
na especialidade.

Tomando agora em consideração a figu
ra 5 B, descrever-se-á pormenorizadamente um aspecto alternati
vo da câmara 5” de ensaio. Neste aspecto alternativo, a câmara 
5” de ensaio, tal como no aspecto preferencial, tem paredes 32”, 
um painel superior 34”, e uma base 31” mas possui também uma 
gaveta deslizante 6o na câmara de ensaio, constituída por um 
painel frontal 61 ligado ao corpo deslizante 62. Instalado no
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interior da cavidade do corpo principal 62 da gaveta deslizan- 
te está um recipiente intercalar 63 no interior do qual se pode 
colocar uma embalagem de ensaio que permanece fixa durante o 
ciclo de ensaio, po interior da câmara de ensaio 5" está monta
da uma gaveta deslizante 62 que se desloca ao longo de um dispo 
sitivo 64 de translação horizontal constituido por um motor re
gulável 65, uma barra guia (não apresentada) e um parafuso ros
cado 66 disposto paralelamanhè. 0 dispositivo 64 de translação 
horizontal é também constituido por ura seguidor de plataforma 
67 ao qual está ligada a gaveta deslizante 62 e o qual desloca 
horizontalmente a gaveta deslizante 62 ao longo da barra guia 
e do parafuso roscado 66, de forma a permitir a inserção e a 
remoção das embalagens de ensaio.

0 motor regulável 65 pode acopular-se 
ao parafuso roscado 66 por meio de uma engrenagem chanfrada 68, 
sendo o parafuso roscado 66 suportado nas suas extremidades por 
meio de suportes de montagem 69 e 70 da fixação 71 dispostos 
ortogonalmente. 0 suporte 70 que está mais próximo do painel 
frontal da gaveta 61 possui um cilindro 74 montado sobre ele 
para proporcionar a translação, sem atritos, da gaveta desli
zante 62. Para assegurar que o seguidor 67 da plataforma se des 
loca ao longo da barra guia e do parafuso roscado 66 dentro de 
intervalos apropriados facultam-se dois comutadores limitadores 
73 e 74» em adição aos necessários circuitos de controlo logico 
(não apresentado), no sentido de (1) estabelecer adequada veda
ção entre o painel deslizante 61, a parede frontal 86, e a jun
ta de calafetagem 72 interposta entre ambos, e de modo a (2) 
permitir a fácil inserção e remoção das embalagens de ensaio.

Opcionalmente pode utilizar-se um dis 
positivo de translação horizontal acionado por uma mola tensa 
em vez do dispositivo 71 de translação horizontal, no sentido 
de se conseguir a mesma função mecânica. No interior da câmara 
de ensaio 5", apresenta-se um dispositivo 75 de translação ver
tical da plataforma, o qual possui funções semelhantes âs do 
dispositivo descrito na Pig 5A, mas efectuadas de modo inteira
mente diferente. 0 dispositivo 75 de translação vertical da pia 
taforma, na figura 5 B, é constituido por uma base de fixação 
76 que possui um primeiro e um segundo apoios 77 e 78, um para 
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fuso roscado 79 disposto verticalmente e uma barra guia 80 su
portada entre os apoios 77 e 78 dispostos paralelamente um ao 
outro. 0 dispositivo 75 de translação vertical da plataforma en 
globa também um seguidor 81 de plataforma sobre o qual se monta 
o transdutor 7 de tipo LVDT e que se desloca verticalmente ao 
longo da barra guia 80 e do parafuso roscado 79 à medida que o 
motor regulável 83 faz rodar o parafuso 79 em resposta a um si
nal de controlo de potência (não apresentado). Do mesmo modo, 
para garantir que o seguidor 81 de plataforma se desloca verti
calmente ao longo da barra guia 80 e do parafuso roscado 79 em 
intervalos apropriados de modo a evitar (1) a danificação da 
sonda de ensaio e (2) a saturação do núcleo cilíndrico do LVDT, 
facultam-se dois comutadores limitadores 82 A e 82 B em adição 
aos necessários circuitos de controlo lógico (não apresentados)

Para se remover a atmosfera da câmara 
de ensaio 5’ e 5" existe uma saída 84 que controla parcialmente 
a proporção em que a atmosfera pode ser removida ou inserida na 
câmara de ensaio. Existe também uma passagem 85 que atravessa a 
parede da câmara de ensaio no sentido de permitir a passagem

rados pelo sensor 8 de pressão e pelo sensor 7 de posição, res- 
pectivamente.

Tomando agora como referência a figu
ra 6, apresenta-se o diagrama do circuito de blocos do sistema 
de instrumentos de ensaie oonstituido por 3 componentes princi
pais: a unidade deposição de ensaio 2; a unidade central de pro 
gramação 3; e a unidade 4 da consola do operador, as quais se 
descrevem pormenorizadamente a seguir. 0 diagrama da figura 6 
do sistema de circuito de blocos é de características gerais, 
mas ilustra claramente as interligações e interrelações entre 
os diversos componentes do sistema 1 de instrumentos de ensaio.

A unidade 2 de posição de ensaio é 
constituída pela câmara de ensaio 5, como a da Figura 5a ou 5b 
por exemplo, a qual se liga a um sistema 90 de bomba de vácuo. 
No aspecto preferencial aqui descrito o sistema 90 de bomba de 
vácuo, engloba uma bomba de vácuo 91 que está ligada de forma a 
evacuar o reservatório 92 relativamente grande, o reservatório 
92 grande está ligado a um reservatório 93 pequeno por um tubo
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adequado que passa através de uma primeira válvula solenoide 94. 
0 reservatório 93 pequeno possui um sensor 95 de pressão e es
tá ligado a um tubo de descarga 96 que passa através de uma se
gunda válvula solenoide 97. 0 tubo de descarga 96 está ligado a 
uma válvula 98 de libertação de ar através de uma terceira vál
vula 99· 0 tubo de descarga 96 está ligado à câmara de ensaio 
5 através de um adaptador adequado.

Montados no interior da câmara de en
saio 5 observam-se o sensor 8 de pressão e o sensor 7 de posi
ção (isto é, de deslocamento ou de expansão), Note-se que na 
presente invenção se podem utilizar diversos tipos de sensores 
de posição e, tal como descrito anteriormente, verificou-se que 
o transdutor do tipo LVDT é particularmente útil. Todavia, po
dem utilizar-se outros tipos de sensores de posição como por 
exemplo os transdutores de proximidade e opto-electrónicos. As 
saídas dos sensores 7 θ 8 estão ligadas a um cabo adequado, que 
passa para o exterior da câmara de ensaio 5 através de uma pas
sagem adequada. A partir destas duas saídas faz-se a alimenta
ção da unidade 3 de programação central com os sinais analógi
cos Sd(t) e Sp(t).

No aspecto preferencial aqui descritc 
a unidade 3 de programação central engloba um processador 100

canais. 0 processador 100 de dois canais possui um ca- 
um canal γ para os sinais resultantes da transdução da 
e do deslocamento, S (t) e Sd(t), respectivamente. Cada 
e Y possui o seu respectivo condicionador 101 e 102 re£ 

de dois 
nal x e 
pressão 
canal X
pectivamente de sinal analógico e conversor 103 e 104 analógi
co-digital (A/D) respectivamente. Cada condicionador de sinal 
analógico é fundamentalmente um amplificador linear analógico 
que tem possibilidades de controle de ganho (e filtragem ade
quada), sendo controláveis externamente por sinais de controlo 
de tensão 11o e 11 para os canais X e Y, respectivamente. A 
função dos condicionadores 101 θ 102 de sinal analógico consis
te em estabelecer as escalas dos sinais analógicos de entrada 
de acordo com as instruções codificadas nos sinais de controle

de tensão 110 e 111. por outro lado, a função dos conversores 
A/D 103 θ 104 consiste em digitalizar os sinais de entrada ana
lógicos en determinada escala, fazendo (1) primeiro uma amos-



itragem dos sinais de entrada analógicos, AqSp(t) e A2Sd(t),
'com intervalo de amostragem T , para proporcionar ΑΊ3_(ΜΤ_) e s j. p s
A2Sd(kT ) respectivamente; e (2) fazendo depois a quantificação 
das amoatras discretas das referidas sequências de dados discre 
tos para um nível normalizado; e (3) em associar a tais amos
tras discretas um número binário. Durante os processos de amos
tragem e de conversão, as sequências digitais dos canais X e Y 
(por exemplo, 17^), N(x£) ... 17(Χχ) ..., 17(^.) θ l^Yq), N(Y2) 
..., N(Y>_) ·.., N(Y-.) em que i[(x, ) e u(Y. ) podem ser um nível 

ik ik ik

”1’’ ou "O" lógico) armazenam-se na. memória de dados RA'·.' do mi
crocomputador 10.

A unidade 3 de programação central en 
globa também o microcomputador digital lo e uma variedade de 
dispositivos de interface que se descreverão mais pormenoriza
damente na secção seguinte. 0 micro-computador digital 10 pode 
ser um micro-computador simples que possua uma unidade de pro
cessamento central versátil (C.P.U. ), uma memória programada 
(ROM), uma memória de dados (RAM), um oscilador e circuitos com 
temporizador, e uma estrutura flexível de entrada/saída (1/0).

A figura 6, apesar de a representação 
do microcomputador digital 10 estar na forma de diagrama de blo 
cos, representa contudo as diversas sub-unidades de um microcom 
putador simples constituído por secções funcionais tais como
(1) controlo interno que coordena e executa a sequência de acon 
tecimentos para uma instrução; (2) unidades de lógica aritméti
ca; (3) unidades aritméticas de endereço e de registo especiaiq
(4) memórias; e (5) circuitos l/0.

Com as sequências digitalizadas 
Sp(Nk) e Sd(Nk), aqui referidas como Χ^τ = (χχ, x?,..., x ) e 
Yfí = (Yq, Y2»···, Yj„T) respectivamente, alimenta-se a memória de 
dados RAI.1 no microcomputador digital 10 à cedida que são gera
das nos conversores a/D 103 θ 104.

Uma vez que o microcomputador digital 
foi concebido para ser utilizado principalmente como orgão de 
controlo, tendo por isso sido projectado com uma estrutura 1/0 
flexível, os sinais de dados e de controle dos diversos disposi
tivos eléctricos e mecânicos utilizados no sistema 1 de instru
mentos de ensaio, ligam-se aos terminais l/ο do microcomputadoí
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10 através das necessárias unidades interface, designadas por 

Σ1’ I2’ Σ3, Σ4’ Σ5’ Σ6*  Ι7’ Σ8’ Σ9*  Σ10 e Σ11’
Os sinais de controlo 105, 106 e 107 

do microcomputador 10 ligam-se à primeira, segunda e terceira 
válvulas solenoides de controlo 94, 97 e 99 respectivamente, 
através da unidade interface 1^. 0 sinal 108 de pressão trans- 
duzido pelo sensor 95 de pressão no reservatório pequeno 94 li-· 
ga-se ao microcomputador 10 através da unidade interface l£, 
que pode ser um conversor a/D. 0 sinal 109 de controlo de po
tência, ligado/desligado, do microcomputador 10, liga-se à bom- 
ba de vácuo 91 através da unidade interface 1^. Os sinais 110 
e 111 de controlo analógico linear do microcomputador 10 ligars- 
-se aos amplificadores analógicos lineares 101 e 102, respecti
vamente, através da unidade interface 1^. Os sinais 112 e 113 
de controle de amostragem do microcomputador 10 ligam-se aos 
geradores de impulsos de amplitude modulada 18 e 21, respectivéL 
mente, através da unidade interface I^. Os sinais 114 de con
trole do sensor de posição de um microcomputador 10 ligam-se 
ao dispositivo 115 de translação do sensor de posição através 
da unidade interface Ig. E as sequências digitais X^ e Y,^ dos 
conversores A/D 103 e 104, respectivamente, transmitem-se ao 
microcomputador 10 através da unidade interface 1^.

Faz-se agora referência ao terceiro 
componente do sistema 1 de instrumentos de ensaio, nomeadamen
te a unidade 4, da consola do operador, que engloba, no aspec
to preferencial aqui descrito, uma unidade de visualização 12o 
com um tubo de raios catódicos (TRC) na qual se podem observar 
os gráficos de pontos Χ-Ύ, caracteres alfanuméricos e desenhos 
ou composições gráficas. A consola do operador também inclui 
um teclado 121 alfanumérico para escrever instruções ou intro
duzir dados, um selector de funções 122 montado no painel fron 
tal para fazer perguntas ou seleccionar modos de operação, e 
uma unidade impressora 123 para produzir cópias reais dos pon
tos X-γ de caracteres alfanuméricos e de desenhos ou composi
ções gráficas. A unidade de teclado 121 está concebida para in 
troduzir os parâmetros do sistema, por exemplo os valores de 
coeficientes de correlação aceitáveis, valor de limiar de pres 
são, limites de decisão continue/não continue, intervalos de
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amostragem T (em milisegundos), intervalo do ciclo de ensaio 
T (em segundos), ganho dos amplificadores analógicos lineares 
101 e 102, e de outros parâmetros conforme desejado. 0 selector 
de funções 122 engloba um comutador de arranque, um comutador 
de reinício/restrição, um comutador de verificação de vácuo, um 
comutador para observação da regressão, um comutador de calibra 
ção do transdutor e um comutador para alimentação de dados da 
impressora.

A variedade de sinais digitais 124 
do microcomputador 2 transmite-se à unidade de observação 120 
de TRC através da unidade interface Ig. A diversidade de sinais 
125 codificados digitalmente a partir de teclado alfanumérico
121 liga-se ao microcomputador 10 através da unidade interface 
Iç. A diversidade de sinais digitais 126 do selector de funções
122 transmite-se ao microcomputador 10 através da unidade in
terface 1^ e a diversidade de sinais digitais 127 do microcom
putador 10 transmite-se à unidade impressora 123 através da uni 
dade interface 1-^· Todas as unidades interface desde 1^ a Iqi’ 
cuja descrição funcional acaba de se fazer, são bem conhecidas 
na especialidade em que se integra a presente invenção pelo que 
não é necessário prestar-lhes mals atenção.

Neste ponto considera-se apropriado 
fazer notar que o processo de ensaiar a inviolabilidade de ve
dação hermética de embalagens, de acordo com a presente inven
ção, se efectuou com o sistema 1 de instrumentos de ensaio 
ilustrado na figura 6 e atráv descrito. Além disso, o processo 
da presente invenção efectuou-se no âmbito de um programa de 
computador para um ensaiador de embalagem expresso em lingua
gem de computador PLM-SO, mas poderia ter sido efectuado segun
do programas estruturalmente diferentes expressos em linguagens 
diferentes, sem afastamento do âmbito e do espirito da presente 
invenção. Por outro lado, o processo da presente invenção tam
bém poderia ter sido realizado utilizando diferentes circuitos 
digitais e analógicos e diferentes técnicas de processamento de 
sinais analógicos e digitais.

MODO DE OPERAÇÃO DO PRESENTE SISTEMA DE INSTRUMENTOS DE ENSAIO
Descreve-se agora o modc de operação 
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do sistema 1 de instrumentos de ensaio, tomando como referência 
as figuras 5A e 5B que apresentam os aspectos preferencial e al 
ternativo da câmara de ensaio, respectivamente.

Para colocar uma embalagem 6 de en
saio na câmara 5’ na figura 5A, para efeito de ensaio, o opera
dor executa o seguinte procedimento. Abre-se o painel frontal 
33, o que permite que o segundo membro linear 53 oscile para ci 
ma à medida em que o contrapeso 54 roda para baixo em torno do 
edxo 55· Deste movimento da consola resulta a translação no sen 
iSido ascendente do sensor 7 de posição, afastando-se do tabulei 
ro 37 e do recipiente intercalar 3θ· Depois coloca-se uma nova 
embalagem de ensaio 6 no interior da cavidade do recipiente in
tercalar 38 e seguidamente fecha-se a porta frontal 33, o que 
força o segundo membro linear 53 no sentido descendente levando 
o contrapeso 54 para cima, fazendo baixar o sensor 7 de posição 
estabelecendo-se assim o contacto com a embalagem 6.

Para se colocar una embalagem 6 na cê 
mara de ensaio 5” da Figura 5B, com o objectivo de se efectuar 
um ensaio, o operador deve executar o seguinte procedimento. De 
vido à actuação sobre os circuitos lógico e de controlo (não 
apresentados), activa-se o motor regulável 83 no sentido de 
deslocar verticalmente o sensor 7 de posição e a sua sonda de 
ensaio 12, até uma distância segura do tabuleiro de ensaio 88. 
Depois, atingido o fim deste ciclo, activa-se o motor regulável 
65 com os mesmos circuitos lógicos e de controlo, pelo que re
sulta a translação horizontal do seguidor de plataforma 67 ao 
longo da barra guia (não apresentada) e consequente translação 
horizontal da gaveta deslizante 62 da câmara de ensaio para fo
ra do painel 86 da parede frontal. Seguidamente coloca-se na 
cavidade 88 um tabuleiro intercalar 63 e faz-se a gaveta desli
zante 62 da câmara de ensaio deslizar para o interior da câma
ra 5” devido à actuação do operador, em sentido inverso, sobre 
o motor regulável 65. Entre o painel da gaveta frontal 61 que 
se ajusta à junta 72 e o painel da parede frontal 86 formam-se 
as vedações adequadas e o motor regulável 83 é reactivado para 
baixar a posição do sensor 7, de modo a estabelecer um contac
to de precisão com a superfície flexível da embalagem.

Tomando agora como referência as fi-



guras 6, 7, 8 9A e 93, em particular, apresenta-se na figura 7, 
um fluxograma de programação 130 para computador, de elevado ní 
vel, de um "Main Package Tester Program" o qual é funcional coc 
o sistema 1 de instrumentos de ensaio ilustrado na figura 6. 0 
fluxograma de programação 130 para computador, proporciona uma 
representação gráfica para a definição de um programa principal 
consistente com o processo aqui descrito. Na figura 8 apresenta 
-se um fluxograma de programação para computador, de elevado 
nivel, de um "Pasic Test Subprogram 131" (Sub-Programa de Ensa
io Básico), o qual está associado com o "?'ain Package Tester 
Program", (Programa Principal de Ensaio de Embalagens) desen- 
vovendo-se a sua função operacional era determinado estádio es
pecífico, conforme se descreverá seguidamente.

Tomando como referência a figura 7, 
no seu canto superior esquerda, o programa começa no bloco 132 
com "power 0n" (Ligar), e seguidaraente o bloco 133 faculta o 
início do processamento do sistema de microcomputador, incluin
do o teclado, a impressora e outros selectores de funções mon
tados no painel frontal.

Tal como indicado pelo bloco 134, po
dem efectuar-se procedimentos de reposição inicial sob a condi
ção de se verificar uma premissa falsa no bloco 135. Este proce 
dimento proporciona controlo sobre o ganho do sinal analógico 
gerado pelo sensor 7 de posição do tipo LVPT através de um comu 
tador de ganho de quatro posições da unidade selectora de fun
ções 122. Este comutador deverá regular-se para o valor de am
plificação mais elevado que se possa atingir sem saturar o LVDT. 
A selecção adequada torna-se evidente após se efectuar um en
saio com uma amostra representativa de uma embalagem vedada. Se 
a amostra de embalagem for ensaiâda com uma amplificação muito 
elevada, então aparecerá no visor da unidade de visualização 
120 a mensagem de erro "Saturação do LVDT - por favor reduza o 
ganho", o operador deverá então accionar o comutador de ganho 
para o ponto de regulação seguinte e repetir o ensaio. Uma vez 
feito o ajustamento, o programa proporcionará a mensagem "Ready 
Screen" (Visor preparado) conforme indicado no bloco 136.

A seguir, depois de a unidade 120 do 
teclado estar preparada, conforme indicado pelo bloco 137, de^ve
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premir-se a lista de opções indicada no bloco 138, após o que 
se podem estabelecer os parâmetros de ensaio do sistema 1 de 
instrumentos de ensaio, utilizando ura procedimento para estabe
lecer parâmetros indicado no bloco 139· Este procedimento pro
porciona o estabelecimento de (1) limiares de vácuo que consti
tuem um diagrama de vácuo para ensaio, (2) um intervalo de amos 
tragem T (em milisegundos), (3) a duração do intervalo de amos 
tragem T (em segundos), (4) o número de pontos visualizados em 
cada intervalo de amostragem, e (5) o valor do coeficiente de 
correlação para a decisão continue/não continue (Go/fo C-o). Uma 
vez estabelecidos estes parâmetros, o operador pode a seguir se 
leccionar qualquer um dos comutadores do painel frontal do se- 
lector de funções conforme indicado nos blocos 140, 141, 142, 
143 ou 144.

No bloco 140, pode seleccionar-se e 
executar-se o subprograma de ensaio básico da figura 8. Se for 
seleccionado, o subprograma de ensaio básico entra em actuação 
no bloco 145, é executado, e os resultados daí obtidos classifi 
cam-se no bloco 146 com um número de Caso como por exemplo ca
so /, Caso 1, Caso 2, Caso 3 ou Caso 4, conforme referenciado 
pelos blocos 147, 148, 149, 150 e 151 respectivamente. Seguida
mente, visualiza-se na unidade TRC o resultado do ensaio em ter 
mos de número de Caso, e se a unidade impressora 123 for activa 
da, então pode obter-se o resultado de ensaio num documento im
presso. Na eventualidade do resultado do ensaio ser o Caso /, 
que designa um "ensaio bom", então no bloco 152 compara-se o 
valor de correlação calculado (V.C.) com o valor preestabeleci
do de decisão Go/No Go (Continue/Nãõ Continue). Se o valor de 
correlação for maior ou igual ao vãlor preestabelecido, aparee 
ce então sobre o visor uma mensagem "package pass" (Embalagem 
aceite" conforme indicado pelo bloco 153; e se o valor de corre 
lação calculado for menor do que o valor de decisão Go/po Go 
(Continue/Não Continue), aparece então no visor uma mensagem 
"Package Fail" (embalagem rejeitada) conforme indicado pelo blo 
co 154. Em qualquer dos casos, conforme indicado pelo bloco 155 
os valores de correlação e de pressão de vácuo no fim do ciclo 
de ensaio apresentam-se no visorgda unidade de visualização 12q.

34 -



e se a impressora 123 estiver activada, obtem-se um documento 
escrito com os resultados do ensaio efectuado. No fim do "Main 
Package mester Rrogra" é reposta a condição alternativa no blo
co 156 para se iniciar um novo ciclo de ensaio. >Ta situação em 
que 0 resultado do ensaio é 0 Caso 1, que designa um erro de sa 
turação devido à posição do núcleo do sensor estar muito afasta 
do do transformador cilíndrico do LVDT, aparecerá então na uni
dade de visualização 12o uma mensagem "Saturation Error" (Erro 
de Saturação) e se a unidade impressora estiver activada propor 
cionará um documento escrito indicando "No/test" (não houve en
saio ).

Na situação em que o resultado de en
saio é o Caso 2, que designa que não houve expansão e portanto 
que se trata duma "Bad package" (embalagem má) aparecerá na uni 
dade de visualização 120 a mensagem "Bad package" e se a unida
de impressora 123 estiver activada proporcionará um documento 
escrito indicando "package Pailed" (Embalagem rejeitada). Na 
situação em que 0 resultado do ensaio é 0 Caso 3, que designa 
que "o vácuo não está a aumentar", aparecerá na unidade de vi
sualização uma mensagem "Vacuum Not Ir.creasing Error", (Erro 
provocado por não aumento do vácuo) e se a unidade impressora 
123 estiver activada proporcionará um documento escrito indicar 
do "no test" (não houve ensaio).

Finalmente, na situação em que 0 re
sultado de ensaio é o Caso 4, que designa "vácuo fora do inter
valo", aparecerá na unidade de TRC uma mensagem "Vacuum Range 
Error" (Erro de intervalo de variação de vácuo) e se a unidade 
impressora estiver activada proporcionará um documento escrito 
indicando "no test" (não houve ensaio).

No bloco 141, a unidade impressora 
123 pode ser reposta na posição inicial premindo 0 comutador 
"Frinter Forra Feed (FF)" 0 qual prepara a impressora fazendo-a 
avançar para nova posição de escriba e imprimindo o número se
guinte da embalagem de·ensaio.

No bloco 142 pode seleccionar-se um 
comutador de reinício/restrição (reset/abort). Esta função lim
pará automaticamente 0 programa de qualquer "message screen" 
(mensagem no visor) e colocará o sistema'na posição de "ready
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screen" (visor preparado). Qualquer ensaio adicional apenas po
derá ser executado a partir da posição de "visor preparado". 
Este comutador também impedirá a progressão de qualc^uer ensaio.

lio bloco 143 pode proporcionar-se o 
procedimento de ensaio de diagrama de vácuo. Este procedimento 
de ensaio proporciona o ajustamento da curva de vácuo da câmara 
de ensaio. Ao seleccionar-se este comutador, a bomba de vácuo 
é accionada e aparece o traçado da pressão de vácuo. No contex
to preferencial aqui descrito traçam-se e apresentam-se numeri
camente três valores de limiar de pressão de vácuo, podem fa
zer-se ajustamentos dos valores dados de vácuo através da vál
vula de segurança 98. Os resultados de quaisquer ajustamentos 
de vácuo aparecem imediatamente na unidade de visualização 12o.
Se houver que alterar quaisquer valores de limiar de pressão, 
isso pode conseguir-se através do procedimento de estabelecimen 
to de parâmetros do bloco 139, conforme descrito anteriormente.

No bloco 144, pode seleccionar-se o 
procedimento de ensaio da análise de regressão. Ao seleccionar- 
-se esta função, apresentar-se-ão graficamente os pontos deter
minados por medição e por amostragem da expansão e do vácuo 
do ensaio preliminar, e é calculada uma linha de 
acordo cora os princípios da análise de regressão conforme ante- 
riormente descrito.

3

regressão de

Tomando agora como referência as fi
guras 9A e 9B em particular, é de realçar conforme atrás descri 
to, que neste estádio do "Basic Test Program" (programa de En
saio Básico) se pode efectuar opcionalmente uma análise de re
gressão de tipo segmentada dos dados de amostragem de expansão 
da embalagem e dos dados de amostragem da pressão do vácuo. 
Conforme se ilustra na figura 9B, una tal análise de regressão
do tipo segmentad 
tragem da pressão 
II, III, IV e V), 
b^, b^, e b,-) das 

PIV’ θ ?V*  sobre 
dos declives das

o implica (i) a segmentação dos dados de amos 
de vácuo em sub-intervalos (por exemplo, I,
(ii) o cálculo dos declives (isto é, b^, b£, 
funções de regressão linear F^, F^, F^^^, 

estes sub-intervalos, e (iii) a comp.aração 
funções de regressão linear adjacentes de modo 

a determinar para que valores da pressão de vácuo começa a di
minuir a dependência da expansão da embalagem relativamente
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àqueles e, por conseguinte, a inviolabilidade de vedação Derme 
tica da embalagem de ensaio.

Expressa em termos de procedimento 
informatizado, a análise de regressão de tipo segmentado oos 
dados de amostragem da expansão da embalagem sobre os dados de 
amostragem da pressão de vácuo implica os passos seguintes:
(i) produção de uma primeira sequência de dados discretos pro
porcional à pressão no interior da câmara de ensaio e produção 
de uma segunda sequência de dados discretos proporcional ao 
deslocamento da superfície semi-flexível da embalagem de ensaio
(ii) segmentação da primeira e da segunda sequências de dados 
discretos em subsequências iguais e correspondentes; (iii) cál 
culo dos coeficientes de regressão (isto é, declive e ordena
das) das funções de regressão linear em cada subintervalo; 
(iv) e comparação do coeficiente de regressão das funções de 
regressão lineares adjacentes, de forma a determinar para que 
valores da pressão de vácuo diminui a tendência da expansão da 
embalagem relativamente àqueles e também a inviolabilidade de 
vedação hermética da embalagem de ensaio. Ainda neste estádio 
serão visualizados os dados da análise de regressão (por exem
plo o declive e as ordenadas) das funções de regressão linear. 
Contudo, se o ensaio for mal sucedido, não haverá dados de cor 
relação disponíveis para os intervalos e subintervalos corres
pondentes e aparecerá uma mensagem de erro "não existe informa 
ção de regressão activa".

Tomando agora como referência a figu 
ra S, apresenta-se o fluxograma de computador para o "Basic 
Test Subprogram" (Subprograma de ensaio Básico). Nomeadamente 
esse subprograma é accionado no bloco 145 da figura 7. No blo
co 170 da figura 8 o subprograma de ensaio básico efectua pri
meiro um ensaio para determinar se a superfície flexível da em 
balagem de ensaio está dentro do intervalo de funcionamento di 
nâmico da sonda de ensaio 12 do se.nsor de posição 7 BVBT. Se 
não estiver, o subprograma de ensaio básico chama e ajusta o 
procedimento relativo à plataforma indicado no bloco 171, até 
colocar a sonda 12 dentro dos limites de funcionamento. Se o 
ajustamento da plataforma for inadequado, então, conforme in
dicado no bloco 173, gera-se uma mensagem de "erro de ajusta- 
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cento" na unidade de visualização 12o e o Sucprograma de Ensaio 
Básico não tem consequência. Se o ajustamento da plataforma é 
adequado, então, tal coco indicado no bloco 174, o subprograma 
de ensaio básico dá inicio ao processamento do sistema do micro 
computador 10 e aparece na unidade de visualização a mensagem 
"Basic ?est complete -False" (ensaio básico completo -falso) 
conforme se indica no bloco 173.

A seguir, no bloco 175, a bomba de 
vácuo 91 recebe energia eléctrica a partir da instrução dada 
pelo microcomputador 10. Depois a bomba de vácuo 91 procederá 
à evacuação do reservatório grande 92 enquanto a válvula sole
noide 94 permanece fechada. Isto permite que a bomba de vácuo 
91 trabalhe continuaraente e mantenha uma grande reserva de vá
cuo sem evacuar o reservatório pequeno 93. Entretanto a válvula 
solenoide 97 está fechada e a 99 está aberta, permitindo assim 
que a pressão ambiotiié entre na câmara de ensaio 5, Depois o 
microcomputador 10 fechará a válvula solenoide e vedará a saída 
Seguidamente abrirá a válvula solenoide 94 para permitir que no 
reservatório pequeno 93 se estabeleça a pressão de ensaio ade
quada de acordo com a programação do operador. 0 reservatório 
pequeno 93 é esvaziado de modo crescente até que o sensor de 
pressão 95 transmita uma instrução ao microcomputador 10 indi
cativa de que se atingiu a pressão adequada no interior do re
servatório pequeno 93.

Neste momento, o microcomputador 10 
fechará a válvula solenoide 94 e abrirá a válvula solenoide 97 
para dar início ao esvaziamento da câmara de ensaio 5. Durante 
o esvaziamento da câmara de ensaio, o sensor de pressão 8 con
trolará continuamente o intervalo instantâneo de pressão da câ
mara de ensaio 5 conforme atrás descrito.

porcional à pressão no
0 primeiro sinal analógico 

interior da câmara de ensaio e
Sp(t) pro-

o segundo
sinal analógico S^(t) proporcional■, ao deslocamento (isto é, ex
pansão da superfície flexível da embalagem de ensaio 6), são 
injectados nos canais x e y respectivamente, do processador do 
sinal 1CO ilustrado nas figuras 4 e 6. A escala do primeiro e 
do segundo sinais analógicos, S (t) e S^(t) respectivamente, 
são ajustadas pelos seus respectivos amplificadores analógicos
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lineares 101 e 102. Deoois faz-se a amostragem dos sinais S_(t) P
e S.(t) a uma velocidade de amostragem T , através dos respecti Q S ”
vos geradores de impulsos de amplitude modulada 18 e 21 de modo
a proporcionar os sinais S„(KTO) e 3^(ΚΤΟ), respectivamente.*■ p s o s
Os sinais S (KT ) e SH(KT ) são quantificados e atribui-se-lhe OS Q S
uma representação binária através dos digitalizadores 19 e 22
respectivamente, para proporcionar a primeira e a segunda seque 
ncias de dados discretos 
ta transformação de sinais

(¾) 
atrás

e respectivamente. Es-
descrita e conversão A/D é

activada pelo bloco 176. Tal como indicado pelos blocos 177, 
178 e 179, o processo de amostragem mantem-se durante o interva 
lo T do ciclo de ensaio pre-estabelecido e o tempo decorrido 
aparece na unidade de visualização 120 conforme indicado pelo 
bloco 180.

Ao atingir-se o bloco 177 no Subpro- 
grama de Ensaio Básico, verifica-se que o microcomputador 10 
passa por um ciclo lógico para cada amostra de um valor discre 
to, envolvendo a passagem pelos blocos 178, 180, 181, 183, 185, 
186, 188, 189, 190, 192, 193, 194, 196, 197, 198 regressando ao 
bloco 177 para cada valor de amostra.

ITo bloco 177, o Subprograma de Ensaio 
Básico determina se o ensaio está completo contando o número de 
valores de amostra que passam através dos passos lógicos do cic 
lo lógico, determinando-se no bloco 194 se o par de valores da 
amostra seguinte (X„, Y„) está pronto para ser processado no

Λ. Λ.

ciclo lógico.
Conforme se indica no bloco 180, o 

tempo decorrido de ensaio básico é actualizado e aparece na uni 
dade de visualização 12o ao processar-se o novo par de dados da 
amostra (K-r, Y^). Do mesmo modo, conforme se indica no bloco 
181, durante cada passagem do ciclo lógico, ensaia-se o sensor 
de posição 7 do tipo LVDT para se verificar o seu estado de sa
turação. Então, se estiver saturado, conforme se indica no blo
co 182, aparece uma mensagem "Saturation Error" (Erro de Satura 
ção) na unidade de visualização 120 e cessa o subprograma de en 
saio básico, visto que a sonda de posição não pode efectuar me
didas de confiança quando o sensor de posição 7 do tipo LVDT es 
tá saturado, conforme se indica no bloco 183, à medida que se
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faz a amostragem e a conversão de cada par de pontos sucessi
vos de pressão de vácuo e de expansão de embalagem, num número 
digito, são ordenados pela ordem correcta respectiva (isto é, 
armazenamento na memória) para efeitos do posterior cálculo de 
valor de correlação e/ou análise de regressão. Conforme se in
dica no bloco 184, o número total de pontos do eixo do X por 
amostra de pressão de vácuo calcula-se durante cada passagem dc 
ciclo lógico de acordo com uma fórmula preestabelecida, por 
exemplo, dois pontos da amostra de pressão de vácuo por cada 
ponto de pressão de vácuo visualizada.

Para se determinar se o vácuo está a 
aumentar continuamente, executa-se o "vacuum coutinuous Increa 
se Procedures" (Procedimento de aumento contínuo de vácuo) para 
as contagens de amostras inferiores a 10, o que corresponde 
aos primeiros 5 segundos de um ciclo de ensaio de 30 segundos 
obtendo-se o número máximo de M = 6o de pontos de amostragem 
de vácuo. Este procedimento está indicado pelos blocos 185 e 
186 e se se verificar que a pressão do vácuo não está a aumen
tar continuamente durante os primeiros 5 segundos referidos, 
então, tal como se indica no bloco 187, gera-se uma mensagem 
"Vacuum not Increasing" (o vácuo não está a aumentar) na unida 
de de visualização 120, e cessa o subprograma de Ensaio Básico.

Conforme se indica no bloco 188, o 
Subprograma de Ensaio Básico faz a chamada dos procedimentos 
"Plot Histogram” (LVBT) and Plot Vacuum" (Traçado de gráficos 
do histograma (LVBT) θ de vácuo), no sentido de traçar gráfica 
e continuamente as respectivas curvas de expaíisão da embalagem 
e de pressão de vácuo na unàdade de visualização 12o, com cada 
novo valor da amostra.

para se determinar se a embalagem es 
tá a expandir-se continuamente ao longo da duração do ciclo de 
ensaio, efectua-se o procedimento de ensaio indicado pelos blc 
cos 188 e 190. Conforme indicado pelo bloco 190, a expansão 
contínua da embalagem de ensaio verifica-se em certo momento 
do ciclo de ensaio, tal como ao fim dos primeiros 20 pontos da 
amostragem durante um ciclo de ensaio de M = 6o amostras, pos
suindo um intervalo de ensaio de 30 segundos. Este procedimento 
de ensaio implica a comparação do valor da amostra de expansão
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da embalagem actual fornecido pelo sensor de posição 7 do tipo 
LVDT, com a "média deslizante" dos últimos cinco, ou número pró 
ximo deste , valores de amostragem de expansão da embalagem, ar 
mazenados numa memória tampão de média deslizante. Se o novo va 
lor da amostra da expansão da embalagem não exceder o valor da 
média deslizante de amostras, então , conforme se indica no 
bloeo 190 e 191, gera-se uma mensagem de erro "Bad Package" 
(Embalagem defeituosa) que aparece na unidade de visualização 
12o e cessa o Subprograma de Ensaio Básico.

Conforme se indica nos blocos 192 e 
193, compara-se a curva de pressão de vácuo da câmara de ensaie 
em função de três valores de limiar de pressão pre-estabeleci- 
dos em pontos de ensaio de pressão de vácuo pre-seleccionados. 
0 objectivo disto consiste em assegurar que o ciclo de ensaio 
se desenrola sob condições de pressão controlada com o objecti- 
vo de gerar dados significativos comparáveis para uma família 
de embalagens. Conforme indicado pelos blocos 192 e 193, os va
lores das amostras de pressão de vácuo em três pontos de ensaie 
do vácuo pre-determinados comparam-se com os três valores de 
limiar de pressão de vácuo correspondentes. Se qualquer das 
três amostras de ensaio do vácuo não exceder o correspondente 
valor de limiar de presBão de vácuo, então , conforme indicado 
pelo bloco 193 e 199, gerar-se-á uma mensagem "Vacuum Error” 
(Erro de vácuo) que aparecerá na unidade de visualização 12o e 
cessa o Subprograma de Ensaio Básico.

Conforme indicado pelos blocos 194 e 
195, ao receber-se o último par de valores da amostra de ensaie 
a partir da memória de dados RAM do microcomputador 10, o en
saio fica completado e cessa o Subprograma de Ensaio Básico. 
Todavia, se não se tiver alcançado o último par de valores da 
amostra no ciclo de ensaio, então , conforme indicado pelo blo
co 196, as últimas amostras das médias da expansão da embalagem 
são actualizadas para se recalcular uma "média deslizante”. 0 
objectivo principal desta operação de cálculo de médias consis
te em proporcionar uma função alisada para eliminar os picos 
transitórios que podem aparecer à saída do sensor de posição 7 
de tipo LVDT e afectar os valores das amostras de dados de ex
pansão da embalagem. Do mesmo modo, conforme se indica no blocc
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197, se o primeiro par de amostras de dados está a ser processa 
do, então, conforme indicado pelo bloco 198, o valor actual da 
amostra de vácuo é substituído pelo último valor da amostra de 
vácuo, com o objectivo de aumentar o procedimento de ensaio de 
vácuo durante a passagem seguinte do ciclo lógico indicado pelo 
bloco 186. Do mesmo modo, conforme indicado pelo bloco 198, o 
valor inicial do sensor de posição 7 do tipo LVDT é o valor ini 
ciai da média deslizante das amostras de dados de expansão. To
davia, se o primeiro par de dados da amostra (X-^, ), não esti
ver a ser processado, então ocorre o retorno ao inicio do ciclo 
lógico do bloco 177.

Ao processar-se o último par de dados 
da amostra (Κ^θ, Υ^θ) para um ciclo de ensaio com M = 6o amos
tras, o microcomputador 10 dará instrução ao solenoide 97 para 
fechar e ao solenoide 99 para abrir permitindo assim que a pres 
são de vácuo na câmara de ensaio diminua para os níveis de pres 
são ambiente. Assim, cessa o Subprograma de Ensaio Básico e o 
"ivíain Package Tester Program" (Programa Principal de Ensaio de 
Embalagem) retoma a sua função conforme anteriormente descrito.

Na ausência de uma saída do Subprogra 
ma de Ensaio Básico como resultado de (i) deficiência de aumen
to de vácuo, (ii) deficiência de aumento de expansão de embala
gem, (iii) detecção de saturação do sensor de posição 7 do tipo 
LVDT ou (iv) deficiência de adaptação das amostras de ensaio de 
vácuo aos valores de limiar de pressão de vácuo predeterminados 
calculará o estimador de correlação do bloco 152 na Figura 7, 
de acordo com a fórmula anteriormente descrita.

Poderão ocorrer posteriores modifica
ções da presente invenção aqui descrita, a pessoas especialis
tas na matéria, às quais se dirige a presente invenção, esperan 
do-se que todas essas modificações estejam englobadas no âmbito 
e no espírito da presente invenção definidos pelas reivindica
ções anexas.
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REIVINDICAÇÕES

- 19 -

Processo para verificar a inviolabil: 
dade da vedação hermética de embalagens ou contentores caracte
rizado por compreender a seguinte sequência de passos: 
colocação no interior de uma câmara de ensaio de uma embalagem 
vedada possuindo pelo menos uma superfície semi-flexível; 
variação gradual da pressão no interior da referida câmara de 
ensaio desde um primeiro valor até um segundo valor, durante o 
intervalo de tempo do ciclo de ensaio· 
medição durante o referido intervalo de tempo do ciclo de en
saio, da pressão no interior da referida câmara de ensaio e da 
deslocação da referida superfície semi-flexível da referida em-· 
balagem de ensaio vedada; e 
produção durante o referido intervalo de tempo do ciclo de en
saio de um primeiro sinal analógico proporcional à pressão no 
interior da referida câmara de ensaio, e de um segundo sinal 
analógico proporcional à deslocação da referida superfície se
mi-flexível da referida embalagem de ensaio vedada; e 
cálculo de uma função de correlação entre o primeiro sinal ana
lógico e o segundo sinal analógico, de modo a proporcionar uma 
medida de inviolabilidade de vedação hermética da referida em
balagem de ensaio vedada.

- 2s -

Processo para verificar a inviolabi
lidade de vedação hermética de uma,embalagem ou recipiente de 
acordo com a reivindicação 1, caracterizado per durante o ciclo 
de ensaio, o referido sinal analógico se converter numa primei
ra sequência de dados discretos proporcionais à pressão no in
terior da referida câmara de ensaio, e por se converter o segur. 
do sinal analógico numa segunda sequência de dados discretos
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proporcionais à deslocação da referida superfície semi-flexí- 
vel da referida embalagem de ensaio vedada sendo a função de 
correlação uma avaliação de correlação.

- 3? -

Processo para verificar a inviolabi
lidade da vedação hermética de uma embalagem ou recipiente de 
acordo com a reivindicação 2, caracterizado por a referida ava 
liação de correlação ser um coeficiente de correlação calcula
do a partir da primeira sequência de dados discretos e da se
gunda sequência de dados discretos.

- 43 -

Processo para verificar a inviolabi
lidade da vedação hermética de uma embalagem ou contentor de 
acordo com a reivindicação 3, caracterizado por a avaliação de 
correlação ser um coeficiente de correlação calculado através 
da análise estatística da referida primeira sequência de dados 
discretos e da referida segunda sequência de dados discretos, 
de modo a proporcionar uma medida de inviolabilidade da veda
ção hermética da referida embalagem ensaiada.

- 5â -

Processo para verificar uma embala
gem ou recipiente de acordo com a reivindicação 1, caracteriza 
do por durante o referido intervalo de tempo do ciclo de en
saio, o primeiro sinal analógico se converter nuraa primeira s£ 
quência de dados discretos, e o segundo sinal analógico se con 
verter numa segunda sequência de dados discretos, e por a fun
ção de regressão se calcular a partir da referida primeira e 
segunda sequências de dados discretos de acordo com os princí-
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pios da análise de regressão, traçando-se graficamente a função 
de regressão relativa às primeira e segunda sequências de dados 
discretos, de modo a proporcionar uma indicação visual da depen 
dência da referida segunda sequência de dados discretos em rela 
ção à referida primeira sequência de dados discretos.

- 6s -

Processo pare verificar a inviolabi
lidade da vedação hermética de uma embalagem ou recipiente de 
acordo com a reivindicação 1, caracterizado por o referido pri
meiro valor de pressão no interior da câmara de ensaio ser su
perior ao segundo valor correspondente, originando desse modo, 
durante o referido intervalo de tempo do ciclo de ensaio, que 
o espaço no interior da referida câmara de ensaio se aproxime 
das condições de vácuo resultando o referido deslocamento da 
referida superfície semi-flexível da referida embalagem de en
saio vedada uma expansão correspondente.

- 7a -

Processo para verificar a inviolabi
lidade de vedação hermética de uma embalagem ou recipiente de 
acordo com a reivindicação 6, caracterizado por durante as fa
ses primárias do passo de medição da pressão da câmara de en
saio e do deslocamento da referida superfície semi-flexível da 
embalagem de ensaio vedada se analisar o segundo sinal analógi
co em função da expansão contínua da superfície semi-flexível 
da embalagem de ensaio referida; e no caso de se detectar uma 
insuficiência na referida expansão contínua correspondente, se 
detainár o ciclo de ensaio.
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Processo para verificar a inviolabi
lidade da vedação hermética de uma embalagem ou recipiente de 
acordo com a reivindicação 7, caracterizado por a análise do 
referido segundo sinal analógico em função da expansão contínua 
da superfície semi-flexível se conseguir por 
conversão durante o intervalo de tempo referido ciclo de ensaio 
do segundo sinal analógico numa segunda sequência de dados dis
cretos para detectar uma deficiência da expansão contínua cor
respondente.

- 9a -

Processo para verificar a inviolabi
lidade de vedação hermética de uma embalagem ou recipiente de 
acordo com a reivindicação 1, caracterizado por durante o inter 
valo de tempo do referido ciclo de ensaio, se analisar o primei 
ro sinal analógico em função do funcionamento da referida câma
ra de ensaio sob condições de pressão controlada durante o cic
lo de ensaios.

- 10^ -

Processo para verificar a inviolabi
lidade da vedação hermética de uma embalagem ou recipiente de 
acordo com a reivindicação 9, caracterizado por a análise do 
primeiro sinal analógico em função do funcionamento da referida 
câmara de ensaio sob condições de pressão controlada se conse
guir por conversão durante o intervalo de tempo do ciclo de en
saio do primeiro sinal analógico numa primeira sequência de da
dos discretos, e 
comparação de uma diversidade de valores de limiares de pressão 
predefenidos com os valores correspondentes da primeira sequên
cia de dados discretos, e 
no caso de se verificar um dos referidos valores de limiar de 
pressão, mas não um que iguale ou exceda qualquer dos referidos



■T·

valores correspondentes da primeira sequência de dados discre
tos se terminar o ciclo de ensaio com a indicação de que esse 
ciclo de ensaio não está a decorrer sob condições de pressão 
controlada.

llê

Processo para verificar a inviolabi
lidade da vedação hermética de uma embalagem ou recipiente de 
acordo com a reivindicação 6, caracterizado por durante as fa
ses primárias do referido intervalo do ciclo de ensaio se ana
lisar o primeiro sinal analógico em função da diminuição contí
nua de pressão no interior da referida câmara de ensaio e no ce 
so de se detectar uma deficiência na correspondente diminuição 
contínua, se terminar o ciclo como indicação de que o referido 
ciclo não está a decorrer sob condições de pressão controlada.

12a

Processo para verificar a inviolabi
lidade da vedação hermética de uma embalagem ou recipiente de 
acordo com a reivindicação 5, caracterizado por o referido va
lor do coeficiente de correlação ser calculado de acordo com a 
fórmula seguinte

k «= M

k = 1

k = M

k = 1

em que X^ com 1 < K < representa a primeira sequência dis-

k = M

k = 1

1
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cia discreta referida, e e Y representam o valor médio de X 
e γ respectivamente.

- 13§ -

Processo para verificar a inviolabi
lidade da vedação hermética de uma embalagem ou recipiente de 
acordo com a reivindicação 3, caracterizado por o valor do coe
ficiente de correlação referido ser calculado de acordo com a 
fórmula seguinte;

creta referida e Y^, com 1 < K < M, representa a segunda sequer
cia discreta referida.

- 14§ -

Aparelho para verificar a inviolabi
lidade da vedação hermética de uma embalagem ou recipiente ca
racterizado por compreender uma câmara de ensaio no interior de 
qual se pode colocar uma embalagem de ensaio vedada possuindo 
pelo menos uma superfície semi-flexível;
meios para fazer variar a pressão na referida câmara de ensaio 
desde um primeiro valor até um segundo valor, durante o inter
valo do ciclo de ensaio;
meios para medir a pressão durante o referido intervalo 
produzir um primeiro sinal que lhe é proporcional;

e para



meios no interior da referida câmara de ensaios para medir o 
deslocamento da superfície semi-flexível durante o referido in
tervalo de tempo e para produzir um segundo sinal que lhe é 
proporcional; e
meios para calcular uma função de correlação a partir do pri
meiro sinal e do segundo sinal de modo a proporcionar uma medi
da de inviolabilidade de vedação hermética da referida embala
gem de ensaio vedada.

- 15& -

Aparelho para verificar a inviolabi
lidade da vedação hermética de uma embalagem ou recipiente de 
acordo com a reivindicação 14, caracterizado por o primeiro si
nal ser um primeiro sinal analógico e o segundo sinal ser um 
segundo sinal analógico.

- 16» _

Aparelho para verificar a inviolabili
dade da vedação hermética ou recipiente de acordo com a reivin
dicação 14, caracterizado por possuir meios para fazer a amos
tragem do primeiro e do segundo sinais durante o referido in
tervalo de teâipo do ciclo de ensaios proporcionando uma primei-· 
ra sequência de dados discretos e uma segunda sequência de da
dos discretos respectivamente.

- 17a -

Aparelho para verificar a inviolabili
dade da vedação hermética de uma embalagem ou recipiente de 
acordo com a reivindicação 16, caracterizado por a referida 
função de correlação ser uma avaliação de correlação calculada 
a partir da primeira sequência de dados discretos e da segunda
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estatística de inviolabilidade de violação hermética da referi
da embalagem de ensaio vedada.

sequência de dados discretos de modo a proporcionar uma medida

- 18a -

Aparelho para verificar a inviolabi
lidade da vedação hermética de uma embalagem ou recipiente de 
acordo com a reivindicação 17, caracteri2ado por o coeficiente 
de correlação referido ser calculado de acordo com a fórmula 
seguinte;

(*k - x) (yk - y)

u k = 1 k = 1

em que X^, com 1 < K < M, representa a primeira sequência dis
creta referida e γ^, com 1 < K £ M, representa a segunda se
quência discreta referida e Y e γ representam o valor médio de 
X„ e Y„ respectivamente.

& K.

- 19â -

Aparelho para verificar a inviolabi
lidade da vedação hermética de uma embalagem ou recipiente de 
acordo com a reivindicação 17, canacterizado por o coeficiente 
de correlação referido ser calculado de acordo com a fórmula 
seguinte;
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em que X&, com 1 < K £ Li, representa a primeira sequencia dis
creta referida e Y , com 1 < K £ LI, representa a segunda sequên 
cia discreta referida.

- 203 -

Aparelho para verificar a inviolabi
lidade da vedação hermética de uma embalagem ou recipiente de 
acordo com a reivindicação 14, caracterizado por a referida qâ- 
mara de ensaio possuir 
um envólucro que compreende uma base, paredes, um painel supe
rior e uma porta articulada que tem uma posição aberta, e uma 
posição fechada; e 
um mecanismo em consola para ajustar os referidos meios de me
dição do deslocamento relativo à superfície semi-flexível em 
resposta à abertura e ao fecho da porta articulada, 
baixando-se os referidos meios para medição do deslocamento, 
para uma posição acima da superfície semi-flexível quando a 
porta adequada estiver na posição fechada e elevando-se os re
feridos meios para medição do deslocamento, para uma posição 
substancialmente acima da superfície semiflexível quando a re
ferida porta articulada estiver na posição aberta.

- 21ê -

Aparelho para verificar a inviolabi-
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lidade da vedação hermética de uma embalagem ou recipiente de 
acordo com a reivindicação 14, caracterizado por a referida ca

lmara possuir um envólucro constituído por uma base, paredes,

um painel superior e um painel para gaveta frontal;
uma gaveta deslizante ligado ao referido painel para gaveta 
frontal; e
um dispositivo de translação horizontal ao qual se liga a gave
ta deslizante, e ao longo do qual se desloca a gaveta deslizan
te, de modo a permitir a inserção externa da referida embalagea 
de ensaio e o posicionamento interno dos meios para medir o re
ferido deslocamento relativo à superfície semiflexível da emba
lagem de ensaio.

- 22â -

Equipamento para verificar a inviola
bilidade da vedação hermética de uma embalagem ou contentor de 
acordo com a reivindicação 14, caracterizado por os referidos 
meios de medição contínua do deslocamento da superfície semi
flexível serem constituídos por
um transformador diferencial variável linear que possui uma bo
bina cilíndrica e um núcleo maciço, e
uma sonda de ensaio ligada a um terminal do referido núcleo.

- 23« -

Aparelho para verificar a inviolabi
lidade da vedação hermética de uma embalagem ou recipiente ca
racterizado por possuir;
uma câmara de ensaio no interior da qual se pode colocar uma 
embalagem de ensaio vedada possuindo pelo menos uma superfície 
semiflexível-
meios para variar a pressão na referida câmara de ensaio desde

• um primeiro valor até um segundo valor durante o intervalo de
. tempo do ciclo de ensaio;
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meios para medir a pressão durante o referido intervalo e que 
produzem um primeiro sinal analógico que lhe é proporcional; 
meios no interior da referida câmara de ensaio para medição do 
deslocamento da superfície semiflexível durante o referido in
tervalo de tempo e que produzem um segundo sinal analógico que 
lhe é proporcional;
meios para efectuar a amostragem do primeiro e do segundo sina
is analógicos durante o referido intervalo de tempo para pro
porcionar uma primeira sequência de dados discretos e numa se
gunda sequência de dados discretos respectivamente;
meios para calcular pelo menos uma função de regressão a partir 
da primeira sequência de dados discretos e da segunda sequêncie 
de dados discretos de acordo com os princípios de análise de 
regressão linear; e
meios para tratar e visualizar a referida função de regressão 
relativamente à primeira e segunda sequência de dados discretos 
de modo a proporcionar uma indicação visual da dependência es
tatística da segunda sequência de dados discretos em função da 
primeira sequência de dados discretos e dos valoers da pressão 
da câmara de ensaios a que ocorre a abertura da embalagem de 
ensaio.

Aparelho para verificar a inviolabili
dade da vedação hermética de uma embalagem ou recipiente de 
acordo com a reivindicação 23, caracterizado por a função de 
regressão ser da forma

Y = Ey (XK) = a + b XK

em que Εγ (Xg) é 
são coeficientes

a = _1
M

o valor esperado de γ em função de X, e a e b 
de regressão calculados a partir das fórmulas 

k = Mk = M

^k

k = 1

b xk

k = 1
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b =

k = 1

(yk - y)

k = M

k = 1

k = 1

em que X e γ são os valores médios de X e Y, respectivamente.

- 253 -

Processo para verificar as proprieda
des físicas de um sistema mecânico a que estão associadas uma 
primeira e uma segunda variáveis, sendo pelo menos uma delas 
uma variável aleatória, caraeterizado por compreender a seguin
te sequência de passos: 
observação durante 0 intervalo de tempo do ciclo de ensaio de 
um sistema a que se associam pelo menos uma primeira e uma se
gunda variáveis sendo uma delas uma variável aleatória; 
medição durante 0 referido intervalo de tempo do ciclo de en
saio da primeira e da segunda variáveis do referido sistema me
cânico, e produção durante o referido intervalo de tempo do 
ciclo de ensaio de un primeiro sdnal analógico proporcional de 
valor instantâneo da referida primeira variável e de um segun
do sinal analógico proporcional ao valor instantâneo da referi
da segunda variável; e cálculo de uma função de correlação a 
partir do primeiro sinal analógico e do segundo sinal analógi
co de modo a proporcionar uma medida das propriedades físicas 
do referido sistema mecânico.

Rrocesso para verificar as proprieda
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des físicas de um sistema mecânico de acordo com a reivindica
ção 20, caracterizado por durante o ciclo de ensaio se conver
ter o primeiro sinal analógico numa primeira sequência de dados 
discretos proporcionais aos valores instantâneos da primeira va 
riável, e por se converter o segundo sinal analógico numa segun 
da sequência de dados discretos proporcionais ao valor instantâ 
neo da referida segunda variável, sendo a função de correlação 
uma avaliação de correlação.

- 27« -

Processo para verificar as proprieda
des físicas de um sistema mecânico de acordo com a reivindica
ção 26, caracterizado por a referida estimativa de correlação 
ser um coeficiente de correlação calculado a partir da primeira 
sequência de dados discretos e da segunda sequência de dados 

discretos.

- 28« -

Processo para verificar as proprieda
des físicas de um sistema mecânico de acordo com a reivindica
ção 27, caracterizado por a avaliação de correlação ser um coe
ficiente de correlação calculado de acordo com a análise esta
tística da primeira sequência de dados discretos e da segunda 
sequência de dados discretos, de modo a proporcionar uma medida 
estatística das propriedades físicas do referido sistema mecâni 
co.

- 29« -

Processo para verificar as proprieda
des físicas de um sistema físico de acordo com a reivindicação 
25, caracterizado por durante 0 referido intervalo de tempo do
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ciclo de ensaio, se converter o primeiro sinal analógico numa 
primeira sequência de dados discretos, e por se converter o se
gundo sinal analógico numa segunda sequência de dados discretos, 
e por se calcular uma função de regressão a partir da primeira 
e da segunda sequências de dados discretos de acordo com os 
princípios da análise de regressão, traçando-se graficamente a 
função de regressão em função da primeira e da segunda sequên
cia de dados discretos de modo a proporcionar uma indicação vi
sual de dependência da segunda sequência de dados discretos em 
relação à primeira sequência de dados discretos.

- 30â -

Processo para verificar as proprieda
des físicas de um sistema mecânico de acordo com a reivindica
ção 27, caracterizado por o referido coeficiente de correlação 
ser calculado de acordo com a fórmula seguinte;

k = M

/ - *)  (yk - y)

k = 1

r k = m

k = 1

em que X^., com 1 £ K £ M, representa a primeira sequência dis
creta referida e y^., com 1 £ K £ M representa a segunda sequên
cia discreta referida, e T e γ representam o valor médio de 
e γ , respectivamente.

- 31ô -

Processo para verificar as proprieda
des físicas de um sistema de acordo com a reivindicação 27,
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caracterizado por o referido coeficiente de correlação ser cal
culado de acordo com a fórmula seguinte;

Ç- k = M — r-k = M k = Μ -λ

2_ vk - Z_ > / yk
k = 1 Lk = 1 k = 1

em que cora 1 £ K £ M, representa a primeira sequência dis
creta referida e Y&, com 1 < κ Ç M, representa a segunda sequên 
cia discreta referida.

- 326 _

Aparelho para verificar as proprieda
des físicas de um sistema mecânico a que se associam uma pri
meira variável e uma segunda variável sendo pelo menos uma de
las uma variável aleatória caracterizado por possuir; 
meios para tornar observável durante o intervalo de tempo do 
ciclo de ensaio, um sistema mecânico a que se associam uma pri
meira variável e uma segunda variável em que pelo menos uma de
las é uma variável aleatória;
meios para medir a referida variável durante o intervalo de 
tempo do ciclo de ensaio e para proporcionar um primeiro sinal 
que lhe é proporcional;
meios para medir a referida segunda variável durante o interva
lo de tempo do ciclo de ensaio e para proporcionar um segundo 
sinal que lhe é proporcional; e
meios para calcular a função de correlação a partir do primeiro 
sinal e do segundo sinal, de modo a proporcionar uma medida das 
propriedades físicas do referido sistema mecânico.
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Aparelho para verificar as proprieda
des físicas de um sistema mecânico de acordo com a reivindica
ção 32, caracterizado por o primeiro sinal ser um primeiro si
nal analógico e o segundo sinal ser um segundo sinal analógico.

- 34§ -

Aparelho para verificar as proprieda
des físicas de um sistema mecânico de acordo com a reivindica
ção 32, caracterizado por o referido equipamento ainda possuir 
meios para fazer a amostragem do primeiro e do segundo sinais 
durante o referido intervalo do ciclo de ensaio, proporcionan
do uma primeira sequência de dados discretos e uma segunda se
quência de dados discretos respectivamente.

- 35â -

Aparelho para verificar as proprieda
des físicas de um sistema mecânico de acordo com a reivindica
ção 34, caracterizado por a função de correlação ser uma ava
liação de correlação calculada a partir da primeira sequência 
de dados discretos e da segunda sequência de dados discretos 
de modo a proporcionar uma medida estatística da inviolabilida 
de de vedação hermética da referida embalagem de ensaio vedada.

- 36a _
1

Aparelho para verificar as proprieda
des físicas de um sistema mecânico de acordo com a reivindica
ção 34, caracterizado por a avaliação de correlação ser um coe
ficiente de correlação calculado de acordo com a fórmula seguir.

58 -



te;

!/2

k

em que X^, com 1 
creta referida e 
quência discreta 
de e YK,

£ K 4 M, representa a primeira sequência dis- 
Y^., com 1 £ K £ M, representa a segunda se- 
referida, e X e Ϋ representam o valor médio 

respectivamente.

- 37& -

Aparelho para verificar as proprieda
des físicas de um sistema mecânico de acordo com a reivindica
ção 34 caracterizado por o referido coeficiente de correlação 
ser calculado de acordo com a fórmula seguinte;

r- k = M r k = M k = !,í —

K . £
- ηΡ - 7 xk · z

k = 1 V k = 1 k = 1
ç—

Γ k = M r k = Η η —1 k = M pk = M _ 1/Z2
« y - 2

•

h ]>_ y*  - Σ
2

k = 1 > k = 1 1 k = 1 L k = 1

em que X^., com 1 £ K £ M, representa a primeira sequência dis
creta referida e γ , com 1 < K £ M, representa a segunda se
quência discreta referida.
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Aparelho para verificar as proprieda
des físicas de um sistema mecânico a que se associam uma pri
meira variável e uma segunda variável, pelo menos uma das quais 
é uma variável aleatória, caracterizado por possuir: 
meios que tornam observável, durante o intervalo de tempo do 
ciclo de ensaio, um sistema mecânico a que se associa uma pri
meira variável e uma segunda variável em que pelo menos uma de
las é uma variável aleatória;
meios para medir a referida primeira variável, durante o inter
valo de tempo do ciclo de ensaio, e para proporcionar um pri
meiro sinal que lhe é proporcional;
meios para medir a referida segunda variável, durante o inter
valo de tempo do ciclo de ensaio, e para proporcionar um segun
do sinal que lhe é proporcional;
meios para fazer a amostragem do primeiro e segundo sinais du
rante o referido intervalo, proporcionando uma primeira sequên
cia de dados discretos e uma segunda sequência de dados discre
tos respectivamente;
meios para calcular pelo menos uma função de regressão a par
tir da primeira sequência de dados discretos e da segunda se
quência de dados discretos, de acordo com os princípios da aná
lise de regressão; e meios para traçar e visualizar a referida 
função de regressão relativamente à primeira e à segunda sequer 
cia de dados discretos de modo a proporcionar uma indicação 
visual da dependência estatística da segunda sequência de dados 
discretos, relativamente à primeira sequência de dados discre
tos, e dos valores da pressão da câmara de ensaios aos quais 
ocorre a abertura da embalagem de ensaio.

- 39a í-

Processo para verificar as proprieda
des físicas de um sistema mecânico de acordo com a reivindica
ção 38, caracterizado por a referida função de regressão ser
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da forma

Y = Εγ (Χχ) = a + b XK

em que Εγ (¾) ® 0 val°r esperado de γ em função de X e a e b 
são os coefieientes de regressão calculados a partir das fórmu-
las seguintes:

k = M k = M

a = 1 Zi - b · V
Σ.

k = 1 k = 1

k = M

b =
Σ'

>k " x> (yk “ y>

k = 1

k =
Σ

M

f -s2(¾ - x)

k = 1

em que X e γ são os valores médios de X e γ, respectivamente.

- 409 -

Aparelho para verificar a inviolabi
lidade da vedação hermética de uma embalagem ou contentor de 
acordo com a reivindicação 14, caracterizado por os referidos 
meios de medição do deslocamento da superfície semiflexível ser 
um sensor de posição que possui uma sonda.

I

- 418 -

Aparelho para verificar a inviolabi
lidade da vedação hermética de uma embalagem ou contentor de 
acordo com a reivindicação 40, caracterizado por a referida câ-
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mara de ensaio possuir:
um invólucro que possui uma base, paredes, um painel superior, 
uma porta articulada que possui uma posição abetia e uma posi
ção fechada; e
um mecanismo de posicionamento de um sensor de posição que pos
sui meios para ajustar a posição do movimento da referida son
da relativamente à superfície semiflexível, e
meios para ajustamento fino da posição da referida sonda rela
tivamente à superfície semiflexível.

- 42? -

Equipamento para verificar a inviola
bilidade da vedação hermética de uma embalagem ou recipiente 
de acordo com a reivindicação 41, caracterizado por os referi
dos meios de ajustamento da posição de movimento serem consti
tuídos por um mecanismo em consola para ajustar a posição da 
sonda relativa à superfície semiflexível, em resposta à abertu
ra e fecho da porta articulada, baixando-se o sensor de posi
ção para uma posição acima da superfície semiflexível quando a 
porta articulada está na posição fechada e levantando-se os 
referidos meios para medição do deslocamento, substancialmente 
acima da superfície semi-flexível quando a porta articualada 
está na posição aberta.

- 43a -

Equipamento para verificar a inviola
bilidade da vedação hermética de uma embalagem ou recipiente 
de acordo com a reivindicação 41, caracterizado por o ajusta- 
mento fino de posição ser uma plataforma para translacçao ver
tical constituída por: 
uma plataforma à qual se liga o referido sensor de posição colo 
cado numa posição vertical; e 
um mecanismo elevatório ao qual se liga a referida plataforma
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e com o qual o referido 
verticalmente para cima 
precisão e de controlo.

sensor de posição pode ser deslocado 
e para baixo com un elevado grau de

- 40 -

Equipamento para verificar a inviola
bilidade da vedação hermética de uma embalagem ou recipiente de 
acordo com a reivindicação 43, caracterizado por o referido me
canismo elevatório ser constituído por: 
uma fixação que suporta um parafuso de comando;
uma cremalheira associada à plataforma que se move ao longo do 
referido parafuso de comando;
e sobre a qual se monta o referido sensor de posição; e um mo
tor ligado ao referido parafuso de comando, e que roda em res
posta a um sinal de controlo de posição fina, para proporcio
nar um ajustamento fino da posição da sonda do referido sensor 
de posição.

- 45ê -

Processo para verificar a inviolabi
lidade da vedação hermética de uma embalagem ou recipiente ca
racterizado por compreender a seguinte sequência de passoa; 
colcocação no interior de uma câmara de ensaio de uma embala
gem de snsaio selada que possui pelo menos uma superfície semi- 
flexível;
variação gradual de pressão no interior da referida câmara de 
ensaio desde um primeiro valor até um segundo valor, durante o 
intervalo de tempo do ciclo de ensaio;
medição durante o intervalo de tempo do ciclo de ensaio, da pre 
ssão no interior da referida câmara de ensaio e do deslocamento 
da superfície semiflexível da embalagem de ensaio vedada, e 
produção durante o intervalo de tempo do ciclo de ensaie de um 
primeiro sinal analógico proporcional à pressão no interior da 
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referida câmara de ensaio e de um segundo sinal analógico pro
porcional ao deslocamento da referida superfície semiflexível 
da embalagem de ensaio vedada;
conversão do referido sinal analógico numa primeira sequência 
de dados discretos proporcionais à pressão no interior da refe
rida câmara de ensaio, e
conversão do referido segundo sinal analógico numa segunda se
quência de dados discretos proporcionais ao deslocamento da 
superfície semiflexível da embalagem de ensaio vedada; e 
execução de uma análise de regressão do tipo segmentado da se
gunda sequência de dados discretos sobre a primeira sequência 
de dados discretos englobando a segmentação da primeira sequên
cia de dados discretos numa primeira diversidade de subsequên- 
cias e segmentação da segunda sequência de dados discretos nu
ma segunda diversidade de subsequência, correspondendo cada 
subsequência da primeira diversidade respectiva a uma subsequên 
cia da segunda diversidade correspondente e sendo de igual com
primento;
cálculo de pelo menos um coeficiente de regressão numa função 
de regressão linear para cada uma das correspondentes primeira 
e segunda subsequências, e
comparação do referido coeficiente de regressão de funções de 
regressão lineares adjacentes relativamente às primeira e se
gunda subsequências correspondentes;
bem como a determinação dos valores de pressão de vácuo a que 
diminui a dependência do deslocamento da embalagem proporcio
nando deste modo uma medida de inviolabilidade da vedação her
mética da referida embalagem de ensaio.

A requerente declara que o primeiro
pedido desta patente foi depositado nos Estados Unidos da Amé
rica em 2 de Fevereiro de 1987, sob o número de série 010,097.

Lisboa, 11 de Maio de 1987
D AGCNTE OFICIAL DA PRCPRICBADE INDUSTRIAL
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R E S U M 0

"PROCESSO E APARELHO PARA VERIFICAR A INVIOLABILIDADE DA VEDA
ÇÃO HERMÉTICA de ELBALAGENS e de recipientes vedados"

A invenção proporciona um processo e 
um aparelho para verificar a inviolabilidade da vedação hermé
tica de embalagens e de recipientes vedados. O método consiste 
em colocar uma embalagem de ensaio vedada que possui pelo me
nos uma superfície semiflexível no interior de uma câmara de 
ensaio. A pressão no interior da câmara de ensaio varia desde 
um primeiro valor até um segundo valor durante o intervalo de 
tempo do ciclo de ensaio. Durante o intervalo de tempo do cic
lo de ensaio, mede-se continuamente quer a pressão no interior 
da câmara de ensaio, quer o deslocamento da superfície semifle
xível da embalagem de ensaio, produzindo-se a partir daí um 
primeiro sinal analógico proporcional à pressão no interior 
da câmara de ensaio e um segundo sinal analógico proporcional 
ao deslocamento da superfície semiflexível da câmara de ensaio. 
Durante o intervalo de tempo do ciclo de ensaio, o primeiro si
nal analógico converte-se numa primeira sequência de dados dis
cretos e o segundo sinal analógico converte-se numa segunda se
quência de dados discretos. A partir da primeira sequência de 
dados discretos e da segunda sequência de dados discretos cal
cula-se uma avaliação de correlação de acordo com os princípios 
da análise estatística, proporcionando deste modo uma medida de 
confiança da inviolabilidade da vedação hermética da embalagem 
ensaiada.
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